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ESIM EN E LAUL
J u m a l a t e  k o o s o l e k . A t h e n a  n õ u a n n e

V  utusta mulle, oh Muusa, sest sangarist, vaevades vaprast, 
kaua kes eksles teel, püha Troojat laastamast tulles!
Sai näha paljude linnu ta, tunda ka kõiksugu kombeid, 

paljugi neil mereteil tal kannatas vaim, nähes vaeva,
5 et ise ellu ta jääks ning saaks koju kaaslased kallid.

Kuid ka nii püüdes ei saand ära hoida ta kaaslaste hukku: 
sest oma süü läbi tõid ise surma need endile seega, 
et sõgemeelselt nad sõid pühi Kõrguste Päikese veiseid -  
seepärast võttis see neilt kodukoldele jõudmise päeva.

10 Kuskilt sest alga, oh Zeus-isa tütar, ja vesta ka meile!
Nüüd kodumail juba kõik olid teised, kes Trooja alt pääsend, 

otsa ei saand sõjas, ei mereteelgi; ja üksnes Odysseust, 
kel süda ihkas küll nii näha taas isamaad, abikaasat, 
hoidis ikka veel nümf vägev, suur jumalanna Kalypso 

15 võlvikais koopais ning teda endale kaasaks ta soovis.
Kuid juba möödusid aastad ja aeg tuli, taevaste seatud, 
et näha jälle ta võiks kodusaart oma Ithakat armast,
(kuigi ka seal, oma maal, oma kalliste keskel tal polnud 
möödas veel oht). Hale meel temast hakkas jo taevastel kõigil,

20 peale Poseidoni, kes jumalikku Odysseust kiusas
õelalt ja leppimatult, kuni taas kodukohta see saabus.

Kuid Poseidon läind oli nüüd etiooplaste juurde, 
kelledel kaks asukohta on maailma kummalgi äärel -  
üks, kus Päikene loojub, ja teine, kus tõuseb ta jälle.

25 Sinna nüüd saama ta läks hekatombiks härgi ja oinaid 
ning pidusöömingut nautis. Ent sel ajal taevased teised 
kõik kojas kõrges koos olid Zeus Kronioni juures.



Hakkas rääkima siis inimlaste ja taevaste Taat seal, 
sest tuli mõttesse talle Aigisthos kõrgestisündind,

30 kelt elu võttis Orestes, see poeg Agamemnoni kuulus.
Sellele mõteldes nii sõnad üles Zeus jumalaile:

„Oh, miks küll inimlapsed need süüdlaseks taevasi peavad, 
miks paha arvavad meist, ise meeletud, endale tuues 
hukatust töil sõgedail, mis ep ole saatusest seatud?

55 Saatuse vastaselt viis Agamemnonilt naise Aigisthos; 
sangari endagi, just sõjast saabunu, tappis ta, kuigi 
teadis, et ähvardab hukk teda järsk. Eks hoiatust saand ta? 
Viis sõna meilt teravsilmne ju Hermes, Argosetapja, 
et ei surmaks ta meest ega võtaks naist ära sellelt,

40 sest Agamemnoni eest tasub hirmsasti kätte Orestes, 
kui täisealiseks saab ning siis oma riikigi ihkab.
Nii heatahtlikult nõu eks Hermes ju andnud; ent siiski 
ei seda kuulnud Aigisthos. Ja  nüüd tasu selle eest sai ta.” 

Vastas Zeusile nii särasilmne Athena:
45 ,Jah, sa me kõikide taat, Kronion, oh võimsatest võimsaim! 

Õieti ütlesid! Sai see mees ärateenitud palga.
Hukkugu nii igaüks, kes teo säärase teeb veel!
Kuid süda lõhkeb mul seepärast, et on uljas Odysseus 
ikka veel kaugel ta kalleist ja õnnetu, üksinda kurtes 

50 saarel, mis keset merd nabaks, voogudest piiratud kõikjalt. 
Metsine on see saar, asub üksinda seal jumalneitsi, 
kel isaks Atlas-hiid, see turmade tooja, kes tunneb 
kõik merehauad ja peab ihuüksinda püsti ka sambaid, 
mis ülal hoiavad taevast, et maale see alla ei langeks.
Atlase tütar see ei lase õnnetut, kes murest murtud, 
vaid üha meelitab veel teda õrnadel, hiilivail lauseil, 
et unuks jäädavalt Ithaka tal. Aga uljas Odysseus, 
mõeldes surmale vaid, tahaks kordki veel vaadata suitsu 
kerkimas sealt oma sündimismaalt. Kas tõesti ei pehmu 

60 sul süda nüüd jo, Olümpose Zeus? Kas küllalt Odysseus 
kord ei ohverdand sulle argiivlaste laevade juures 
Troojamaal laial? Oh, miks viha kannad siis nõnda ta vastu?” 

Pilvedekuhjaja Zeus aga tütrele kostis ja ütles:
„Miks sõna nüüd, minu laps, üle lipsas su hammaste aiast?

65 Kuidas küll iialgi mul läheks meelest üllas Odysseus?
On surelikkude seas arukaim ta ja ikka on ohvreid 
lahkesti toond jumalaile, kel valduseks ääretu taevas.
Ainult Poseidon, see Maa-süleshoidja, veel kangelast kiusab



lõpmatult seepärast, et pimedaks tegi kord ta kükloobi -  
70 hiid Polyphemose, kes kükloopidest kõikidest võimsaim 

(sest teda ilmale tõi igilailava lainetemurru 
haldija Phorkyse laps, merineitsi Thoosa, kes tunda 
suure Poseidoni armastust saand mere võlvitud koopais). 
Seepärast sunnib Odysseust maad süles hoidev Poseidon 

75 ikka veel viibima võõrsil, ehk küll ta ei sangarit surma. 
Nüüd aga kaalugem kõik, kes täna siin on, mis kombel 
saaks koju tulla Odysseus! Ja küllap Poseidongi viimaks 
leppima peab: ei saa ta trotsida üksinda kõiki 
meid jumalaid üheskoos, tehes üksi me tahtmise vastu.”

80 Zeusile vastas ent taas särasilmne neitsi Athena:
„Oh sa me kõikide taat, Kronion, sa võimsatest võimsaim! 
Kui jumalaile siis meeldib ja õndsate tahtmine nii on, 
et kodukoldele jällegi saaks ülileidlik Odysseus, 
mingu siis Hermes, see taevaste käskjalg, Argosetapja,

85 aega nüüd viitmata siit Ogygia saarele! Kuulgu
kauneis palmikuis nümf me õiget ja muutmatut otsust, 
et koju päästma ta peab Odysseuse, vaevades vapra!
Kuid ise Ithaka maile ma lendan ja sangari poega 
seal üles ergutan ning mehemeelt panen uljalt ta rindu,

90 et koguks koosolekuile ta kõik pikkhiuksed argiivid 
ning käsiks lahkuda sealt kosijaid neid, kes igapäev tal 
tapavad hulgana lambaid ja vänderdi-astuvaid veiseid. 
Spartasse saadan ta siis ning liivase Pylose maile, 
et seal kuulaks ta, kas isa armas jo tal koduteel on 

95 ning ise endale nii hea kuulsuse võidaks maailmas.”
Üteldes nii, sedamaid sidus jalga ta kaunid sandaalid 

kuldsed ja taevased, mis teda kannavad küll üle vete, 
küll üle ääretu maa nagu tuul, nii kergelt ja kiirelt.
Haaras ta valdava, vask-teravotsase, võrratu piigi,

100 suure ja raske, mil lööb maha sangareid ta sõjatandreil 
murruna, kui viha tekitand need temas, Zeus-isa tütres. 
Maale ent siis maruhoona ta sööstis Olümpose harjalt 
ning oli Ithakas, ees Odysseuse kõrgete uste.

Välkuv vaskoda käes, ta künnisel peatus ja näis nii 
105 kui majatuttav Menthes, kes käskija Taphose saarel.

Ent sedamaid nägi õues ta nüüd kosijaid ülemeelseid, 
kes täringmänguga aega seal uste ees lustlikult viitsid, 
istudes nahkadel veiste, mis nad ise võtnud ja tapnud. 
Keerlesid heeroldid seal ning tõttavad teenijapoisid,



no  tempisid veinisse vett seguastjais või tuhat-aukse
käsnaga pühkisid puust peolaudasid, pestes ja seades 
neid toa keskele; siis liha rohkelt nad nendele kandsid.

Ammu jo enne kui muud nägi saabujat noor Telemachos, 
istudes tummalt peigude seas, muret täis süda armas.

115 Mõlgutas meeles ta, kuis koju saabub tal kord isa võimas, 
välja siis lööb oma ustest ta jultunud prassijad kõik need, 
võimu siin haarates taas, isandaks majas endiselt hakkab. 
Istudes mõtetes neis, pea märkas ta tulnud Athenat 
ning kohe uksele läks, häbi rinnus jo tundes, et kaua 

120 rändajal nii tuli seista ta künnisel; juurde ta astus,
tervitas, haarates käest paremast, juba võttis ka peost tal 
vaskise piigi ja valjusti nii sõnad lennukad lausus:
„Rõõmutse, rändaja! Ning tule sisse jo! Roogade juurde 
nüüd asu esmalt ja siis vast räägi, mis tarvis on sulle!”

125 Ütles ja sammus ta ees, järel käis aga Pallas Athena.
Kui olid astund nii nad Odysseuse kõrgesse kotta, 
viis kohe piigi ta ning pani piitjala sihvaka äärde 
häilitud relvadesõime, kus sees säras piike ka teisi 
hulk, mida tarvitand kord oli vaevades vapper Odysseus.

130 Istmele, taiduritööle nii kaunile, laotas ta riide
ning pani istuma võõra; ka jalgade jaoks oli järg seal.
Ent ise kõrvale istus ta, kirjatud toolile, ülbeist 
peigudest eemale nii, et võõrale upsakas lärm see 
vastikuks sööki ei teeks -  ning et segamatuna saaks ta 

135 teateid uurida talt oma taadist, kes viibimas kaugel.
Piigake tõi pesuvett kohe kaunis kullases kannus, 
kus hõbekauss oli all, ning vett valas kätele neile.
Siis aga ette ka neile ta lükkas lihvitud laua.
Nüüd varahoidjatar aus tõi lauale leiba ja rohkelt 

140 veel lisaroogasid muid maja hoiustest lahkesti kandis.
Kuid lihalõikaja tõi liha kõiksugust, kõrgele tõstes 
täidetud liudu ja siis pani juurde ka kullatud peekrid. 
Heeroldki tihti seal teenimas käis neid, kallates veini.

Kuid kärarikkana nüüd tulid tuppa ka peigmehed kõrgid, 
145 täites üksühe järgi seal tooUd j^-aujäxid^ î££L_.

. Heeroldid tõttasid vett kohe kai lamaJšätQleJ^ejle, 
orjatar-piigad ent leiba jo tõid täis kuhjaga korvid, 
noorukid taas segunõud neil ääreni veiniga täitsid.

-Kärmelt siis tõstsid nad käed, et haarata roogi, mis ees neil. 
150 Kui aga nii himu täis juba saanud nad süüa ja juua,
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laulu ia tantsugi, mis pidusöömingu meeldivaim saatia.
Kauni kitara seks heeroldi käest oma kätte sai laulik
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Phemios -  peigude sunnil see laulis siin, kuigi ei tahtnud.
155 Keeli ta kaikuvaid lõi ning siis lugu kaunitest algas.

Kuid Telemachos, see end särasilmse Pallas Athena 
poole kallutas ning nii ütles, et teised ei kuuleks:

„Kas paned paljuks sa, võõras, kui ütlen ma sulle, mis mõtlen? 
Neil siin muud pole peas kui lustlikud mängud ja laulud!

160 Muidugi! Mis muret neil! Vara söövad nad hinnata sellelt, 
kelle ehk kahvatud luud juba ammu on pehkimas kuskil 
vihma all maas või keerlevad vees mere metsiku laineis.
Kui aga näeksid nad kord teda astuvat Ithaka randa, 
ihkaks küll igaüks neist siis pigem kiiremaid jalgu,

165 kui siin saada kas kulda või kalliste rikkust.
Kuid kuri saatus ta, õnnetu, viind ega anna see meile 
troosti küll mingit, kui nüüd surelikkudest ehk mõni ütleb, 
et veel saabub ta. Ei! On ta saabumispäev juba surnud.
Kuid sina räägi nüüd mulle ja tõtt ärapeitmata ütle, 

iyo kes oled, kust pärit soost, mis maalt ja mis linnast sa tulnud? 
Millisel laeval sa sõitsid? Mis teel need laevurid tõid sind 
Ithaka rannale? Ning mis maalaseks endid nad kiitsid?
Sest pole jalgsi sa küll teps saanud siia, ma arvan.
Ütle ka veel päris õieti, et seda hästi ma teaksin,

175 kas esimest tuled korda või ehk isa aegugi käisid
meil vahel sõbrana siin? Majas eks käind paljugi võõraid 
tol ajal -  meelsasti taat inimestega ikka mul seltsis.”

Kostis ent talle ja lausus sel moel särasilmne Athena:
„Ütlen siis sulle ma kõik avameelselt, nii nagu soovid.

180 Menthes on nimeks mul, isaks -  Anchialos arurikas; 
sellega kiidelda võin. Juhin taaflasi, aerudesõpru.
Nüüd oma meestega ning oma laevaga randusin siin ma, 
sõites teed üle tõmmuka vee, et hankida vaske 
kaugelt Temesemaalt, kuhu viin ise läikivat rauda.

185 Laev mind ootama jäi teie rannale, kaugele linnast
Rheithroni valgmasse, mis on metsise Neioni mäe all.
Uhkelt ütelda võin, et seob majasõprus jo iidne 
mind ja Odysseust. Võid seda kuulda Laerteselt raugalt, 
kui teda vaatama läed. Sest öeldakse: ei enam ilmu 

190 see vana sangar ju linna ja maal siit kaugel ta vaevleb, 
seltsiks vaid vana teenijaeit, kes sööki ja jooki



valmistab lauale talle, kui saabub ta kõmpimast ringi 
viinamäe nõlvadelt ning sest raugus on raske ta liikmeis.
Siia nüüd sõitsin ma, sest oli kuulda, et on kodumaile 

195 jõudnud su taat. Aga veelgi ta saabumist viivitand taevas.
Ent usu: veel pole surnud ka võõrsil Odysseus üllas, 
vaid keset laiuvat merd, mõnel voogudest piiratud saarel 
veel elus viibib ta, sest isandaiks seal kalgid ja toored 
metslased, kes teda hoiavad, kuigi ta hing ära ihkab.

200 Nüüd aga kuulutan sulle, mis aulised taevased mulle
teada on andnud ja mis läheb tõesti ka täide, ma arvan, 
kuigi ma ep ole prohvet ja lindude lende ei tunne.
Nüüd enam kaua su taat kodumaalt ära kaugel ei viibi -  
mitte ka siis, kui seal teda hoiaksid raudsedki kütked.

205 Küll juba leiab ta pääsemistee, on ju taibukas meel tal.
Nüüd aga räägi sa mulle ja tõtt ärapeitmata ütle: 
kas sinus enda ees näen tõepoolest Odysseuse poega?
Nii väga on tema moodi su pea ja su välkuvad silmad, 
hirmuski sarnased! Saime üksteisega kokku me tihti,

210 enne kui Troojat ta ründama läks, nagu paljud ka teised 
Argose üllaimad siis oma kaarekail laevadel sõitsid.
Hiljem ma küll pole näinud Odysseust, ei tema mindki.”

Kostis talle ent taas Telemachos mõistlik ja ütles:
- „Kõik, mida soovid, mu võõras, nüüd räägin ma vastavalt tõele. 

275 Mu isaks ütleb Odysseust küll ema mul, aga teada
ei seda või. Kes meist teaks kindlasti, kuidas ta saadud?
Oh, oleks mul isaks määratud mees, kel õnne ja kes kord 
vaikselt võib vanaks saada siin kesk oma valdusi jõukaid!
Kuid mees õnnetuim kõigist, kes iial maailma on sündinud,

220 on isaks mul -  seda ütlen ma, sest oled kuulda sa soovind.” 
Kostis ent talle ja ütles sel moel särasilmne Athena:

„Ep ole taevased röövind ka veel sinu soolt tulevikku 
kuulsat, kui sinutaoline poeg on Penelopeial.
Nüüd aga räägi sa mulle ja tõtt ärapeitmata ütle:

225 Mis pidusööming on siin? Mis koosolek? Miks seda pead sa? 
Kas see on pulm või joot mõni muu? Uhisandidest sööming 
see pole küll. Näha on: vägivaldselt prassivad ülbed 
võõrad su katuse all. Iga taibukas vaataja tunneb 
vastikust, kui ta siin näeb neid jälke ja siivutuid kombeid.”

230 Kostis talle ent taas Telemachos mõistlik ja ütles:
„Kui küsid, võõras, sa nii ning kõik tahad kuulda mult tõesti, 
tea siis: küll oli kord maja meilgi siin jõukas, ja austust



kõigilt ta sai, niikaua kui veel isand siin ise viibis.
Kuid nüüd, haududes kurja, on taevased teisiti tahtnud,

235 lastes kaotsi ta minna nii jäljetult, nõnda kui ükski
teine küll ei kadund neist. Ei leinaks ma nii isa surma, 
kui sõjakaaslaste seas oleks Trooja all tandril ta langend 
või sõja lõppedes surnud ka siin oma sõprade kätel.
Küllap ahhailased kõik oleks kääpa siis kuhjand talle 

240 ning oleks talt pärind poeg nime, kõikideks aegadeks kuulsa. 
Nüüd aga kuulsusetult harpüiade küüsi ta langes -  
keegi ei kuulnud, ei näind! Ei muud kui nuttu ja leina 
jätnud ta mulle. Ent ei teda ainult ma nii taga kurda, 
vaid mure teisegi julma mu kaela on taevased saatnud.

245 Näed: igaüks paremaist, kelle käskusid kuulavad saared 
Dulichion ja Same ja Zakynthos, see metsaderikas, 
ning iga mees vägivõimsam me kaljuselt Ithakalt -  kõik nad 
kiuste on nüüd emal kosjas ja raiskavad siin meie rikkust. 
Vastikud pulmad on talle, ent lõppu ta ei teha jaksa 

250 peigude nõudeile. Ja  nii nood rüüstavad ikka
meil maja prassides ning vahest hukkavad kord ka mu enda.” 
Talle ent vastates, täis pahameelt, sõnas Pallas Athena:
„Oh häda! Küll oleks nüüd vaja siia Odysseust kanget, 
et paneks see oma käed häbitundeta peigude külge!

255 Kui nüüd uksele siin ise ilmuks saabunud sangar,
kiiver kiiskamas peas, käes kilp ning kaks oda vaskset, 
nii nagu tookord, kui teda esmalt ma kohtasin ning kui 
meil majas võõrustuspeol jõi veini ta, tulles Ephyrast 
Ilose juurest, kel on isaks Mermeros! Sinnagi sõitis,

260 näed, Odysseus siis oma lendaval taldrikul, et saada 
sealt mehisurmavat mürki ja sellega võida siis noolte 
tippusid vaskseid. Kuid seda Iloski anda ei söandand, 
kartes, et nii pahameelt jumalaile ta teeb. Aga andis 
küll minu taat seda, sest sõber suur oli talle Odysseus.

265 Jah, kui sääraselt siin kosilastele vastu ta astuks,
kiire siis neid tabaks surm ning pea mõruks muutuksid pulmad. 
Kuid veel peidetud nüüd see kõik on taevaste põue, 
kas kord maksab ta kätte või ei enam iial ta saabu 
endisse majja. Ent sulle ma soovitan mõtelda, kuidas 

270 võiks ise tõrjuda neid kosijaid oma katuse alt sa.
Seepärast kuula, mis ütlen, ja kõik pane hästi see meelde: 
homme jo koosolekuile sa kutsu kõik üllad argiivid, 
jutusta kõigile sest, jumalaid palu tunnistajateks,



nõua, et priiskajad nüüd läheks taas igaüks oma majja!
275 Kui aga soov emal jälle on naituda, siis tema mingu 

taas isa kotta, ja tol mehel palju on jaksu ja jõukust.
See talle pulmad siis tehku ja ohtrasti veimigi andku, 
nii nagu viisiks me maal on armsale tütrele anda.
Sulle ent soovitan nüüd -  kui meel sul vastu ei tõrgu -  

280 sea kohe korda sa laev parim, kus peal kakskümmend sõudjat 
ning mine otsima siis isast, ammugi lahkunust, teateid!
Annab ehk neid mõni teadjas, või Zeus-isa Kuuldust sa kuuled, 
mis inimestele toob sõnumeid enamasti ju ikka.
Esmalt sa Pylosse sõida ja seal päri Nestorilt üllalt,

28$ siis mine Spartasse, vürst Menelaose, ruugepea juurde, 
kes koju viimsena sai vaskrüüdes ahhailaste hulgast.
Kui seal kuuled, et veel elumail isa ning koduteel on, 
küll siis vastu sa pead häda kiustegi veel ühe aasta.
Kui aga kuuled, et surnud ta ning teda teps pole maa peal,

290 siis kodusaarele taas tule kallile siia sa, kuhja
taadile kääbas ja ohvreid too, pea uhked ka peied, 
nii nagu meil tavaks on, ning siis ema uuesti naida!
Ent kui viimati saand oled sellega kõigega toime, 
siis tuleb kaaluda sul juba meele ja mõttega tõesti,

25)5 kuidas sa hukata võiks kosijaid neid siin oma saalis, 
kas mõne riukaga või avalikultki. Ei sobi sulle 
lapsena jännata nüüd, oled säärasest east juba väljas.
Kas pole teada siis sul, mis kuulsuse üllas Orestes 
võitnud kõikide seas on seega, et maksis ta kätte,

300 tappes Aigisthose kurja, kes mõrvand ta aulise taadi?
Niisama vaprakski saa, kui pikaks ja priskeks sa sirgund, 
et sind kiidaksid, poeg, ka need, kes sünnivad hiljem!
Nüüd aga aeg minul on oma kiirele laevale minna 
kaaslaste juurde, kes ehk juba kärsitult ootamas seal mind.

305 Kuid sina hoolitse enda eest nüüd ning meeles mu nõu pea!” 
Talle ent vastas taas Telemachos mõistlik ja ütles:

Ja h , oled, võõras, sa nõu heasoovlikult mulle nii andnud, 
kui isa lapsele annab, ja see minul ei lähe meelest.
Nüüd aga viibi sa veel, ehk küll tahad tõtata teele!

310 Esmalt kümblemas käi ning sest mõnu tunne, et võiksid 
siis oma laevale minna sa rõõmsalt, endaga võttes 
aardegi kalli ja kauni, mis sooviksin kinkida sulle, 
nii nagu viisiks on neid majasõbrale kallile anda.”

Kostis ent jälle ja ütles sel moel särasilmne Athena:



3*5 „Ei, ära teps enam mind pea kinni, sest aeg mul on minna! 
Kink aga see, mida sul süda armsake nüüd käsib anda, 
anna see, kui koduteel tulen taas; siis võtan ta kaasa!
Kuigi ta kallis on, saad sina vastu mu käest samaväärse.”

Neid sõnu lausudes läks ära sealt särasilmne Athena,
320 just nagu lind üles maast oleks lennand. Noormehel kasvas 

rinda sest julgust ja jõudu, ja selgemalt veelgi kui enne 
tal tuli meelde ta taat. Ning kui seda mõlgutas mõtteis, 
aimamas ta hing imekombel, et on jumal olnud ta juures.
Siis ise kui jumal noor kohe sammus ta peigude seltsi.

325 Laulis nendele seal ülikiidetud laulik ja vaikselt
kuulasid istudes kõik. Ta laulis ahhailaste kurba 
Ilioni mailt kojusõitu, mis määranud neile Athena.
Kuulis ent innustund laulu ka taibukas Penelopeia, 
rauga Ikariose laps, ülatoas, oma puhkusekambris.

330 Kõrgele trepile sealt kohe tõttas ta ning tuli alla - 
mitte küll üksinda, vaid ühes kaks oli teenijapiigat.
Kui aga peigude juurde nii jõudis ta, aulisim naistest, 
toa tugevseinase uksel ta peatus ja piidale toetus.
Läikiva looriga tal olid peidetud palged; ta kõrval 

335 kummalgi pool jäid seisma ta ustavad ümardajannad.
Nuttes hüüdis ta siit jumalikku siis lauljat ja ütles: 

„Phemios, palju sul muidki on laule, mis haaravad hinge, 
palju, kus lauldakse kiitust nii meestele kui jumalaile.
Laula siis nendest sa mõnd siin istudes, muud aga võõrad 

340 rüübaku vaikides veini! Ent see oma laul murerikas
lõpeta nüüd; südant ikka see mul paneb lõhkema rinnus!
Sest mure määratud mulle on raskeim: säärane mees mul 
hukkund ja pea minult võetud, kes ei unu iial mu meelest -  
mees, kogu Hellases kuulus ja Argosemaa igal äärel!”

345 Kostis ent talle ja ütles sel moel Telemachos, see mõistlik:
„Miks, ema, ei lase rõõmu sa tuua sel laulikul meile, 
nii nagu tal käsib vaim? Ega laulikud siin ole süüdi, 
süüdi on Zeus, kes toob inimestele askeldavaile 
vaid seda mõttesse, mis igakord tema soovib. Ei saa ju 

35-0 laita, et siin tema laulab danaoslaste õnnetut saatust.
Ikka ju ehtsamaks muist on kiidetud seesugust laulu, 
mis on uudsem kui muud ning kuulajaid sellega haarab. 
Taltsuta siis südant endal ja vaimu, ja kuulata vaikselt!
Ei ka ju üksi Odysseus nii kojujõudmise päeva 

355 kaotanud Trooja all, vaid mehi palju seal muidki on hukkund.



Nüüd parem taas mine tuppa ja toimeta seal oma asju, 
ketra ja kangaspuil koo, käsi teenijapiigadki tööle 
tõtata taas! Aga siin sõnavõtmine meestele jäägu, 
enne muid minu hooleks, sest siin minul käskimisvõim on.”

360 Tundes hämmastust läks oma kambrisse Penelopeia,
sest poja mõistlik jutt südamesse ja hinge tal tungis.
Taas ülakambrisse tõusis ta teenijapiigade seltsis 
ning abikaasat ta armast, Odysseust, seal seni nuttis, 
kui mesist und tema laugele taas valas Pallas Athena.

36$ Sel ajal varjukas saalis ent lärmates vaidlesid peiud, 
sest igal neist oli soov ise heita ta kõrvale voodi.
Seal aga tõusis noor Telemachos mõistlik ja ütles:

„Kuulge te, kes ema püüate mul, mehed uhked ja ülbed! 
Maitske te vaid peorõõmu ja olge siis karjumast vakka!

370 Jah, mõnus-meeldiv on küll imekauneid laulusid kuulda 
laulikult, kes nagu see jumalatele sarnaneb lauldes.
Kuid juba koidikul siis turul koosolekuile te tulge!
Seal kogu rahvagi ees tahan ütelda julgelt, et peate 
kõik majast lahkuma siit. Muid otsige pilgaripaiku!

375 Üksteise pool külas käige ja sööge seal siis oma roogi!
Kui aga leiate, et on sündsam ja meeldivam siiski 
maksmata prassida nii -  üheainsama rikkuse arvel, 
eks siis võtke ja sööge! Ent võimsaid taevasi appi 
hüüan ma. Küll veel Zeus tasub ükskord teilegi kätte 

380 ning siin hukute kõik, nii et ei trahvigi maksta.”
Ütles ta nii. Aga, täis pahameelt, nemad hammustid huulde 

kõik, imeks pannes julgust, mil rääkinud nüüd Telemachos. 
Talle ent Antinoos, Eupeithese poeg kohe hüüdis:
,Jah, Telemachos, jo vist jumalailt saand endilt sa õppust 

385 ülbeks hoopluseks, et nüüd räägid nii jultunud juttu!
Kuid oh hoidku küll Zeus meid, et sina valdijaks ei saaks 
siin merest piiratud Ithakal, kus isa järgi sul õigus!”

Talle ent vastates taas Telemachos mõistlik jo ütles:
„Sa ära kurjusta, Antinoos, et ütlen, mis mõtlen:

390 kui Zeus annab, siis võtaks ma meelsasti vastu ka selle.
Või kas arvad sa, et enam halvemat saatust ei leidu?
Ei, pole halb amet -  valdijaks olla! Ehk kõik koda varsti 
rikkust korju tal täis, ise aulisem kõigist ta teistest.
Kuid ahhailaste seas siin voogudest piiratud saarel 

35)5 palju on teisigi tähtsast soost vanu, niisama noori.
Üks neist võimuse saab, kui surnud Odysseus üllas.



Kuid oma katuse all isandaks siin jään mina üksi 
ning käsin orjegi neid, keda saand sõjasaagiks Odysseus.” 

Nüüd Eurymachos, Polybose poeg, sõna võttis ja rääkis: 
400 Ja h , Telemachos, see kõik veel peidetud taevaste põue, 

kes ahhailastest kord saab valdijaks Ithaka saarel.
Kuid oma lossi ja kraami, mis on sul, käskida võid sa.
Ep ole meest meie seas, kes sult vägivallaga söandaks 
võtta seks õigust -  niikaua, kui elab Ithakal rahvast.

405 Nüüd aga ütle, mu kallis, kes siin oli äsja see võõras?
Kust tuli teereis tal? Mis maalaseks ennast ta kiidab?
Kus kohal tal sugukond ning taadi ta põld? Kus ta sündind? 
Kas mõne teate ta tõi, et varsti sul taat koju jõuab?
Enda kas asjades ainult ta sõitis me saarele siia?

410 Otsegu lennates läks ta ja aega ei võtnud, et tutvust
sõlmida meiega. Kuid alamsoost mehe moodi ta polnud.” 

Talle ent vastas taas Telemachos mõistlik ja ütles:
„Ei, Eurymachos, ma nüüd isa saabumist ei enam looda.
Ei saa uskuda teps neid uudiseid, kes neid ka tookski,

415 ning ei hooli ma endeist ja märkidest, millede mõtet
memm pärib tuusijailt ning neid tihtigi majja seks kutsub. 
Võõras see nüüd -  isa sõpradest üks oli Taphose saarelt; 
Menthes on nimeks tal, isaks Anchialos arurikas, 
ning ise valdjana ta juhib taaflasi, aerudesõpru.”

420 Nii sõnas, kuigi ta aimas, et on jumal olnud ta juures.
Tantsima hakkasid jälle siis peiud ja kuulama laulu 
jäid magushäälset; ja nii olid seal, kuni saabunud õhtu.
Kui aga mustpime öö üle lustliku pilgari langes, 
siis sealt läks igaüks oma majja, et puhkama heita.

425 Siis ka Odysseuse poeg oma kaunile õuele sammus,
kus tuba kõrge tal kerkis, mis piirava müüriga kaitstud.
Sinna ta puhkust otsima läks, süda koormatud mõtteist. 
Tõrvikud kummaski käes, tema ees käis ustav ja hoolas 
Eurykleia, see Oopsi, Peisenori järglase tütar.

430 Ostis Laertes, jõukas ja nõukas, kord tema ammu,
kui ta veel neiuke noor ning kakskümmend härga ta hinnaks. 
Andis talle ta au nagu saab abikaasagi aulik, 
kuid teda voodi ei viind, et sest pahameelt poleks kaasal. 
Läks see, leekivad tõrvikud käes. Telemachost ta hoidis 

435 rohkem kui orjadest ükski; jo lapse-eas tal oli ammeks.
Ukse ent nüüd avas poiss oma kindlaseinasel kambril, 
voodile istus ja ült üle pea aluskuue siis pehme



tõmbas ja sealsamas selle ka eidele hoolsale heitis.
Too silus kortsud sel välja ja siis kenalt kokku ta keeras 

440 ning pani varna ta just ligi kaunisti voolitud voodi.
Siis tasa lahkus ta toast; hõberõngast haarates, sulges 
ukse ja rihmaga tõmbas ka paigale seesmise riivi. 
Pehme seal villaku all aga öö läbi noor Telemachos 
matkast mõtiskles sest, mida soovitand talle Athena.



T E IN E  LAUL
THAKALASTE RAHVAKOOSOLEK:

T e l e m a c h o s e  Ä r a s õ i t

7^  ui aga kerkis jo ööst roossõrmine Eos, vara sündind, 
voodist tõusis ka armas Odysseuse poeg. Kohe seadis 

J L  jSh,riided selga ta ning õlavöösse ka riputas mÕÕga, 
köitis sandaalidki head säravvalgete jalgade alla 

5 ning toast tõttas -  nii sirge kui üks surematute hulgas.
Heeroldeid kaikuvahäälseid ta siis kohe käskis, et hüüaks 
kokku nad koosolekuile nüüd kõik pikkhiuksed-argiivid. 
Heeroldid valjusti hüüdsid ja nood tulid tõtates ruttu.
Kui aga hulgana jõudnud jo nõupeo-väljale rahvast,

10 siis nende keskele astus ta, kandes käes oda vaskset, 
ning ei üksinda, vaid ühes kaks oli koeragi erka.
Saabuja ümber jo lõi võluveetlust taevast Athena, 
nõnda et, täis imetlust, teda vaatasid kõik, kui ta istus 
seal isa istmele ning aset andsid ka talle geronid. 

i $ Tõusis rääkima siis Aigyptios, suursugu sangar,
küürus jo aastate all, elust korjanud tarkusi palju; 
ka tema armsaim poeg oli läinud Odysseuse seltsis 
hoostelt kuulsasse Troojasse kord oma kaarekal laeval -  
Antiphos, hea odaheitja (jo metsik kükloop oli tapnud 

20 ning siis söönd oma koopas ta viimsena õhtuseks eineks!). 
Kolm olid poega tal veel; üks neist oli peigude parves -  
Eurynomos, kaks teist aga viibisid veel kodutöödel.
Kuid too üks isal meelest ei läind; teda kurtis ta aina.
Nuttes nüüdki ta koosolijaile nii ütles ja hüüdis:

25 „Ithakamaa mehed, kuulake mind, mis räägin ma teile!
Koos pole olnud me rahvas ja nõu pole peetud sest saadik,



kui oma kaarjail laevadel siit kord lahkus Odysseus.
Kes meid kutsus siis nüüd? Kel seks oli tarvidus tähtis?
Kas mõni nooruke või vanematest on meestest ta keegi?

30 Ehk vahest teateid ta saand sõjaväest, et on saabumas see meil, 
ning tahab öelda ta nüüd, mida enne kui muud tema kuulnud? 
Või vahest rahvagi asju veel teisi ta kaaluda soovib?
Tubliks ma siis teda pean ning õnnistan. Zeus ise lasku 
õnnega viia tal täide see plaan, mida võtnud ta ette!”

35 Ütles ta nõnda, ja rõõmsalt Odysseuse poeg teda kuulas.
Ei enam istuda malland ta, vaid ise rääkima tõttas; 
väljaku keskele astus ja seal kohe valdusesaua 
tõi tema kätte jo heerold, Peisenor mõistuserikas.
Esmalt raugale nii Telemachos kostis ja ütles:

40 „Ep ole kaugel see mees, kes kokku on kutsunud rahva;
siin teda, taadike, näed; mure raskeim mind rõhub praegu.
Ep ole teadet mul küll sõjaväest, et on saabumas see meil, 
ei või öelda ka uudist, mis enne kui muud mina kuulnud. 
Rahvagi asju ei mõtle ma kuuluda muid; omaenda 

4$ õnnetust kaeban, sest kaks on neid maja peale mul langend: 
üks, et hukkunud mul isa üllas ja nii kadund teilgi 
endine vürst, kes teid isa kombel ju ikka on hoidnud.
Kuid häda teine ja suuremgi mul maja täiesti laostab, 
mult ära raiskab ja rüüstab see kõik varad viimsedki viimaks:

50 mu ema vastu ta tahtmist nüüd hulgana ründavad peiud,
kel isad kõikidel on mehed tähtsaimad suurnikud maal siin. 
Kuid ema taadi Ikariose juurde nad minna ei julge, 
et ise taas oma tütre see kihlaks ja kihladki määraks 
sellele, kellele soovib ja endale meeldivaks arvab.

55 Viibivad nood iga päev aga koos meil, pilgarit peavad, 
tapavad toiduks me härgi ja nuumatud kitsi ja oinaid.
Üks pidu neil iga päev, üha voolavad helkivad veinid. 
Raiskavad nii meilt kõik. Ning nüüd Odysseuse-taolist 
meest pole, kes ära tõrjuda võiks majalt needuse selle.

60 Ei ise nüüd seda suuda me veel, ning hiljemgi jääme 
meesteks armetuiks, kel pole võimu, et hakata vastu.
Oh, küll kaitseksin end ma, kui mul oleks kangust ja jõudu! 
Sest enam ei näha tõesti ma või seda nurjatust, kuidas 
nood maja hukkavad mul. Ise kas seda väärtust ei näe te?

65 Kõikide naabrite ees oma ümbruses siin häbi tundma 
peaksite sellest! Ja  kartke ka taevaste raevu, et kord see 
ei häbitööde nii õelate eest tabaks raskena teidki!



Vannutan teid -  seda kuulgu Olümpose Zeus ja ka Themis, 
kes kogub rahvast koosolekuiks ja ta laiali saadab -  

jo  lõpp juba sellele tehke, mu sõbrad! Las üksi ma leinan!
Kas ülekohtune on, säravsäärsed ahhailased, olnud 
teile ehk kord vihahoos isa mul, too kuulus Odysseus, 
et vihameelega nii mind kohtlete nüüd te, ja toetust 
annate nendele siin? Seda meelsamalt sooviksin tõesti,

75 et ise sööksite siis minu karja ja muud minu kraami!
Teie kui teeksite nii, küll siis tasu varsti ma saaksin; 
käiks seni linnas me ringi ja teid seni painaks me palveil, 
kui kord võitjad on viimati kõik vara taastanud mulle.
Nüüd aga kuhjate mul muret rinnale lõpmatu koorma.”

80 Nõnda ta raevukalt hüüdis ja valdusesauagi viskas
käest, ise nuttes. Ja  sest hale meel kogu rahvalgi hakkas. 
Seisivad hääletult kõik ega raatsinud lausuda ükski 
laitust või sõna solvavat muud Telemachose vastu.
Ainult Antinoos, see kostis nüüd talle ja hüüdis: ------ —-— j

85 „Tormakas narr, Telemachos, mis latrad sa seal lobasuuga? \
Miks meid teotad? Me au oma jutuga mustata püüad! |
Ep ole milleski siin ahhailastest peigudel süüdi, 
on ema ainult sul süüdi, kel petlikud võtted ja riukad.
Aastat kolm sest möödas, ja neljaski algab jo varsti,

90 kui ahhailaste soove ja ootusi õelalt ta petab, 
kõigile lootusi annab ja end lubab, siia ja sinna 
saadab ka teatusi, kuid süda mõtleb tal teisiti hoopis.
Kuulge, mis vembu ta ammu jo mõtles välja me vastu! 
Naistekambrisse tõi tema teljed ja lõi üles kanga,

95 mis väga peen ning pikk, ise nii aga meile ta rääkis:
„Noormehed, teie, kes kosjas mul nüüd, kus on hukkund 
Odysseus,
ärge veel pulmasid enne te oodake mult, kuni valmis 
kangas on see -  et ei läheks asjata raisku mu lõngad!
Koon surilõuendit ülla Laertese jaoks, juhuks selleks,

100 kui teda äkki ehk lööb mõru surm ning hukutav saatus.
Muidu ehk laidaksid mind ahhailaste naised, et matnud 
ma olen paljana surnu, kes korjanud rikkusi palju.”
Nõnda ta rääkis ja meis pani uskuma vaimu me ulja.
Nii kudus kangast ta siis, seda pikka ja suurt, kogu päeva,

105 kuid üles öösiti kiskus ta kõik taas tõrviku valgel.
Aastat kolm ta nii pettis ja uskusid ikka argiivid; 
kui aga neljaski aasta jo algas siis aegade voolus,



me^e sejt rääkis ta piigadest üks, kes teadis ta kelmust. 
Läksime peale just sellal, kui lammutas kangast ta kaunist, 

n o  ning tahes-tahtmata tal see töö tuli lõpuni viia.
Kuula siis nüüd, Telemachos, mis vastame sulle me, peiud, 
et seda teaksid sa ning ka ahhailased taipaksid teised: 
enda juurest sa siit ema saada ja tal käse võtta 
see meheks, kes tema taadile ning talle endale meeldib.

J15 Kuid enam ärgu ta narrigu meid, ahhailaste poegi,
uhkena andidest neist, mida talle on andnud Athena!
On ülitaiplik ta vaim, osav on käsitöödes ta kauneis, 
kuid ta ju tempegi teab nii peeneid ja palju, et rohkem 
ükski ahhaiatar muu kenalokine muiste ei teadnud.

120 Jah, kavalust seda küll ega riukaid sääraseid polnud
Tyrol, Alkmenel või siis torepärjasel muistsel Mykenel!
Kuid pole kelmustest neist kasu nüüd enam Penelopeial, 
sest seni sööme su karja ja raiskame muudki su rikkust, 
kui temal vältab see tõrksus, mis taevaste poolt tema rinda 

J25 siiani pandud on. Kuulsust ta sellega endale võidaks, 
kuid nii kindlasti kaotaks ka kõik sinu jõukuse suure.
Ei lähe enne me siit koju keegi või teistele kosja, 
kui meheks võtnud ta selle on, kes parim tundub ta meelest.” 

Talle ent vastas nüüd taas Telemachos mõistlik ja ütles: 
130 „Kuis teda, Antinoos, majast võiksin ma sunniga saata,

kes minu sünnitand ning mind toitnud? Mu taat on ju kaugel; 
kas elus, surnud -  ei tea. Tuleb paljugi maksta mul trahvi 
rauk Ikarioselle, kui nii ema sundides saadan.
Teeksin ka nii pahameelt oma taadile. Kättemaks kindel 

135 mind tabaks, kui ema, lahkudes siit, mind kiusama kutsuks 
hirmsaid erinnüsi. Rahvagi poolt siis laita ma saaksin. 
Seepärast ei seda käsku ma talle küll iialgi anna!
Kui aga teil südameis häbitunnet veel veidigi leidub, 
minge te siis ise meilt! Muid otsige pilgaripaiku!

140 Üksteise pool külas käige ja sööge seal endagi kraami!
Kui aga leiate, et on sündsam ja meeldivam siiski 
maksmata pressida nii -  üheainuma rikkuse arvel, 
eks siis võtke ja sööge! Ent võimsaid taevasi appi 
hüüan ma. Küll veel Zeus tasub ükskord teilegi kätte 

145 ning siin hukkute kõik, nii et ei trahvigi maksta!”
Kostis sel moel Telemachos. Ja kaikuvakõuene Zeus-taat 

ilmuda kotkast kaks mäe kaljuse tipule laskis.
Lendasid sealt vähe aega nad kergesti üksühe kõrval,



laiali laotatud tiivul ja kergest tuulestki kantud.
150 Kui aga jõudnud nad siis turuväljaku kaikuva kohta, 

hakkasid vehkima tiibu nad äkki ja keerlema ringi, 
vaadates kõikide päid, ning pilk neil kuulutas hukku.
Pead üksteisel ja kaelagi siis rebis küüntega kumbki 
ning paremaile nad lendasid koos üle rahva ja linna.

155 Hämmastust täis said kõik, nähes kummalist lindude lendu,
ning ise kaalusid mõttes, mis ennustus selles küll peitub.
Äkki ent suu avas siis Alitherses, hallpea sagar,
Mastori poeg; omaealiste seas oli kõigist ta targem 
lindudevaataja; ning nägi nendest ta saatuse endeid.

160 Nõu heasoovlikku andes nüüd rahvale lausus ta nõnda:
„Ithakamaa mehed, kuulake mind, kui räägin ma teile; 

nüüd aga kõigepealt just siin peigude poole ma pöördun: 
neile just veeremas varsti on õnnetus hirmus; Odysseus 
nüüd enam kaua ei viibi. Ta kindlasti on ligimail siin,

165 surma ja mõrva tal meel aga haudumas peigude vastu.
Kuid häda ähvardab siis meid teisigi, kel asupaik siin 
Ithakal kaugelepaistval. Ja  seepärast mõtelda tarvis 
meilgi on, kuis kosijaid tuleks peatada. Veel enam neile 
endile on parem tõesti, kui siit ise kaoksid nad kiirelt.

170 Ennustan harjunud suul, oma asja ma hästi ju tunnen.
Kõik on kulgenud nõnda ka, ütlen, Odysseuse saatus, 
kui seda ennustand siis ma, kui sangarid läksid Ahhaiast 
Ilionisse ja nendega koos arurikas Odysseus: 
et hädad suured tal ees, et hukkuvad kaaslased kõik tal,

175 et koju tundmatult saabub ta kord -  kahekümnendal aastal. 
Nõnda ma ütlesin ning läheb kõik nüüd täide see täpselt.”

Ent Eurymachos, Polybose poeg, tema jutule kostis:
„Sa kasi, taat, koju! Lastele loe oma endeid ja ette 
kuuluta saatust, et võiksid nad end paha õnne eest hoida!

180 Kuid ses asjas ma küll sinust targemalt ennustust oskan: 
kas vähe lendamas linde on päikese kiirgaval paistel? 
Ennustuslinnud ei need ole kõik. Odysseus ammu 
kaugel on surnud ja aeg oleks sulgi jo olla ta seltsis, 
ennem kui kuulutad siin oma jampsi me hukust ja nõnda 

18$ ässitad veel Telemachost, kes niigi me vastu on vimmas.
Loodad vist lahkudes siit temalt selle eest kinki sa saavat?
Kuid seda ennustan sulle ja see läheb tõesti ka täide: 
kui sina, kel nii palju on aastaid ning elutarkust, 
siin lobajutuga nii vihavaenus me noorukest toetad,



icfo siis seda halvemat kurja sa ainult tood tema kaela.
Sest ei jaksa ta miskit me vastu ju, ei vähimatki, 
kuid sinu peale me, taat, siis määrame säärase trahvi 
siin üheskoos, et oigad sa selle all: siis sa vast tunned!
Kuid Telemachose jaoks nõu annan ma kõikide kuuldes,

195 et oma juurest ta nüüd ema läkitaks taas isakotta;
seal isa pulmad tal tehku ja ohtrasti veimigi andku, 
nii nagu kombeks me maal on armsale tütrele anda.
Enne ei saa kosimast te ju keelda ahhailaste poegi.
Keegi ei meid ära hirmuta siit, Telemachoski mitte,

200 ehk oma suuga ta küll väga suurustab. Ei ka just hooli 
sest sinu ennustusjutust me, rauk, mis sa rääkisid tühja; 
me viha alla sa nii end veel enam saadad kui enne.
Endiselt süüakse siis, tasu maksmata, siin maja rikkust, 
niikaua kui veel tõrjub ahhailasi Penelopeia.

205 Sest teda, kaunikest, võita nüüd püüdes me võistleme vapralt 
nii seni päevast päeva ja ei kosi ühtegi teist me 
naistest, kellele muidu ju kosja küll minna meil kõlbaks.”

Talle ent vastas sel moel Telemachos mõistlik ja ütles:
„Ei, Eurymachos ja kõik muud peiud te uhked, ma veenda 

210 teid enam püüagi nüüd, ei teid anu asjata rohkem,
sest juba teada on kõik jumalail ja ahhailastel siinseil.
Kiiret laeva ma vaid tahan saada ja kahtkümmend kaaslast, 
kellega seltsis ma võiks merel liikuda sinna ja siia!
Sparta ja liivane Pylos on teesihiks mulle, sest sõidan 

215 sinna ma otsima nüüd isast, ammugi lahkunust, teateid.
Räägib ehk neist mõni teadjas või Zeus-isa Kuuldust ma kuulen, 
mis inimestele toob sõnumeid enamasti ju ikka.
Kui saan teada, et veel elumail isa ning koduteel on, 
küll siis vastu ma pean häda kiustegi veel ühe aasta.

220 Kui aga kuulen, et surnud ta ning teda teps pole maa peal, 
siis kodusaarele taas tulen kallile siia ma, kuhjan 
taadile kääpa ja ohvreid toon, pean uhked ka peied, 
nii nagu meil tavaks on, siis ema uuesti naidan.”

Ütles ja siis maha istus ta. Kuid ahhailastest tõusis 
225 nüüd Odysseuse truu sõjakaaslane ning sõber Mentor, 

kellele, lahkudes maalt, Odysseus valvata hoolsalt 
kõik maja andnud ja rauka seal kuulata käskinud ainult.
Nõu heasoovlikult andes ta kõigile nõnda nüüd ütles: 
„Ithakamaa mehed, kuulake mind, kui räägin ma teile!

230 Ärgu küll iialgi nüüd enam lahke ja armulik olgu



ainuski vürst, kel valdusesau, vaid kõik ära heitku 
Õiglus, ja ainult veel ülekohtuselt vaevaku rahvast, 
kui meist ükski ei pea enam meeles nüüd üllast Odysseust 
rahva sellegi seas, keda hoidis ta kui isa poegi!

235 Ei taha laita ma nüüd enam peigmehi, noid häbematuid, 
et nii nurjatul viisil nad möllavad siin vägivaldselt: 
küll oma peadega kord nemad vastavad, kui ära rüüstand 
on nad Odysseuse lossi ja arvanud, et ta ei saabu.
Kuid pahameelega teid, mehi teisi, ma vaatan, kes kõik siin 

240 istute vaikides vaid ega taltsuta noid sõnal kindlal,
kuigi on noid vähe, teid aga kokku on küllaltki palju.”

Ent juba vastas Leiokritos talle, Euenori võrse: 
„Mentor, meeletu narr! Ennäe, kuhu välja sa tüürid!
Ässitad rahvast me vastu, et keelaks ta meid! Aga raske 

245 hulgalgi panna on lahkuma meid pidulaudadest kõiki.
Kui tuleks taas ka Odysseus, Ithakamaa ülemvaldjas, 
ning oleks tal põlev soov ära tõrjuda pilgarilt rõõmsalt 
suurtsugu peigusid meid siit, alt oma katuse kõrge, 
siiski sest rõõmu ei saaks just palju ta naine, kes ootab 

250 nii teda nüüd. Sest hukkuks ta mees siis armetus surmas, 
võideldes paljude vastu vaid üksinda. Tühja sa räägid!
Laiali, rahvas! Te kõik -  igaüks koju ning oma tööle!
Las Telemachose viib oma laevaga teele siit Mentor 
ning Alitherseski, kes majasÕbrad on tal isa-aegsed.

255 Kuid mina arvan, et Ithakas siin veel kaua ta istub, 
teateid oodates küll, aga reisi ei tee seda iial.”

Ütles ta nõnda ja koosolijaid ajas laiali kiirelt.
Valguski laiali rahvas jo, sest igamees koju ruttas.
Kuid juba peigmehed taas tulid ülla Odysseuse kotta.

260 Läks Telemachos vaid mere leetele, eemale teistest,
seal vahuvees pesi käed ning nii palus Pallas Athenat: 
„Kuula sa mind, jumal suur, kes astusid eile mu majja, 
käskides seilata mul üle sinkjate lainte mu laeval 
kiirel, et kuulata, kas koduteel pole kuskil mu taati,

265 ammugi lahkunut. Kuid seda ei lase täita argiivid,
kõigepealt peigmehed nood oma ääretus ülbuses jõhkras.” 

Härdalt ta palvetas nõnda. Ja  tõttas ta juurde Athena, 
võttes Mentori näo ja ka rääkides Mentori moodi, 
kui tema poole ta pöördus ja nii sõnad lennukad lausus:

270 „Ei tulevikuski nüüd tohi olla sa nõrk ega nõutu!
Kui südamesse sa said isalt üllalt jõudu ja julgust



ning isa moodi sa, kes sõnas kange ja ühtlasi teoski, 
siis pole võimatu sulle see reis ega sul lähe nurja.
Kui poleks mitte Odysseuse poeg sa ja Penelopeia,

275 ei siis loodakski ma, et viid oma tahtmise täide.
Harvasti lapsi ju sünnib, kes täiesti on isa moodi, 
suurem on hulk isast halvem ja vaid mõni harv isa võidab. 
Kui aga ep ole nõrk ning nõutu sa nüüd ega hiljem, 
ning Odysseus sulle ka jätnud on leidlikku taipu,

280 siis võib oodata küll sinust, et oma plaanid sa täidad.
Sa ära hooli, mis mõtted ja riukad on peas kosilastel, 
narridel neil, kel ep ole oidu, ei õiglusetunnet!
Ikka ei aima nad veel, et surm, must saatuse liisk on 
ootamas ees neid pea ning hukkab nad kõik ühel päeval. 

285 Kuid pole kaugel sul nüüd enam teekond see, mida ihkad. 
Su isa kaaslane ning sõber polnud ma asjata: otsin 
laeva ma sulle, mis kiire, ja teelegi siis tulen seltsiks.
Nüüd aga taas koju tõtta ja liitu seal peigude hulka. 
Valmis me teemoon sea kõik nõudesse. Täis mesiveini 

290 pandagu amforad ning -  üdiks meestele -  jahvatud otri 
nahkseis kindlais kottides. Sel ajal kähku ma otsin 
sõudjaid, kes ise soovivad tulla; sest laevu on küllalt 
meil, merest piiratud Ithakal siin, vanu neid ja ka uusi. 
Neist valin tublima sulle ja seame ka kiiresti korda 

295 tagalase tal. Ning siis mere lahtisse vette ta viime.”
Ütles nii Zeus-isa tütar Athena. Ent ei Telemachos 

nüüd enam ootama jäänd, kui kuulnud ta taevase käsku. 
Vaid koju tõtates läks, murehool omal mõlkumas meeles. 
Jälle seal leidis ta ees kosijaid, kes ülbena saalis 

300 nülgisid kitsi ja õues ka nuumsigu kõrvetid pakse. 
Naeruse suuga seal Antinoos tuli lahkelt ta vastu, 
sõbrana haaras ta käest, ise nii sõnad ütles ja lausus: 

„Suurustav trotsija sa, Telemachos taltsutamatu! 
Nüüd ära hau enam kurja me vastu sa suu ega teoga!

305 Meiega siin pigem istu ja söö ning joo nagu enne!
Küllap ahhailased teevad jo kõik, mis sulle on tarvis, 
laeva sa saad ja sõudjadki head, püha Pylose randa 
varsti sa pääsed, et seal isast kuulsast korjata teateid.” 

Kostis talle ent nii Telemachos mõistlik ja lausus:
310 „Kuidagi, Antinoos, ma ei vaikides saa osa võtta

sest teie prassingust ülbest, ei kaasa ka tunda te rõõmu! 
Kas pole küllalt veel teile, te kihlajad kanged, et raisand



mu vara kallist te siis, kui ma veel olin laps, alaeane?
Nüüd olen suur, aru küllalt jo saan, mida rääkivat kuulen 

315 rahvast ma muud; üha kindlamaks nüüd mul saab mehemeelgi. 
Seepärast saatust ja surma nüüd püüan ma tuua te kaela, 
sõites Pylosse või abi otsides siin omalt rahvalt.
Jah, mina sõidan ja tean, see teekond ei lähe tühja.
Küll mõni võõraski laev viib, kui pole endal mul sõudjaid 

320 ning ei laevagi, sest kasulikumaks teie nii arvand.”
Ütles ja Antinoose käest oma käe ära tõmbas 

kergesti. Kuid kosijail agar pilgarivalmistus jätkus 
ning nemad irvitavalt teda pilkasid, nöögates pistsid.
Nii mõni noormees seal sõnas, ennast kes täis, üliuhke:

325 „Tappa, jah, näib, Telemachos see tõesti vist meid tahab kõiki. 
Kas mehi endale appi ta liivaselt Pyloselt kutsub 
või päris Spartaski, et nii seilata sinna ta ihkab?
Või ka Ephyrasse siis tahab minna, kus viljakad põllud?
Sealt toob mürgiseid mahlu ta, mis elu võtavad äkki,

330 ning valab veinisse meil, saab kõigist siis korraga lahti.”
Arvas teinegi noor, iseennast kes täis, üliuhke:

„Kes teda teab? Vahest ehk kodust eemal ta, hulkudes ringi 
laeval kaarekal nii, ise hukkub Odysseuse kombel?
Kuid võib meilegi sest lisavaevasid kaela veel tulla;

335 kõik tuleks ühtlasi siis varad jaotada; vaid maja üksi
jääks ema kätte ja sellele, kes meist naib tema ükskord.” 

Rääkisid nii nood. Kuid tema läks isa hoiustekambri, 
suurde ja laia, kus hunnikus maas oli vaske ja kulda, 
kirstud mis vaipasid täis, õli lõhnavat küllalt ja astjaid 

340 veiniga, mis vana, kange ja hea, magus-taevalik joogiks.
Seinte ääres seal astjaid neid reas rohkesti seisis, 
valmis hoituna seks juhuks, kui Odysseus kord ehk 
ikkagi taas koju jõuab, ehk küll teel kannatand palju. 
Paaris-uksed sel ees olid, kindlasti tehtud ja riivis,

345 sees aga viibis seal päevad ja ööd vana võtmetehoidja 
Eurykleia, see Oopsi, Peisenori järglase tütar; 
see vara valvas kõike seal taibukalt ning ülihoolsalt.

Kutsus kambrisse selle nüüd noor Telemachos ja lausus: 
„Veini, mu hoidjake kallis, sa amforaisse nüüd kalla,

350 mis kõige maitsvam sul on, seda arvestamata, mis hoiad, 
lootes, et ikkagi veel ta, mu õnnetu taat, tuleb ükskord, 
pettes surma ja hukatushaldjaid. Täis vala sellest 
nüüd kaksteistkümmend astjat ja need sule kaantega kindlalt!



Nahkseis kottides, hästi mis õmmeldud, võta ka otri,
355 mis jahuks jahvatatud peeneks; sa paarkümmend mõõtu sest puista! 

Kuid pea ainult enda see teada! Nii kõik pane valmis 
hunniku, sest ära viin ma nad õhtul jo, kui ema astub 
ööseks taas ülatuppa, et seal unevoodisse heita.
Mõtlen sõita ma Sparta ja liivase Pylose maile 

360 otsima, kas isa saabumisteist pole kuuldusi kuskil.”
Valjusti ohkides kuulis sest Eurykleia, ta hoidja, 

ning siis nuuksudes nii sõnad lennukad lausus ta vastu:
„Kust, minu kullake, sul pähe tulnud on säärased mõtted?
Miks tahad minna maailma sa, meilt ära kaugele üksi,

365 armas, me ainuke poeg? Kodumaast omast kaugel on hukkund 
võõraste rahvaste seas juba Zeusist-sündind Odysseus.
Kui läheb, siin kohe peiud on haudumas hukatust sulle, 
surmavad sind kavalalt ning kõik vara jaotavad siinse.
Jää  koju ainult, mu kullake! Ep ole sul vaja tõesti 

370 ohtudes hirmsais ekselda seal mere lõpmatuil laineil!”
Vastas talle ent taas Telemachos mõistlik ja lausus:

„Vaigista end, mu hoidjake hea! Tuleb taevastelt nõu see!
Vannu, et enne ei sult teadagi saa ema armas,
kui juba möödunud on üksteist-kaksteistkümmend päeva,

375 või kui hakkab ta nõudma, või on minu retkest jo kuulnud - 
et ei nutuga tal nägu kaunike liig vara närtsiks.”

Ütles ta nõnda. Ja  taevaste ees vana hoidjatar vandus.
Kui aga nii oli andnud ta soovitud vande, siis tõttas, 
veini ta head valas täis kahekõrvased amforad kiirelt 

380 ning nahast kotid, mis õmmeldud hästi, ka täis jahu toppis.
Ent Telemachos, see taas läks saali ja peigude seltsi.

Kuid tuli mõte jo uus särasilmsel Pallas Athenal: 
võttes nüüd Telemachose näo, käis linnas ta ringi, 
seal iga sõudja ees peatus ning ise neist igaühte 

3#5 tellis, et saabuksid kõik nad laevale kiirele õhtul.
Kuid palus siis ta Noemonit, kel isaks Phronios hiilgav, 
et oma laeva ta laenaks. Ja  palvet see meeleldi täitis.

Kuid juba päikene loojus ja teed jäid varjude alla.
Kaareka laeva jo nüüd jumal laineile lükkas ja kandis 

35)0 peale ka taglase talle, mis tarvilik on merel sõites.
Laeva ta viis ise siis lahe suule. Ja  kaaslased kanged 
saabusid parvena kõik, nagu kutsunud neid jumalanna.

Kuid tuli mõte jo uus särasilmisel Pallas Athenal: 
tõttas ta kiiresti taas jumaliku Odysseuse majja



395 ning magusmeeldivat und kosilastele silmisse puistas, 
joojate mõistuse uimas ja käest neil peekridki pillas.
Läksid linna nad siis aset otsima kõik ega valvand 
kaua ka voodites, sest uni raske neil laugele langes.
Kuid Telemachose kutsus nüüd öökullisilmne Athena,

400 viibates välja ta kaunist kambrist ja ütles nii talle, 
võttes Mentori näo ja ka rääkides Mentori moodi:
„Tõtta sa nüüd, Telemachos! Jo  kaaslased sääriseis kauneis 
valmis on aerudel kõik ning ainult ootavad sind veel.
Siis tule ruttu, et ei ärasõitu me viivitaks liiga!”

405 Üteldes nii, ise ruttaski ees juba Pallas Athena
ning Telemachos läks jumalannale kiiresti järgi.
Kui aga saabusid nad mere äärde, kus laev oli ootel, 
leidsidki rannal jo ees pikkhiuksesed kaaslased kõik nad. 

Neile nüüd, innustust täis, Telemachos hüüdis ja ütles: 
410 „Sõbrad, eks tõttame nüüd teemoonagi tooma! See valmis 

pandud on mul kodus kõik. Emal veel pole aimugi sellest, 
ei ka ta teenijail muil; ühel ainsal mu mõtted on teada.” 

Ütles ja astus ta ees, ning teisedki järgnesid talle.
Nii kodust toodi ja laaditi kõik kõvalaelisse laeva 

415 teemoon see, nagu käskis Odysseuse järglane armas.
Ka ise pardale läks ta. Ent viis teda Pallas Athena 
ahtrisse ning ise istus. Ja  seal siis taevase kõrval 
nüüd aset võttis ka noor Telemachos. Päästeti kütked 
ning tulid laevale kõik mehed, istudes aerude juurde.

420 Tõstis hea pärituulegi siis särasilmne Athena:
tuhmuvat merd pidi Zephyros värske lõi lõõtsuma läänest. 
Ent Telemachos tööle vaid virgutas sõpru ja käskis 
korda ka sättida taglas. Jo  nood seda meeleldi täitsid. 
Lükkasid männise masti nad püsti ja keskmise ristpuu 

425 pessa ta kinnitid ning tugiköitega käilasse köitsid;
siis üles tõmbasid valge ka purje nad nööridel nahkseil. 
Tuul seda paisutas purje ja laksudes tuiskasid lained 
käilnina tõttava teelt, kui ta purpurvoogudel sõitis.

Liugles nii oma teed must laev mere laksuvail laineil.
430 Köisi nad kinnitid vaid, et peal püsiks kindlana purjed, 

siis aga ääreni täis seguastja nad veiniga täitsid 
ning jookohvriga sealt surematuid austasid kõrgeid, 
kuid enam muist särasilmset Athenat, Zeus-isa tütart.

Nii läks öö. Tuli päev. Nemad ikka veel liuglesid laineil.



KOLMAS LAUL
T e l e m a c h o s  N e s t o r i  j u u r e s  P y l o s e s

(aas lahe kauneist laintest jo Helios kõrgele kerkis 
vasksesse taeva, et olla seal valguseks nii jumalaile 
kui ka põrmlaste soole me viljasid-kinkiva maa peal. 

Jõudsid nad Pylosse siis, ilurohkesse Neleuse linna,
5 rahvas kus parajasti just härgasid ohverdas musti

mustade juustega Maa-süleshoidjale auks mererannal: 
üheksa neid oli jõuku ja viissada meest igas jõugus, 
üheksa härga ent ees igal jõugul. Sõid sisetükke 
nad ise ning jumalaile jo altaril kõrbesid reied,

10 kui merelt saabujad randa seal juhtisid kaareka laeva, 
käärisid purje sel, ankrusse köitsid ja astusid maale.
Ees tuli randa Athena, ja kannul tal käis Telemachos.

N ii teda õpetas siis särasilmne Zeus-isa tütar:
,Jäta kõik arglik meel sina täiesti nüüd, Telemachos!

15 Selleks sõitsidki merd sa, et otsida siin isa jälgi -  
kas teda varjab jo maa või milline on tema saatus? 
Traavlitetaltsija Nestori ette nüüd julgesti astu, 
et kohe teada sa saaks, mis mõtteid kannab ta rinnus, 
ning palu talt, et täielist tõtt vaid teataks ta sulle!

20 Tühja ei räägi ta suu -  ülitaiplik on meel mehel sellel.”
Ent kohe kostis sel moel Telemachos mõistlik ja ütles: 

„Kuidas küll julgeksin minna ja pöörduda nii tema poole?
Ep ole harjund ma veel sõnu targasti seadma, oh Mentor! 
Kas minul, noorel, on sünniski nii vana vaevata palveil?”

25 Vastas talle ent taas särasilmne Zeus-isa tütar:
„Annab seks mõndagi nõu süda enda su sees, Telemachos,



mõnda su meelde ka toob jumal aitav; sest ep ole sündind 
ning üles kasvand sa, arvan ma, taevaste tahtmiste vastu.” 

Ütles ja kiiresti ees juba astus Pallas Athena 
30 ning jumalneitsi jägedel käis Telemachoski, minnes 

Pylose jõukude juurde, kes koos olid ohverduspaigal.
Seal ise Nestorgi istus ja kõik pojad tal; samas kaaskond 
askeldas -  kas liha praadides või palu vardasse pistes.
Kui aga silmasid võõraid, nad kõik kohe tõttasid vastu,

35 tervitid, haarates käest, ning käskisid istuda ringi.
Esmalt Nestori poeg Peisistratos siis ligi astus, 
võttis kummagi käest ning seadis nad roogade äärde 
istuma liivasel rannal ja lambanahkadel pehmeil, 
neist ühel pool vana Nestor ja teisel ta poeg Thrasymedes. 

40 Siis sisetükkisid pakkus ta süüa ka võõraile, kallas 
kuldsesse peekrisse veini ja nii ise tervitas lahkelt 
Aigisekandja Zeus-isa tütart Pallas Athenat:

„Võõramaalane! Suurt Poseidonit austa sa palveil, 
sest tema ohverduspeole te sattunud, saabudes siia!

45 Kui toond joomiseohvri sa palvega koos, nagu kombeks, 
anna siis peeker ka kaaslase kätte, et see mesiveini 
ohverdaks, sest jumalaid ka eks tema austa, ma arvan: 
taevaste toetust ju on surelikele kõigile tarvis.
Kuid minuealine mees, sinust noorem ta on, seetõttu 

50 esmalt siin sinu kätte ma toon selle kullase peekri.”
Öeldes andis ta peekri, mis ääreni täis mesiveini. 

RÕÕmu tõid jumalannale need sõnad õiglased, targad, 
ning et just tema kätte ta andis nüüd peekrigi kuldse. 
Hakkas palvlema siis ta suurt Poseidonit hardalt:

55 „Kuule, oh kuule sa meid, maad vangutav võimas Poseidon, 
täida me palveid, neid ära kõrvale heida! Sa esmalt 
Nestori enda ja ka tema poegade jaoks jaga õnne; 
siis tasu ühtlasi muile sa Pylose meestele heldelt 
ohtrate ohvrite eest, mis sulle nad siin täna toonud!

60 Aita ka mul Telemachose seltsis see täide nüüd viia, 
milleks siia me sõitnud ja siis koju jällegi jõuda!”

Nii palus ning ise palvet ta mõtles ka täita; siis andis 
kuld-kahekõrvase peekri, nii kauni, ta sõbragi kätte 
ning samad palved ka lausus Odysseuse järglane armas.

65 Võeti ent vardailt nüüd lihad küpsenud, seljad ja küljed,
kõigile jaotati ning ühes sööming peeti siis hiilgav.
Kui aga nii himu täis juba saanud nad süüa ja juua,



siis kõnet algas Nestor, Gerenia traavlitel-sõitja:
„Nüüd juba viisakam aeg on teada ja uurida, kes on 

70 võõramaalased need, kui saanud jo võtta nad toitu.
Mis mehi leenete, võõrad? Kust tulnud te märgadel teedel?
Kas ehk kaupmehed te? Või merd pidi huigute muidu 
nii mereröövlite kombel? Sest neid on ju luurimas kõikjal, 
õnnetust teistele toomas ja mängimas endagi peaga.”

75 Kostis ent nii Telemachos see mõistlik, ja sai südiks äkki,
sest mehejulgust rinda tal lõi jumalneitsi Athena 
(et kohe kuulaks ta nüüd isast ammugi-lahkunust teateid 
ning iseendale nii hea kuulsuse võidaks maailmas):
„Nestor, Neleuse poeg, ahhailaste uhkus ja kuulsus!

80 Soovisid teada, kust meil tuleb tee? Seda ütlen ma selgelt: 
laeva me astume Neioni mäe all Ithaka saarel, 
kuid tulin enda ma palvega, ep aja üldisi asju.
Eks isa jälgi ma otsima sõitnud, et kuuleksin kuskil 
teateid Odysseusest üllast ja vaevades vaprast. Su seltsis,

8$ öeldakse, võitles ta kord, tegi maatasa Troojagi kõrge.
Teateid kõigist on muist, kes Trooja all taplesid kaasa: 
teame, kes langend ja kus igaüht taband armutu saatus; 
mu isa hukkumist ainult on kõigi eest varjand Kronion.
Keegi ei ütelda tea, kus on oma otsa ta leidnud.

90 Kas on ta hukkunud maal, mõnes võitluses vaenlase väega 
või merel surma ta saand, Amphitrite voogude keskel?
Seepärast nüüd palun sind, sul paitades põlvi: sa räägi,
milline armutu surm ära viis isa mult, seda kui sa
näind omil silmil või ehk vahest rändajailt muilt oled kuulnud.

5?5 Sest juba sündind see mees oli õnnetuks siia maailma.
Mind ära säästa sa, kahjatsust tundes! Sa kõik ära räägi, 
mis oled näind ja tead, ära peida või pehmenda miskit!
Sind palun: kui ehk kordki mu taat, see üllas Odysseus, 
aidand sind, oma tõotust täites, on nõuga või jõuga 

100 Trooja all, kus nägid tollal nii raskeid vaevu argiivid,
meenuta siis seda nüüd ning tõtt temast täielist teata!”

Vastas traavlitel-sõitja Gerenia Nestor see nõnda:
„Tood mulle meelde, mu poeg, kõik need valud-vaevad, mis tookord 
kannatand kaugel sel maal ahhailased uljad, kas õõnsail 

105 laevadel seilates merd udusinkjat, otsides saaki
siit ning sealt, kuhu viis meid Peleuse poeg välejalgne,
või kui võideldi Trooja, Priamose linnuse kõrge
all, täis raevu. Langenud seal mehed võimsamad meilt on.



Seal lamab Aias see Arese-taoline, seal on Achilleus, 
n o  seal ep Patrokloski on, nõuandja olümplaste võrdne, 

sinna ka jäi minu armsaim poeg, sõjakuulus ja kange 
Antilochos, kes nii välejalgne kui võitluses vapper.
Küll hädapäevi ja vaevu seal, jah, oli muidki! Kas suudaks 
rääkida kõikidest neist surelik küll keegi maailmas?

115 Ei, kui viibiksid aastat sa viis või kuuski ja sooviks
kuulda mult kõik, mis kannatand seal meie üllad argiivid, 
küllap sa siis tüdiks enne ja matkaks taas kodumaale. 
Üheksa aastat neile me püüdsime hukatust tuua 
küll igal viisil ja võttel; vast siis Zeus lõpule aitas.

120 Ei arutarkuses saand seal keegi Odysseuse vastu, 
sest sõjariugaste peale su taat oli leidlikum kõigist 
meist. Ah, kas oled siin Odysseuse poeg päris tõesti?
Vaatan ma sind imeks pannes. Ja-jah, oled küll tema moodi 
ka kõneviisilt sa! Ep oleks küll mina uskunud enne,

125 et juba noormees nii temataoliselt targasti räägib!
Vaateilt lahku ei läind mina ning Odysseus iial, 
üks oli mõte ja meel meil, kui üheskoos aru peeti -  
püüdsime ainult, mis hea oli kõigele Argose väele.
Kui aga vallutand viimaks me Priamose linnuse kõrge,

130 siis merel sõitsime ning jumal seal segi pillas argiivid:
Zeus juba haudus vimma, et Argose meestele saata 
hukatust teel kodumaale, sest neil aru peas ega õiglust 
kõigil ep olnud. Ja  nii said paljudki armetut surma, 
süüdates hakkavat raevu Athenas, Võimsaima tütres.

135 Atreuse järglased viis vihatülli see üksteise vastu.
Mõistmatult, rikkudes kombeid, nad kutsusid koosolekuile 
kõik ahhailased õhtul, kui loojangu eel oli päike.
Veini ja uimagi täis juba pead olid Argose meestel.
Kumbki neist selgitas siis, miks rahvas on kutsutud kokku. 

140 Nõudis seal vürst Menelaos, et algaks ahhailased uljad 
kõik jalamaid kojusõitu nüüd koos mere määratul turjal. 
Kuid Agamemnon -  see oli vastu ja rahvast ta käskis 
viibida veel, et saaks hekatombegi enne ta tuua 
ning viha hirmsa ehk lepitaks nii särasilmsel Athenal.

145 Narr, ta ei teadnud, et nüüd enam lepitust nõnda ei saa nad, 
sest oma otsust ei muuda nii kiiresti taevased Õndsad!

Seal siis vaidlesid vennad ja karjudes solvasid üksteist. 
Püsti ent sööstsid ka teised ahhailased sääriseis kauneis, 
lärmates hirmsalt: ka rahval jo kahtpidi kaldusid meeled.



150 Öö läbi seisime nii vihavimmas me üksühe vastu,
sest oli määranud Zeus, et algaksid meil hädapäevad.
Kui tuli koit, mõned väest püha vee peale lükkasid laevad, 
laadisid saagi, mis saadud ja kõik madalvöölised naised. 
Otsustas pool sõjaväest aga jääda veel endiselt sinna,

155 kus oli Atreuse poeg, väehulkade juht Agamemnon.
Meie pool laevadel lahkus. Ja  need merel liuglesid ruttu, 
sest jumal keegi vist taltsutas teel mere põhjatu laineid.
Pea oli ees Tenedos. Seal austati taevasi võime 
ohvritel. Kuid kodutee igioodatu armutult sulges 

160 Zeus; taas tekkida laskis me hulgas ta tormisel riiul.
Käändus uuesti üks osa kaarjail laevul, et sõita 
Troojasse jälle ja täita ka nii Agamemnoni tahtmist; 
juhtimas neid oli tark Odysseus, mees ülileidlik.
Kuid mina ruttasin kõigil mu laevadel, mis minu kaasas,

165 sealt koduteele, jo tundes, et haub jumal keegi me hukku. 
Tõttas ka vapper Tydeuse poeg, omi kutsudes sõpru, 
ent tuli hiljemalt siis Menelaoski ruuge ja liitus 
meiega Lesbose all, kus kaaluti koos merimatka: 
kas tuleb mööduda põhja poolt kaljusest Chiosest, püüdes 

170 Psyria poole ja siis vasemalle see jättes, või ehk siis
lõuna poolt Chiost ja mööda ka Mimase tuulisest neemest. 
Palves hüüdsime märki me taevastelt, selle ka saime: 
otse Euboiasse seilata sealt läbi keskmere tühja, 
et koju kiiremalt jõuda jo enne, kui hukatus käes on.

175 Tõusis nüüd vinguv tuul tagant ning üle vee kalarikka 
tuisates lendasid laevad me kaarekad. Jõudsime öösel 
neemele, kus on Geraistos. Ja  paljude härgade reisi 
sai kohe ohvriks Poseidon, et pääsnud me suurmerelt võimsalt. 
Neljas vast päev oli käes, kui Tydeuse poeg Diomedes,

180 traavlitetaltsija suur, oma kaaslased tõi koduranda 
Argosemaal. Mina püüdsin ent Pylose poole ja aitas 
mind kogu tee pärituul, nagu lõõtsuma taevas ta pannud.

Nii koju jõudsin, mu poeg, ega tea, nagu näed sa, ma palju, 
kes on ahhailasist hukkund, või kes neist õnnega pääsend.

185 Kuid mida istudes siin, oma katuse all, olen kuulnud, 
kõik seda teadma sa pead, sinu eest ei varja ma miskit.
Õnnega, öeldakse nii, oma mürmidoonlased kuulsad 
tõi koju kangelasmeelse Achilleuse järglane hiilgav.
Nii oli õnnelik ka südi Poiase poeg Philoktetes.

190 Kreetasse Idomeneus viis kõik sõjakaaslased, kes ei



langenud võitluses; ei meri tee peal talt mehi neeland. 
Kuid Agamemnonist küllap te kaugelgi seal ise kuulnud, 
kuidas ta saabus ja sai Aigisthose käe läbi surma.
Kuid, tõsi küll, kuriteo eest too tasu rängima maksis.

195 Vaata kui hea, et jääb mehel hukkunul ellu veel poegki, 
nii nagu see: Orestes nüüd salamõrtsuka tappis -  
tolle Aigisthose kurja, kes surmanud taadi ta kuulsa. 
Niisama vaprakski saa kui pikaks ja priskeks sa sirgund, 
et sind, poeg, kord kiidaks ka need, kes sünnivad hiljem!” 

200 Nii aga kostis taas Telemachos mõistlik ja ütles:
„Nestor, Neleuse poeg, ahhailaste uhkus ja kuulsus!
Jah, tasus hästi ta küll! Ning laialt Ahhaiamaa rahvas 
laulab nüüd kiitust ta teole, ja see kajab põlvedest põlve. 
Oh kui säärase väe lubaks taevased mullegi, et saaks 

205 kätte mul makstud kord kosijaile see nurjatus solvav, 
sest kuritöid ühtjärgi nad jultunult teevad mu vastu!
Kuid ei too surematud vist nii suurt õnne küll mulle, 
ei ka mu taadile. Ning tuleb kannatlik olla mul ainult.” 

Ütles talle ent taas hobusangar Gerenia Nestor:
210 „Kui, sõber, kord seda puutusid ning tõid mullegi meelde! 

Öeldakse, et kosijaid ülipalju sul käib ema tahtmas 
ning et kurja nad teil majas teevad seal nurjatul kombel. 
Ütle siis, kas ise lasksid sa nii, või vihkab sind muugi 
rahvas ja kiusab, sest et teda juhtinud taevaste hääl on?

215 Kes seda teab, ehk kord tuleb siiski Odysseus -  üksi
või ühes kaaslased kõik. Siis vast vägivaldseid ta nuhtleb! 
Oh, kui armastaks sind särasilmne Athena ka nõnda 
kui Odysseust, kel oli ikka ta aitajaks lahkeks 
Ilioni all, kus kannatid kord verist vaeva argiivid!

220 Iial ma näind pole, et jumal keegi ka armastaks muid nii 
silmanähtavalt, ilmsi, kui seal teda kaitses Athena.
Kui tema sindki nii armsaks peaks südamlikult ja aitaks, 
küll unuks siis kosijail seal paljudel pulmade mõte.” 

Vastas sellel taas Telemachos mõistlik ja ütles:
225 „Ei, isa aulik, ma uskuda või, et täitub su soov see!

Liig suur õnn oleks see, mind hirmutav. Ei lähe täide 
lootus see iial, ka siis kui taevased sooviksid nõnda.”

Talle ent vastas taas särasilmne neitsi Athena:
„Oi sõber, mis sõna nüüd üle hammaste aia sul lipsas!

230 Hõlpus ju on jumalail, keda soovivad, kaugeltki päästa.
Kuid mina kannataks küll pigem paljugi vaevu, et siis vast



köidaks kord kojusaamise päev, kui et koju saaksin 
ning oma koldel hukkuksin seal Agamemnoni kombel, 
kelle nii tapsid Aigisthos ja reetlik enda ta naine.

235 Kuid jumal üksi ju päästa ei saa surelikku ka armast
kõigile määratud surmast, kui meest seda hukutab saatus 
ning valutoov kibe hukatusliisk tema pikali paiskab.”

Ent kohe kostis Athenale nii Telemachos see mõistlik: 
„Kuigi me kurbus on suur, nüüd jäägu see jutt juba, Mentor! 

240 Ei tule iial mu taat enam reisidelt noilt; juba musta 
saatuse liisu ja surma vist mõistnud on taevased talle.
Küll aga sooviksin nüüd, et Nestor muudki veel vastaks, 
sest nii Õiglane meel tal ja teistest on targem ta kõigist. 
Öeldakse, et valitsend juba siin ta on kolm inimpõlve.

245 Kui teda vaatan, ta näib, nagu keegi, kes on surematu!
Nestor, Neleuse poeg, täit tõtt nüüd räägi: mis kombel 
surma sai rahvaste pea, suur Atreuse poeg Agamemnon?
Kus oli siis Menelaos? Mis riukail õel see Aigisthos 
lõksu nii püüda küll võis mehe, kes temast kangem ju hoopis? 

250 Küllap Argose maast oli kaugel siis vürst Menelaos, 
võõrsil rännates, ning sai julgust teine sest mõrvaks?”

Vastas talle nii Nestor, Gerenia traavlitel-sõitja: 
„Selgeimat tõtt, minu poeg, tahan sulle ma rääkida sellest. 
Õieti, jah, ise arvasin, mis seal siis oleks sündind,

255 kui koju jõudes Atreuse poeg Menelaos see ruuge, 
veel elusalt oleks leidnud Aigisthose eest isa lossis.
Ep oleks mulda siis küll seal kuhjatud mõrtsuka kääpaks, 
vaid oleks kõrbes, mis kaugel on linnast, kiskund ta raiska 
ainult koerad ja linnud. Ja  eal poleks nutnud ta järgi 

260 ükski ahhaiatar: nii ülijälgi ta teo tegi! Kui kõik
muud olid Ilioni müüride all sõjas vaenlaste vastu, 
too kodus kükitas vaid hobukuulsas Argoses muudkui, 
ning libekeelselt võrgutas seal Agamemnoni kaasat.
Kaua küll esmalt veel tegu siivutut eemale tõrjus 

265 üllas Klytaimnestra, sest mõistlik see veel oli meelelt.
Ka oli laulik tal seal, keda Atreuse poeg, ära sõites 
Troojasse, rangelt käskind, et valvaks ta siin abikaasat.
Kuid siis taevaste tahtel jo hukatus võrku ta haaras.
Tühjale saarele saatis ka lauliku selle Aigisthos 

270 ning tema jättiski sinna; ta korjuse nokkisid kaarnad.
Kuid oma kotta nüüd ihkaja viis juba ihkava naise. 
Alatariohvrid uhked ta kõrvetas siis jumalaile,



anniks ohtrasti tõi ka kulda ja kallimaid kangaid, 
sest tegu korda tal läks, mida vaevalt ta lootagi julgend.

275 Ent Menelaosega teele me seltsis läksime Troojast,
ning heas sõpruses sõitsime koos kodurandade poole.
Kui aga mööda jo sai Athena neem, püha Sunion, 
lahkus siis elumailt Menelaose tüürija tubli:
Phoibos Apolloni nool valu toomata talt elu võttis 

280 äkitselt, kui, mõla käes, vene lendava ahtril just seisis 
Phrontis, Onetori järglane, kes alust juhtima tüüril 
mässavas tormiski mees osavaim oli terves maailmas.
Aega nii läks Menelaosel, ehk küll ta just tõtata ihkas: 
matta ju tal tuli kaaslane hea, teha surnule peied.

285 Kui aga viimati jälle ta purjutas siis merel tõmmul
ning jo Maleiamaa kaljude kohta said kaarekad laevad, 
Zeus kõmavkõuene tõi talle tee juba teise ja hirmsa: 
möirgava tormi ta tõstis ja tuiskavad tuulispead hirmsad; 
kõrged kui mäed, üles raskena lõid mere möllavad lained. 

290 Paisati nii osa laevu tal Kreetamaa randade poole, 
kus on Kydonia maa, mida kiire Iardanos jaotab.
Kaugele siin sinivoogude murdu on küündimas kalju, 
kõrge ja järsk, silepindne, just Gortyni äärmisel piiril. 
Kohtamas lääne poolt neem ning Phaistos siin marulaineid 

295 lõunast; ning kivi väike see lained suuredki murrab.
Sinna nad paiskas torm; mehed vaevaga varjule pääsid, 
kuid karirahnudel laevad neil pilbasteks kõik meri peksis. 
Viis sinikäilaga laeva tal veel jäid, kuid ajas need siit 
kaugele tuul ning lained, ja otse Egiptuse randa.

300 Paljugi korjas ta laevule seal küll kaupu ja kulda,
kaubeldes hõimude seas, kel suus kõlas kõiksugu keeli, 
kuid kodus sel ajal metsiku teo pani toime Aigisthos: 
Atreuse järglase tappis ja endale allutas rahva.
Aastat seitse nii käskles ta kullast rikkas Mükeenas.

305 Kaheksas aasta ent tõi kadu, kui koju jõudis Ateenast 
uljas Orestes, ja see ise siis salamõrtsuka tappis, 
tolle Aigisthose kurja, kes surmanud taadi tal kuulsa.
Kui tasund kätte ta nii, pidas Argose rahvale siis ta 
argpüks Aigisthose ning üheskoos ema nurjatu peied.

310 Ning samal päeval just sai koju ka Menelaos sõjahüüdja, 
tuues endaga laevad, mis ääreni täis olid aardeid.
Nii ära siis, minu poeg, sina jää kodust eemale kauaks 
rännates! Kõik varad sinna sul jäid, maja täis aga võõraid



otsata jõhkraid. Vaata, et ei Õgiks kõike nad sul seal!
315 Siis ep ka teekond see oleks tehtud sul asjata ainult.

Kuid Menelaose juures sa käi, seda soovitan tõesti!
Tulnud ta hiljem ju on mailt kaugeilt, ilmade äärelt, 
kust enam keegi ei lootagi söanda, et pääseb ta jälle 
kord kodumajja, kui on marud julmad ta paisanud sinna;

320 sest üle suurmere selle ka lind ei lennata jaksa
aastagi jookul -  on nii meri hirmus ja ääretult suur see.

Laevaga Spartasse sõida siis kõigi su kaaslaste seltsis, 
või kui maad pidi soovid -  mul traavlid ja kaarikud valmis. 
Valmis ka on pojad mul Lakedaimoni kuulsale maale 

325 saatma ja juhtima sind Menelaose ruugepea juurde.
Seal ise talt palu, et tõtt täielist teataks ta sulle!
Tühja ei räägi ta suu; ülimõistlik on meel mehel sellel.” 

Ütles ta nõnda. Ent loojus jo päev, tuli öö üle maade. 
Lausus neile siis nii särasilmne neitsi Athena:

330 „Rääkisid hästi sa, rauk, ning õigesti käivad su mõtted.
Härgadel keeled ent lõigake nüüd, vein temp ige, et saaks 
ohvrid ja palved Poseidon ja teisedki taevased võimud!
Siis aga meilgi on käes juba aeg unevoodisse heita.
Päev on muutunud ööks ega kõlba ju istuda kaua 

335 taevaste peol, vaid sealt parem on koju aegsasti minna.” 
Ütles nii Zeus-isa tütar ja kõik sõna kuulasid teised. 

Heeroldid astusid juurde ja kallasid vett üle käte, 
noorukid valmistid pea segunõud täis jooki ja nendest, 
ümber ringiga käies, nad täitsid kõikide peekrid.

340 Keeled nüüd heideti tulle ja kallati veinigi ohvriks.
Kui aga ohvrid nad toonud ja ka ise küllalt jo joonud, 
siis üles tõusis Athena ja taevalik noor Telemachos, 
et kohe sammuda randa, kus ootamas laev oli õõnes.

Kuid neid peatas Nestor ja nii heatahtlikult noomis:
345 „Hoidku selle eest meid küll Zeus ning taevased teised, 

et oma laevale ööseks te läeks, minu juurest nii lahkuks 
just nagu siin elaks kerjus, kel katetki ep ole seljas, 
või poleks vaipu ja patju mul hunnikuid kõrgeid, et pehmelt 
neis ise puhkust leida ja voodit ka võõraile anda!

350 Ei, ei puudust mul veel ole vaipadest, patjadest kauneist! 
Seepärast nii mehe säärase poeg küll iialgi ööseks 
laevalaele ei jää, seni kui mina siin elan või kui 
poegi mul neid majas on, kes hiljemgi järgnevad mulle, 
vastu et võtta ka siis minu võõraid, kes saabund mu kotta.”



355 Kostis talle ent nii särasilmine neitsi Athena:
„Oieti rääkisid, kallis sa rauk, ja peaks seda soovi 
täitma, jah, küll Telemachos, sest kaunim see nõnda on tõesti. 
Mingu ta nüüd sinu majja su seltsis ja olgu ka ööd seal; 
kuid ise jälle ma läen oma mustale laevale, et seal 

360 saaks rahu kaaslased mul; vaja õppustki neile mul anda.
Nende hulgas ju võin mina üksinda end vanaks kiita -  
kõik on noored nad muud, meid sõpruse tõttu vaid saatmas; 
sestsamast põlvest nad kõik kui on Telemachoski üllas. 
Mustasse laevasse jäängi ma ööks, aga kui tuleb hommik,

365 siis mul mõte on sõita kaukoonide vaprate maale.
Sealt mul saada on võlg -  uus mitte, kuid mitte ka väike.
Kui aga võõrsiks viid Telemachose nüüd oma majja,
saada siis teelegi jälle ta, ka oma poeg ühes anna,
ning pane kaariku ette tal traavlid, kes kangemad kõigist.”

370 Üteldes nii, ära sealt merikotkaks muutudes ruttas
Pallas Athena. Ja  sest kogu rahvast ehmatus haaras.
Ka ise rauk nägi kõik omil silmil ja hämmastust täis sai.
Siis Telemachosel käest tema võttis ja nii sõnad lausus:
„Ei ma nüüd karda, mu poeg, et puuduks sul üllust ja kangust, 

375 kui sind, noormeest, nii juba taevased on ise saatmas!
Ei, Olümposelt küll muu keegi see olla ei võinud 
kui ise aulise Zeus-isa tütreke Tritogeneia, 
kes tegi taadigi sul nii kuulsaks ahhailaste keskel.
Oh, ole armulik mulle, Athena, ja anna, et kuulsus 

380 hea oleks mul ja mu lastel, ja veel ka mu väärt abikaasal! 
Aastase mullika toon, lailaubase, sulle ma ohvriks, 
kes seni kordagi veel tööikkesse ep ole pandud.
Sulle ta ohverdan nüüd, kenaks kullates enne tal sarved.” 

Palvetas nii palavasti ta ning teda kuulis Athena.
385 Kõikide eesotsas läks oma kaunisse kotta siis Nestor, 

traavlitel-võistleja, ning pojad, väimehed järgnesid talle.
Kui aga astund kõik auväärsesse Nestori majja, 
üksteise järgi nad seal aset toolidel võtsid ja istmeil; 
ent tulijatele rauk segas astjasse head mesist veini,

390 mis oli oodanud valmina tal üle kümne jo aasta,
kui varahoidjatar nüüd sidemeist avas amforakaane.
Siit segas astjasse rauk, palus hardalt kaua ja austas 
ohvriga Aigisekandija Zeus-isa tütart Athenat.

Ohvrit kui teisedki toonud ja ka ise küllalt jo joonud,
395 läks igaüks oma kotta, et seal unevoodisse heita.



Kuid Telemachose armsa nüüd ööseks endale majja 
jättiski Nestor, too traavlitel-sõitja ja Pylose valdjas, 
kaikuvas eeskojas talle seal andes voolitud voodi.
Seltsiks tal jõukude juht Peisistratos jäi, odasangar,

400 ainus, kes poegadest veel elas naisteta seal isa juures.
Kuid ise Nestor puhkama läks maja kaugemas kambris, 
kus jagas voodit ta seltsis ka suuremand aulik, ta kaasa.

Kui aga ilmunud ööst roossõrmine Eos, vara sündind, 
voodist tõusis jo taas hobusangar Gerenia Nestor,

405 uksest astus ja istus; sest seal kivid raiutud seisid
kõrgete uste ees, kus olid maasse nad kaevatud istmeiks. 
Läikivaks lihvitud, valgelt nad välkusid; istunud ammu 
kord oli Neleus neil, nõuandja olümplaste-võrdne.
Kuid siis Hadese valda ta surm viis. Nüüd aga istus 

410 sinna Gerenia Nestor, ahhailaste kaitse ja kindlus, 
valdusesauaga käes, ent reas pojad astusid kambreist 
ringi ta ümber kõik: Stratios, Aretos, Echephron,
Perseus ning Thrasymedes, see taevasetaoline sangar. 
Varsti kuueski siis, Peisistratos vapper see saabus,

415 ning tema kõrvale pandi ka istuma noor Telemachos.
Neile ent ütles sel moel hobusangar Gerenia Nestor: 

„Tööle mul tõtake nüüd, pojad armsad ja täitke mu soove, 
et anuks enne kui muid jumalaid meie kõrget Athenat, 
kes ise ilmunud eile mu ohverdussöömingu äärde.

420 Mullikat otsima üks kohe mingu, et saabuks see varsti; 
lehmade karjane las ajab nurmedelt kähku ta! Teine 
mustade laevade juurde las tõttab, ja kutsugu seal ta 
kõik Telemachose kaaslased; kaks vaid valvele jätku! 
Käskigu kullasseppa Laertest kolmas, et ruttu 

425 sarved mullikal sel too puhtaima kullaga kataks.
Muud aga siia te jääge! Ja  ütelge, et paneks teenrid 
meile majas valmis kõik pidusööminguks; sättigu korda 
pingid nad, hankigu puud, veed välkuvad valmis ka toogu!” 

Ütles ta nõnda. Ja  tõttasid kõik sealt. Saabus jo nurmelt 
430 mullikas ning tulid pea Telemachose kaaslased uljad,

mustakal laeval kes sõitnud; ka kuldsepp kiiresti sammus, 
kandes riistu, mis tarvis on kunstlikuks sepiseks: haamrit, 
ning alasit, kõvu pihtisid, mis osavasti on tehtud -  
kõik, et töödelda kulda. Ka saabus saama jo ohvrit 

435 Pallas Athena. Ent rauk, hobusangar Gerenia Nestor 
tõi ise kulda ja sepp sel kattis mullika sarved



nii osavasti, et rõõm oli vaadata pealt jumalneitsil.
Mullika juhtisid sarvist siis altari juurde Echephron 
ning Stratios; käevett lillkirjase äärega kruusis 

440 kandis Aretos, vast astudes kambrist; käes aga teises 
tal oli korvike otri. Ja  haarates helkiva kirve, 
mullika ette nüüd läks Trasymedes, et surmata ohvrit. 
Perseus tõi vereastja. Ent nüüd vana valdijas algas: 
pestes käed, ise puistas ta ohvrile otri ja tulle 

445 heitis selt otsmikukarvu; Athenat ta siis palus hardalt.
Kui palund teisedki ning pähe ohvrile puistanud odrad, 
siis ligi hüppas Nestori poeg Thrasymedes, see uljaim, 
ning kohe lõi. Tera kuklasse tungis ja künnapad lõikas; 
nõrkes ja langes loom. Aga hõikasid valjult Athenat 

450 Nestori tütred ja poegade naised, ja ka abikaasa, 
auline Eurydike, Klymenose tütar see, hõikas.
Tõstsid nad mullika pea avarteelise maa kamaralt siis 
ning läbi kaela tal lõikas Peisistratos, jõukude pealik.
Seest veri tõmmu sel valgus ja hing juba luudest tal lahkus. 

455 Lõhkusid osavalt nüüd liha loomal nad, nii nagu kombeks, 
reieluud rakkusid lahti ja ümbergi kaks kilet rasva 
keerasid neile, ka veel lihaviilusid lõikasid peale.
Siis tuleriidale heitis nad rauk, valas helkivat veini, 
ent pojad, viisharu-hargid kel käes, teda aitasid ümber.

460 Kui tuleohvri nad ohverdand nii, sisetükkegi söönud,
lõikusid siis liha muu, teravotstega vardaisse pistsid 
ning tulel küpsetid kõik, ise virgasti pöörates vardaid.

Kuid Telemachose jaoks oli kümbluse teind Polykaste, 
kauneim neitsite seast, vürst Nestori tütardest noorim.

465 Kui oli pesnud ta võõra ja läikiva võidega võidnud, 
tõi aluskuue ta talle ja kauni ka hõlstiga kattis.
Vannist astus nüüd nooruk, nii veetlev kui üks surematuist, 
läks ning hulkade pea, vana Nestor kõrvale istus.
Vardaist võeti jo nüüd lihad küpsenud, seljad ja küljed 

4jo ning maha istusid kõik pidulauda; ent teenijad käisid 
hoolsasti ringi ja veini nad pakkusid peekrites kuldseis.

Kui aga kõik himu täis juba saanud nad süüa ja juua, 
hakkas ütlema siis hobusangar Gerenia Nestor:
„Noh, pojad, rakkesse nüüd hobud lehvivalakased pange, 

4J5 et võiks kaarikul maadpidi matkata siit Telemachos!”
Ütles ta nii. Pojad käsku tal kuulekalt tõttasid täitma, 

sättides rakkesse traavlid, kes kaarikut tuulena viivad.



Tõi varahoidjatar leiba ja head mesiveini ja kõrvast, 
mis oleks maiusetoit kuningailegi, Zeusist kes sündind. 

480 Tõusis ent nüüd Telemachos jo vankrisse vasksäravasse 
ning asus kõrvale talle Peisistratos, Nestori võrse, 
uljas jõukude juht, ise haarates läikivad ohjad.
Plaksus piits tema käes ning erksana tõttasid traavlid 
väljadel lennates. Kuid maha kaugele jäi püha Pylos.

485 Terve päeva nad traavisid nii, üha rappusid rakmed.
Kuid juba päikene laskus ja teed jäid varjude alla, 
kui nad Pherasse jõudsid ja ülla Dioklese kotta,
(kel isaks Ortilochos, aga sel jõehaldjas Alpheios).
Sinna nad ööseks jäid. Neid kostitas hästi Diokles.

490 Kui aga kerkinud ööst roossõrmine Eos, vara sündind,
jällegi kiir j alad traavlid nad rakendid, ning väravaist siis 
kaarikul välkuval sõit läks eesõue kaikuva kaudu.
Virgus ja plaksus piits ning erksana tõttasid traavlid. 
Varsti nad said lagedaile, mis kasvamas täis nisu rohket; 

49$ ning siis lõppeski reis -  tõid traavlid nii ruttu nad sinna.
Kuid juba päikene laskus. Ja  teed jäid varjude alla.
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NELJAS LAUL
T e l e m a c h o s  L a k e d a i m o n i s

'õudsid nad nii Lakedaimoni orgu, mis küngaste keskel 
ning Menelaose, valdja, aukuulsuse-rikkasse kotta. 
Seal pidas vürst poja ning ühes laitmatu tütregi pulmi, 

koos suguseltsiga ning parajasti just istuti lauas.
5 Tütre talt naiseks sai rivimurdja Achilleuse poeg see, 

kellele Trooja all kord luba lahkesti selleks jo antud.
Liidu nüüd kinnitas taevas ja taat ära läkitas mõrsja, 
paljudel hoostel ja vankreil see läks mürmidoonlaste linna 
kõikjal-kuulsasse, kus oli valdjaks uljas ta peigmees.

10 Spartlanna, armas Alektori laps, oli taas poja vapra
kihlatud kallim. Poeg, Megapenthes võimas, see sündis 
vürstile veel vanas eas naisorjast, sest taevas ei andnud 
rohkem Helenale lapsi kui esmalt sündinud tütre 
Hermione, kes näis ilult Aphroditele võrdne.

15 Kõrge katuse all nüüd rõõmsasti istusid lauas
kuulsusel-kaetud Atreides ja kõik tema hõimud ja naabrid, 
nautides koos. Ka laulis, end lüüraga saates, seal laulik 
taevasetaoline. Kui vähe aega jo saanud ta laulda, 
tõttasid leikarit kaks ning keerlesid tantsides ringi.

20 Kuid koja kõrgete uste ees nüüd juba peatusid traavleil
hiilgav Nestori poeg ning sangar noor Telemachos.
Seal kohe märkas neid, majast astudes, virk Eteoneus, 
pealik ja taibukas vürst Menelaose käskude täitja.
Kiiresti käändus ta, et sõna hulkade valdjale viia;

25 läks läbi lossi ta ette ja nii sõnad lennukad lausus:
„Zeusi poeg Menelaos, kaks meest seal ootavad väljas, 
võõramaalased, näolt nagu kõrge Kronioni soost nad.



Kuis käsed: kas kohe neil hobud kiired me võtame rakmeist, 
või ära saadame nad, et võõrustaks neid mõni teine?”

30 Kuid vihas hüüatas nii Menelaos ruuge ta vastu:
„Mees rumal polnud sa enne, Boethose poeg Eteoneus, 
kuid nüüd lollust räägid sa just nagu poisike väike.
Kas vähe võõraste leiba me söönd ise, rännates kaugel, 
enne kui siis koju saime? Ja  aidaku taevas, et lõpeks 

35 meil hädad sellega! Nüüd kohe lahti sa rakenda traavlid 
võõrastel ning ise vii pidulauda nad sööma ja jooma!”

Virk Eteoneus kuulis, ja meespere-saalist ta tõttas 
kiiresti, kutsudes appi veel teisigi kaaslasi kärmeid.
Peagi jo päästsid nad ikke alt nüüd higist vahtlevad traavlid,

40 talli need viisid ja köitsid nad päitseil sõimede külge, 
ette neil puistates seal nisu kuldset ja läikivat otra.
Võõraste kaarik see lükati nüüd ligi lihvitud seina, 
kuid ise viidi nad kaunisse kotta; ja seal, imeks pannes, 
vaatasid ümber nad Zeus-isa lemmiku lossi nii uhket.

45 Sest nagu päikese või kuu kiirtest hiilgas ja kiirgas
seal kojas kõrges kõik Menelaosel, kuulsusest kaetul.

Kui seda nüüd omil silmil nad küllalt jo nii imetelnud, 
kumbki kümblema asus siis kaunisti lihvitud vanni.
Seal pesid neitsikud neid, õlil läikival võidsid ja ülle 

50 siis panid kuuedki neile ja villased hõlstid. Seepeale 
läksid ja istusid nad Menelaose, ruugepea kõrva.
Piigake tõi pesuvett kohe kaunis kullases kannus, 
kus hõbekauss oli all ning vett valas kätele neile, 
siis aga ette neile ta lükkas lihvitud laua.

55 Tõi varahoidjatar aulik nüüd lauale leiba ja rohkelt 
veel lisaroogasid muid maja hoiustest lahkesti andis.
Kuid lihalõikaja tõi liha kõiksugust, kõrgele tõstes 
liuad, mis täidetud, ning pani juurde ka kullatud peekri.

Siis aga tervitas neid Menelaos, see ruuge, ja lausus:
60 „Rooga, me võõrad, nüüd võtke ja rõõmsad vaid olge! Küll hiljem, 

kui isu kustunud teil, pärin järgi ma, kes te ja kustpoolt.
Ep ole hukkunud teis teie taatide tõug, seda näen ma.
Kindlasti vürstide soost te ju, Zeus keda toitnud ja käes kel 
valdusesau on. Halbadest ei teietaolised sünni.”

65 Ütles ja võõraile ette ta tõstis rasvase tüki
nuumhärja seljast, mis auroaks talle just endale antud.
Ning nüüd tõstsid nad käed, et haarata roogi, mis ees neil.

Ent kui siis himu täis juba saanud nad süüa ja juua,



Nestori järglase vastu nii ütles noor Telemachos,
70 ning ligi kallutas end, et teised ta juttu ei kuuleks:

„Vaata, oh Nestori poeg, sõber hingele kallis, oh vaata, 
kuidas küll sätendab vask igal pool siin kaikuvas saalis, 
ning hõbe, kuld, elevandigi luu, merevaik läbipaistev!
Küllap vist säärane saal ka Olümpose Zeusil on endal.

75 Määrane rikkus! Kuipalju on kõike! Täis hämmastust vaatan!” 
Kuid seda hüüdu jo kuulis ka vürst Menelaos, see ruuge, 

ning kohe vastates neile ta nii sõnad lennukad lausus:
„Zeusiga võistelda ei, pojad, või surelikkudest keegi, 
sest tema kambrid ei kao ja iial ta rikkus ei lõpe,

80 kuid inimpoegade seas minuvõrdselt mitmel on aardeid - 
mitmel ka ei. Olen palju ma kannatand, rännates ringi, 
kaheksandal aastal ent siis vara paljugi toond, koju jõudes. 
Olnud Foiniikias, Küprosel ma ja Egiptuses kauges,
Siidonis käind, etiooplaste maal, erembide juures,

85 rännanud Liibüas, kus kohe sündides talledel sarved
ning kolm korda nii kitsed kui lambadki poegivad aastas.
Ep ole seal isandail ega lambureil endilgi iial
puudust praelihast või magusmaitsvast piimast ja juustust.
Lüpsavad lakkamatult seal karjad need head läbi aasta.

5)o Kui aga, rännates nii, mina rikkusi korjasin suuri, 
sel ajal ootamatult, tagantselja mu vennale surma 
võõras tõi õel ning ässitas veel teda nurjatu naine.
Seepärast mingit rõõmu ei tunne ma nüüd oma aardeist.
Kuid juba kuulnud sest loost isadeltki te kindlasti, ükskõik,

95 kes nad teil on. Olen, jah, elus kannatand palju! Mul kaotsi 
läks kodu, kus elu hea ning kus oli rohkesti aardeid.
Oh, oleks neist üks kolmandik ainult mu valduses nüüd siin, 
kuid oleks terveks jäänd mehed need, kes Trooja all langend, 
eemal Argosemaast oma kallist, hoostega kuulsast!

100 Nüüd aga kõiki ma neid taga nutan ja kurdan ja kaeblen 
tihtigi siin oma ruumikas lossis; ma kord südant rasket 
kergendan ohkeil ja oigeil, ja kord taas jätan ma nutu; 
varsti ju küllastub meel murest niivõrd rängast ja kaebeist. 
Kuid ei siiski ma neid üheskooski veel nii taga leina 

105 kui ühtainust meest; kui see tuleb meelde mul, siis ei
maitse mul söök ega undki ma saa. Pole kannatand keegi 
meist ega heidelnud nii kui Odysseus. Arvutult vaevu 
talle on langenud, kuid mure mulle jäi lõpmatu mõrkjas 
ustavast sõbrast. Ammu jo mul temast ep ole teateid,



no  kas juba surnud ta või elumail. Üha nutab Laertes, 
troostitu rauk, üha leinab ka veel tark Penelopeia 
ning Telemachos, kelle ta lahkudes kätkisse jättis.”

Kuid Telemachosel sest tuli tahtmine suur isa nutta. 
Langeski tal pisar laugude alt juba, kui nime armast 

115 kuulis ta mainitavat ning purpurrüü kahe käega
silmile kiiresti katteks ta viis. Menelaos seda märkas 
küll kohe, kuid süda tal veel kahtpidi mõtles ja kaalus: 
kas seda oodata, kui ise poeg isast rääkima hakkab, 
või küsitelles nüüd talt kohe teateid hankida kõigest.

120 Kui oma vaimus ta nii veel kahtles ja mõttega kaalus,
seal naiskambrist kõrgest ja lõhnavast astus Helena, 
kõigiti nii nagu Artemis, see kuldnoolne, kaunis.
Tõi talle kaasa Adreste sealt kaunisti voolitud istme, 
jalgade ette Alkippe veel villase vaibagi laotas,

125 Phylo ent tõi hõbekorvi siis, mille Helenale ükskord 
sangar Olybose kaasa Alkandre kinkinud Teebas, 
kaugel Egiptuses, kus majad täis ülirohkelt on aardeid. 
Atreuse poeg Polyboselt kaks hõbekümblusevanni 
sai, lisaks paar kolmjalga ja kümme talenti ka kulda.

130 Kuid abikaasagi tal veel andis Helenale andeid
kalleid -  kuld-kedervarre ja siis hõbekorvigi selle, 
kuldsed mil ääred ja rattad all. Just selle nüüd Phylo 
kätega kandes tõi ja Helenale kõrvale seadis.
Peenelt kedratud lõnga ta täis oli, kuid lamas sellel 

135 kullane too kedervars, peal vill tumepurpurikarva.
Istmele istus Helena ja pingile ka jalad seadis.

Ent kohe kaasalt ta siis päris selgust kõikide kohta:
„Kas juba teada on sul, Menelaos, oh Zeus-isa lemmik, 
kelleks ent ütlevad võõrad, kes astunud siia me majja?

140 Kas mul õigus või eksin ma? Kuid süda mul käsib öelda: 
ep ole sarnasust säärast ma näinud veel iialgi ilmas 
meeste või naistegi seas -  imeks pannes ma siin seda vaatan! 
Nii näeb välja me võõras, kui ulja Odysseuse võrse, 
noor Telemachos see, kes vastsündinult jäi koju kätki 

145 kui minu, kõrvatu eest see mees ja ahhailased sõitsid 
kättemaksmise teele siit Ilioni müüride alla.”

Vastas Helenale nii Menelaos, see ruuge, ja lausus: 
„Mõtlen ka nüüd mina nii, nagu öelnud sa mulle, mu naine. 
Just sama laadi on tal jalad ning samamoodi ta käedki,

/50 seesama silmade vaade ja peas käharhiuksed!



Ning kui võõraile siin Odysseust mainisin äsja, 
rääkides, kuis minu tõttu tal tulnud on vaevelda palju, 
laugude alt pisaraid ühtsoodu tal palgeile langes 
ning oma purpurse rüü siis silmade ette ta tõstis.”

155 Kuid Peisistratos, Nestori poeg, nüüd kostis ja ütles:
„Atreuse poeg Menelaos, oh taevalik rahvaste pealik, 
ütlesid tõtt sa! Odysseuse poeg see on, kellest sa rääkind. 
Kuid on malbe ta meel, süda tal häbi tunneb ja pelgab 
siia vast jõudes jo nii ise endast rääkida sulle.

160 Sest sinu häält nagu taevase häält meist kumbki siin kuulas. 
Mind aga saatis Nestor, Gerenia traavlitel-sõitja, 
et sinu juurde ma tooksin ta; sest näha sind tema soovis, 
et abi annaksid talle sa nõuga ja siis ehk jõuga.
Eks hädapäevi ju palju see poeg näe, kel isa kaugel 

165 ning kel ep ole muud koju jäänd eestkostjat ja kaitsjat.
Nii Telemachosel asjad on nüüd: isa läind ega leidu 
rahva seas meest, kes võiks ülekohtuste eest teda kaista.” 

Talle ent kostis sel moel Menelaos, see ruuge, ja hüüdis: 
„Oh, kas tõesti mu majja on saabund mu kallima sõbra 

170 poeg? Minu sõbra, kes näind minu eest hädapäevi nii palju! 
Just teda austada tahtsin ma rohkem ahhailastest kõigist, 
kui mõlemaid meid sealt koju vaid oleks aidanud jõuda 
kiirtel me laevadel lainelist teed kõmavkõuene Zeus-taat! 
Andnud talle ma Argosemaal oleks linna ja teinud 

175 lossigi talle, ta Ithakast toond poja ning vara seltsis
ning kogu rahvaga koos. Tema jaoks oleks tühjendand linna, 
mis ligem Spartale ning kuulund mu valduse alla.
Küll oleks siis külas käind sagedasti me üksühe juures 
ning poleks sõprust ja armu meil lÕpetand keegi -  niikaua 

180 kui üht meist poleks mähkinud surm oma mustasse pilve. 
Kuid kadedalt mõni taevane vist ei sallind me õnne 
ning temalt õnnetult just ära röövis ta saabumispäeval 

Nii tema ütles ja kõikidel neil tuli tahtmine nutta. 
Härdalt itkes Helena, too argotar, Zeus-isa tütar,

185 nuttis Odysseuse poeg ja ruugepea vürst Menelaoski.
Kuivaks ei jäänud ka siis enam Nestori järglase silmad, 
sest tuli meelde tal vend, sõjas ründaja suur Antilochos -  
hiilgava Eose poeg oli selle tal Trooja all tapnud.
Mõeldes tollele, nii Peisistratos lennukalt lausus:

190 „Atreuse poeg, oma mõistuse poolest sa käid üle kõigest
muist surelikkudest -  sind vana Nestor kiitis nii ikka,



kui kodus vesteldi meil ning meelde sa ärkasid talle.
Kuule siis mind, kui arvad sa heaks! Ei meeldi see mulle -  
Õhtul itkeda nii pärast sööki. On hommegi päev ju,

195 kus võib veel muret tunda. Ei ütle, et leina ma laidaks, 
kui juba surnud on mees ja saatus karm on ta viind.
SeevÕrd ainult saavadki au meilt Õnnetud kooljad, 
et peast lõikame juuksed ja nutuga kastame palgeid.
Ka mina kaotasin venna. Ep olnud ahhailaste hulgas 

200 too sõdur halvim, sa tead teda küll. Ise kaasas ma polnud, 
ei siis ka näinud ma, kuid nii öeldakse: silma seal paistis 
kõikide seast Antilochos kui jooksja ja võitleja vapper.” 

Talle ent kostis sel moel Menelaos, see ruuge, ja lausus: 
„Oh sõber kallim, sa räägid ju nii, nagu räägiks ja teeks ka 

205 mees, kes kõikidest targem on ning vanem aastate poolest. 
Küllap nii mõistlik su jutt, sest et sul säärane taat on. 
Tunda, jah, kergesti võib mehe poegagi, kellele Zeus on 
kedranud õnne jo siis, kui ta sündis või naise ta võttis.
Nii on ka Nestor saanud talt õnne -  et kõik vanad päevad 

210 arvutud võib kodus veeta ta külluses ning rahus rõõmsas, 
ning pojad tal mehed mõistlikud on, odaheitjadki uljad. 
Nii siis lõppegu nutt, mis äsja meid haaras! Jo  tulgu 
meelde nüüd söömine jälle! Ja vett kohe kätele tooge! 
Küllap piisavalt aega on hommegi hommikul selleks,

215 et aru kõigest peaksime koos, mina ning Telemachos.” 
Ütles ta nõnda. Ja vett kohe kätele kallas Asphalion, 

see välejalgine teenijamees Menelaosel, tol kuulsal.
Siis aga tõstsid nad käed, et haarata roogi, mis ees neil.
Ent uus mõte jo tekkis nüüd Zeus-isa tütrel Helenal.

220 Veinisse, mis neil ees, võlurohtu ta seesugust viskas,
millesse upuvad kõik valud, vaevad ja kõik häda hääbub. 
Kui sest keegi on joond, segunõus seda veinisse heites, 
ei vala tervel päeval ta siis pisarat enam ühtki, 
kuigi ehk juhtuks, et surm isa viiks temalt või ema armsa 

225 või kui otse ta ees terav vask ära hukkaks ta venna
või poja kallima ning seda kõike ta näeks omil silmil.
Anda ka sääraseid võis võlurohtusid Zeus-isa tütar, 
sest oli selle ta saand Polydamnalt, Thonose kaasalt 
kord Egiptuses kaugel, kus kasvatab paljugi rohte 

230 maa vägev -  terviseks mitmed ja üpris mitmed ka surmaks. 
Seal igamees on arst, kel kõigest on teadmisi rohkem 
kui surelikkudel muil; seal kõik Paieoni soost on.



Kui seda veinisse pannud ja peekreisse kallata käskind, 
hakkas ütlema nii Menelaosele Zeus-isa tütar:

235 „Atreuse poeg Menelaos, sa Zeusi kasvandik, ning ka
kumbki teist, pojad kuulsate meeste! Eks Zeus ise saada 
meile mis soovib ta, halba või head; on võimalik kõik tal. 
Kuid siin kõrges saalis te jätkake söömist ja rõõmsalt 
vestelge koos! Omalt pooltki ma siis ühe lookese vestan. 

240 Jaksa ei rääkida, ei ka mainida kõike, mis teinud
vaevades vapper Odysseus on vägitöid. Tahan ainult 
vesta hulljulgest teost, mida söandas kartmatult võtta 
ette ta kauges Troojas, kus kõik teie kannatand palju.
Kui ise piitsaga end oli teotavalt armlikuks peksnud 

245 ning räbalail keha katnud ta, nii nagu teeb ori viimne, 
Troojasse, vaenlaste linna ta laiateelisse hiilis 
täiesti teisena näides, ja kõigiti kerjuseks moondund, 
nii nagu keegi ei näind teda olnud ka laevade ääres. 
Ilionlaste linna ta saabus nõnda ja kahtlust 

250 ärgand ei kelleski sest. Mina ainult ta seal ära tundsin.
Küll küsimustega ründasin, kuid kavalasti ta põikles.
Vast siis, kui teda vannis ma pesnud ja võidega võidnud, 
andnud riided ta selga ja vandega suurega vandund 
vaikida sellest, et Ilionis nii viibib Odysseus,

255 vaikida niikaua, kui taas jõudnud ta laevade juurde, 
siis vast ta ilmutas mulle ahhailaste riukad ja plaanid. 
Pikktera-mõõgaga teel mehi paljugi tappis ta Troojas 
ning ahhailaste juurde siis läks, viis teateidki mitmeid. 
Valjusti kaeblesid naised sest Troojas; ent mul süda rinnus 

260 rõõmuga hüppas, sest ammugi mul koju jälle ta ihkas
ning mures lummust kurtsin ma, millega mind Aphrodite 
viis ära sündimismaalt minu kallilt, hülgama sundis 
tütre mu väikese ning ühisvoodi ja kaasagi armsa, 
kel keha kaunis ja vaim jõult võidelda kõigiga suudab!”

265 Vastas Helenale nii Menelaos ruuge ja lausus:
„Kõik, mis sa öelnud, mu naine, on Õigesti öeldud ja hästi. 
Küll olen õppinud tundma jo paljude suurtsugu meeste 
mõtteid, kombeid ja meelt, mail paljudel rännates ringi, 
kuid pole näinud ma veel meest säärast, ei eal omil silmil, 

270 kui on Odysseus, valdjas see vaevades vapper. Ja näind ka 
ma pole veel tegu niisugust, kui hulljulgena söandas 
too teha puuhobu sees, kus istudes peitsime endid, 
kõigist vapramad, et kadusurma nii Troojale tuua.



Ka sina saabusid sinna, küll juhtis vist sind jumal keegi,
275 vaenulik meile, et au nii ilionlastele anda.

Kaasas saatjana sul jumalik oli Deiphobos; käisid 
uurides korda sa kolm seal ümber me peidiku õõnsa 
ning nime järgi sa hõikasid siis ahhailasi tähtsaid 
(häälega nii nagu neist igaüht oleks kutsund ta naine).

280 Kuulsime kõik, mina, Tydeuse poeg ja Odysseus uljas, 
kuidas hüüdsid sa, kui seal istudes peitsime endid. 
Hüppasin püsti ma ning Diomedeski, ärritus hinges, 
et kohe tormata välja või valjusti hõigata vastu, 
kuid pidas kinni Odysseus meid, meil taltsutas indu.

285 Istusid kõik ahhailased muud siis hääletult täitsa.
Ainult Antiklos tahtis veel mõnd sõna vastuseks hüüda. 
Kuid Odysseus nüüd oma kangete kätega sulges 
suu Antiklosel ning elu kõigil nii surmast ta päästis. 
Niikaua hoidis ta meid, kuni taas ära viis su Athena.”

290 Talle ent vastas sel moel Telemachos mõistlik ja lausus:
„Zeusi kasvandik, rahvaste pea, Menelaos Atreides!
On seda kurvem siis mulle, et ennastki hukust ei päästnud 
taat mu Õnnetu, ehk süda raudne tal küll oli rinnus.
Kuid kas nüüd pole aeg juba voodisse saata meid, et seal 

25>y meiegi võimalust saaks mõnu tunda jo taas unest hellast?” 
Nii tema ütles. Ja  nüüd kohe käskis Helena, et seaksid 

neitsikud voodit kaks eeskambrisse sammaste alla, 
kaunimad purpuripadjad ka pealt mõne vaibaga peidaks, 
ning paneks tekid siis villased veel magajatele katteks.

300 Leekivad tõrvikud käes, kohe neitsikud tõttasid kambrist, 
voodeid sättima; siis viis käskjalg võõradki sinna.
Seal maha heitsid nüüd koos unevoodisse sammastekotta 
sangar noor Telemachos ja Nestori poeg särav-uljas.
Kuid ise puhkama vürst kojas kõrges, ta kaugemas kambris 

305 läks, tema seltsis Helena pikkrüüline, naiste seas kauneim.
Kui aga ilmunud ööst roossõrmine Eos, vara sündind, 

kiiresti voodist tõusis jo Atreuse poeg kõvahäälne, 
end pani riidesse ning õlavöösse ka riputas mõõga.
Kaunid sandaalid ta siis sidus valgete jalgade alla 

3/0 ning üle künnise astus, nii sirge kui taevane keegi.
Istus ta seal Telemachose kõrva ja nii sõnad lausus:
„Nüüd, Odysseuse poeg, murest räägi, mis toonud on siia, 
me Lakedaimoni kuulsasse sind üle laiade lainte?
Kas ajad rahva sa asju või enda? Eks vesta nüüd kõigest!”



3*5 Talle ent vastates nii Telemachos mõistlik see lausus:
„Zeusi kasvandik, rahvaste pea, Menelaos Atreides!
Sõitnud ma siia, et saada sult teateid taadist mu armsast.
Mul kodu rüüstavad võõrad; jo raisatud seal varad rohked.
Täis vihavaenlasi on maja mul, kes tapavad võistu 

320 meil pudukarjasid ning minu vänderdi-astuvaid veiseid.
Kõik emal kosjas on need -  häbematuimad prassijad ilmas! 
Seepärast nüüd palun sind, sul paitades põlvi: sa räägi, 
milline armutu surm ära viinud mult taadi, kui näinud 
on seda enda su silmad või rändajailt muilt oled kuulnud,

325 sest juba sündind see mees oli Õnnetuks siia maailma!
Ning ära, säästeski mind, sa peida või pehmenda miskit! 
Täpselt jutusta kõik, just nii nagu sulle see teada.
Sind palun, kui ehk kordki mu taat see, üllas Odysseus, 
aidanud sind, oma tõotust täites, on nõuga või jõuga 

330 Trooja all, kus nägid tollal nii raskeid vaevu argiivid, 
meenuta siis seda nüüd ning tõtt mulle täielist teata!”

Kuid vihas hirmsaimas nii Menelaos ruuge jo hüüdis: 
„Kuidas! Kas mehe kange ja vapraima armastusvoodi 
sooviksid heita jo need lurjused, armetud kelmid?!

335 See on just nagu hirv lõvi röögatu koopasse peidaks 
talled, kes äsja tal sündind, ja varjule sinna nad jätaks 
ning ise orgudest siis läheks otsima lopsakat rohtu; 
kuid tuleb sel ajal lõukoer taas kodu-urgu ja saavad 
talled ja ühtlasi hirv ise armetu otsa -  just nõnda 

340 valmistab armetu surma ka neile Odysseus uljas.
Kui tuleks -  aidaku seks isa Zeus, Apollon, Athena! -  
sääraselt jällegi sangar, kui kaunil Lesbosel, kus kord 
võistlustel maadlema astus ta Philomeleidese vastu, 
seljali tolle ta paiskas ja rõõmustas kaaslasi kõiki!

345 Kui kosilastegi ette ta nüüd kujul säärasel astuks,
varsti siis võtaks nad surm, mõruks kõigile muutuksid pulmad! 
Kuid mida soovinud teada sa mult, seda jutustan sulle 
kaunistamata ma kõik, tõest kõrvale hoidmata kuskil.
Ka mida ilmutand mulle on kord meretaat tõetundja,

350 sellest ei vaiki mu suu, sinu eest sõna ühtki ei varja.
Ei koju pääsend Egiptusemaalt ma, ehk küll väga tahtsin; 

ei luband taevased mind, sest polnud ma toond hekatombi. 
Soovivad taevased ikka ju, et nende tahtmist me täidaks.
On seal saar meres, kus kõrgele tuiskavad lained,

355 just Egiptuse ees; nimeks saarel sellel on Pharos.



Niivõrd kaugel on rannast ta, kui võib päevaga viia 
kaarekas laev, mida on pärituul tagant tõukamas tubli.
Saarel on sel sadam hea ning tõttavad siit mereteele 
võrdsete külgega laevad, kui värsket vett nad on võtnud.

360 Kakskümmend päeva jo seal olid hoidnud taevased väed mind 
ning ajal sellel ei kordagi veel puhund tuul mere poole, 
mis päriteedel laevasid viiks mere määratul turjal.
Lõppenud meil oleks kõik, jõud meestel ja laevadel teemoon, 
kui poleks viimati siis halastand surematutest keegi:

365 see oli Eidothea, meretaadi Proteuse võimsa
tütreke, kel halemeel minust õnnetust hakkas. Ta näitas 
mulle end rannal, kui seal mures raskes ma hulkusin üksi, 
eemal kaaslasist, kes, konksõngega käes, kalu püüdsid 
siin-seal rannikul, sest kole nälg neil kõhtu jo näppis.

370 Tulles lausa mu juurde, ta lausus nõnda ja ütles:
„Kas oled taibutu, võõras sa, või on nii kerglane vaim sul, 
või just meeldibki sulle siin olla ja piinasid tunda?
Kuna sa viibind jo saarel ja siiski sa leida ei oska 
siit ärapääsu! Eks nõnda ka kaaslastes kaota sa julgust!”

375 Ütles seda nii jumalneitsi. Ja nõnda ma laususin vastu:
„Ükskõik kes jumalaist oled, tõtt vaid ütlen ma sulle.
Ei omal tahtel ma viibigi siin, aga on näha, et ma 
solvanud vist jumalaid, kel valduseks ääretu taevas.
Räägi siis nüüd sina mulle -  sest kõik te ju, taevased, teate -  

380 kes jumalaist mind hoiab ja tee kodumaale mul sulgend 
ning mil viisil ma saaks ära siit üle vee kalarikka?”

Ütlesin nõnda ma. Ning kohe kostiski suur jumalanna: 
„Võoras! Sulle siis räägin ma täielist tõtt. Sagedasti 
käib Egiptusest siin meretaat, tõeütleja siiras:

385 see on Proteus, surematute soost, Poseidoni kõrge 
teenijavaim, kel teada on kõik mere põhjatud hauad. 
Öeldakse, et ta mu taat on, ning on kord sigitand mu.
Kui teda oskaksid püüda sa ning üles sättida lõksu, 

kõik siis teataks sulle su tee ta ja ütleks ta määra 
390 ning kuis kulgeb su sõit koju siit üle vee kalarikka.

Kui tahad, siis küsi sellestki talt, oh Zeus-isa lemmik, 
mis kodus sündinud sul, kas head on või ehk ka halba 
sel ajal kui teed pikka ja vaevalist sõitsid sa kaugel.”

Ütles mull" nii jumalneitsi. Ja  nii mina laususin vastu:
395 „Opeta siis ise lõks, kuis püüda ma võiks jumaltaadi, 

et ta mind enne ei näeks ega nii eest kõrvale hoiduks.



Raske ju meil surelikkudel on surematut nii püüda.”
Ütlesin nõnda ma. Ning kohe kostiski suur jumalanna: 

„Võõras, sulle siis tõtt ma täielist räägin. Kui Päike 
400 jõudnud jo kerkida on üles taevalae keskele, äkki

kerkib ka siis meretaat tõetundja see voogude rüpest, 
mustadest vetest, mis keevad, kui Zephyros lõõtsumas läänest. 
Tõuseb ta maale ja heidab seal hingama õõnsasse auku 
hüljeste keskele. Need, mereneitsiku kauneima lapsed 

405 hallidest laineist on tulnud ja puhkavad parves ta ümber 
ning levib kõikjale neist mere ääretu, haudaderikka 
kirbet ja toorest haisu. Ma ao ajal viin sinu sinna, 
peites su hüljeste parve. Ent enne sa laevadelt kindlailt 
kolm vali endale meest abiks, kes sul on kangemad kõigist.

410 Teatan sulle ma nüüd meretaadi ka taibukad vembud.
Esmalt ringi ta käib ning loeb üle hüljeste hulga.
Kui läbi vaadand ta need ning kõik lugend sõrmedel täpselt, 
siis keset parve ta heidab kui karjane lammaste karjas.
Kui aga näete, et uinund ta on seal hüljeste keskel,

415 tormake peale te siis, kogu jõuga tast hoidke ja ärge
lahti te laske, ehk küll tema sipleb ja viskleb ja väänleb!
Siis kuju endal muutma ta kõiksugu asjadeks hakkab,
mis aga liikvel maailmas: ta kord veeks, kord tuleks moondub.
Kuid seda kindlamalt hoidke te kangete kätega julgelt!

420 Kui aga siis ise pöördub su poole ta ning juba räägib
sel kujul taas, nagu esmalt te suikumas näind teda rannal, 
jätke ka siis vägivald! Vanataat lase lahti sa jälle, 
kuid päri, kes jumalaist sind, sangarit, vihkab ja kiusab 
ning kuis pea koju saada sa võiks üle vee kalarikka!”

425 Kui nii rääkind, siis laskus ta taas merevoogude rüppe.
Kuid mina seadsin sammud nüüd sinna, kus liivasel rannal 
seisid laevad mul reas. Kogu tee süda lainetas sees mul.
Kui aga jõudsin ma siis mere randa ja laevade juurde, 
õhtust me sõime ja öö ambroosialik juba saabus.

430 Puhkama heitsime siis mererannikul, mis mühas laineis.
Kui aga kerkinud ööst roossõrmine Eos, vara sündind, 

hakkasin astuma taas mere lõpmatu-teelise randa, 
pöördudes härdaimas palves olümplaste poole. Ka võtsin 
endaga kaaslast kolm, kes hakkajad on igas asjas.

435 Kuid mereneid oli läind mere laiuva lainete alla
ning neli hülgenahka jo toond sügavikkudest süngeist, 
äsja mis nüljitud; nii isa vastu ta vempusid haudus.

T a r t u  ü l i k o o l i  

R a a m a t u k o g u



Ka oli kaevand ta seal lohud liivasse meile ja istus 
oodates meid. Kui saabund me, siis igaüht jumalanna 

440 lohkudes kõrvuti seadis ja peale ka veel naha laotas.
Hirmsaks küll oleks läinud see ooteaeg meile, sest hirmsalt 
vaevas meid lämmatav hais meres nuumatud hüljeste küljest. 
Ep ole kerge ju olla nii maas merekollide kõrval!
Kuid ise andis ta siis abi meile ja arstimi kange:

445 meil ninasõõrmeisse määris ambroosiat, mil magus lõhn on, 
nii et tõrjus see meilt merehallide leitsaku vänge.
Hommiku otsa me nii visalt viitsime nahkade all seal. 
Karjade kaupa ent veest ujus hülgeid ja üksühe kõrva 
heitsivad puhkama need mere rannale, mis mühas laineis.

450 Keskpäeval soolasest veest aga ilmuski taat; oma hülgeid
rasvaseid märkas ta, ringi neil käis ning kõik luges täpselt, 
just esimestena meidki; ei teadnud ta arvata mingit 
püünist, vaid ise siis pere keskele puhkama heitis.
Karjudes sööstsime nüüd me ta kallale aukudest, ümber 

455 käed talle heitsime. Kuid olid meeles tal veel oma vembud. 
Esmalt moondas ta end lõviks võimukalakaseks, hirmsaks, 
siis lohemaoks, leopardiks, ja siis taas määratuks kuldiks, 
äkki sai kõrgeks puuks ning veeks siis, mis ära voolab.
Kuid teda kartmatult ikka me hoidsime, käest ei lasknud.

460 Viimati siis tüdis vempudest rauk ülileidlik. Mu poole 
pöördus ta äkki ja nüüd inimhäälega nii sõnad lausus:

„Kes jumalaist sind, Atreuse poeg, on õpetand, et said 
luurates kätte mind vastu mu tahtmist? Mis sulle on tarvis?” 

Nii tema ütles. Ent nii mina vastates laususin talle:
465 „Küll ise tead, seda, taat -  küsid miks ning kõrvale põikled? -  

kuidas siin saarel nii kaua jo ootan ma, siit ärapääsu 
leida ei oska ja nõnda jo langeb ka julgus mu rinnas.
Ütle siis mulle -  eks teil, surematuil, kõik ole teada -  
kes jumalaist mind köitnud on siia ja tee mul on sulgend?

470 Ning kuis saan koju sõita ma siit üle vee kalarikka?”
Ütlesin nõnda ma. Kuid kohe kostis ta mulle ja lausus: 

„Eks pidand, astudes laeva, sa esmalt austama ohvreil 
Zeusi ja taevasi teisi, kui taas kodumaale sa kiirelt 
seilata soovisid siit üle veinina tõmmude lainte?

475 Sest pole enne su saatuseks teps omakseid näha saada 
ning maja kaunikest, mis sinust jäi kodu kallile maale, 
kui pole sõitnud sa uuesti siit Egiptuse jõele, 
taevast mis voolamas, ning pühi ep ole toond hekatombe



seal igiõndsaile neile, kel valduseks ääretu taevas.
480 Siis vast annavad sulle nad tee, mida sõita sa soovid.”

Nii tema ütles, ent mul süda vaeseke lõhkes mu rinnus, 
et mind nii oli käskind ta uuesti merd udusinkjat 
sõita Egiptusemaale ja teele, mis raske ja pikk on.
Kuid ei hoolind ma sellest, vaid vastates laususin talle:

485 „Kõik seda täpselt, oh rauk, mida käskisid, täidan ma tõesti. 
Kuid veel jutusta mulle ja tõtt ärapeitmata ütle: 
kas on laevadel kõik koju veatult pääsend argiivid, 
kes maha Troojasse jäid, kui sealt tulin Nestori seltsis, 
või mõni on mõrus surmas jo koos oma laevaga hukkund, 

490 või sõjast pääsend, kuid kodus surnud on sõprade kätel?” 
Ütlesin nõnda ma. Kuid kohe vastates lausus ta mulle: 

„Miks pärid kõike mult, Atreuse poeg? Parem sulle on mitte 
teada ja tunda nii kõike, mis tean ma. Sest arvan, ei kauaks 
siis pisarateta jää sa, kui täpselt kõik oled kuulnud.

49$ Nendest paljudki surnud ja palju ka on elus veelgi.
Ainult kaks ahhailaste pead särasoomuses vaskses 
hukkunud on koduteel (kes tapluses langend, sul teada).
Üks elus veel, aga viibima peab mere ääretu keskel.
Hukka ent Aias sai pika-aeruste laevade seltsis:

500 esmalt Gyraias rahnude vastu tal lõhkus Poseidon
laevad küll ainult ning mehe enda ta veel merest aitas -  
siis oleks surm teda säästnud, ehk küll teda vihkas Athena, 
kui poleks tal sõgemeelselt suu sõnu hooplevaid öelnud, 
et merehaudadest on end päästnud ta taevaste kiuste!

505 Kuid seda hooplevat kiitust Poseidon kuulis. Ja  haaras 
võimsate kätega too sedamaid oma kolmharu-västra, 
raksas kaljut sel kombel, et lõhkes see. Püsti Gyraias 
vaid osa üks sest jäi, osa teine ent mürtsatas merre -  
see, mil istudes hooples ja eksis nii raskesti Aias.

510 Langedes see tema viis mere keeva ja määratu põhja 
ning nii hukkus ta seal, merevett üha neelates soolast. 
Surmahaldjate eest sinu vend end laevadel kaarjail 
esmalt hoidis küll, sest teda kaitses auline Hera.
Kui aga jõudis ta järsu Maleia maanina juurde,

515 siis teda haaras seal äkitselt torm. See kaugele kandis 
veel kalarikkal vürst Agamemnoni, ohkleva vaevas, 
mannermaa äärmise tipuni, kus oma lossis Thyestes 
kord elas, kuid asus nüüd Thyestesest sündind Aigisthos. 
Kuid siis õnnega sealtki ta tee isamaale veel leidis,



520 sest igiõndsad nüüd pöörasid tuule; ta sai koduranda.
Hõisates kaldale astus seal Atreuse poeg Agamemnon; 
kätega kallistas, suudleski maad, pisaraid palavaid tal 
palgeilt ohtrasti voolas, kui taas kodumaad nägi kallist.
Kuid juba märkas ka vaht teda tornist, sinna kes pandud 

525 õela Aigisthose poolt. Talenti see kaks lubas kulda 
palgaks talle, ja nii juba valvas ta aasta, et äkki 
ei tuleks Atreuse poeg ning vaprana vastu ei hakkaks.
Vaht see tõtates viis sõna lossi ja valdjale teatas.
Ning kohe õelaima plaani siis mõtles välja Aigisthos.

530 Kakskümmend julget ja ustavat meest valis, valvele seadis 
kõrvale need, aga lossis ta uhkeima peo teha käskis.
Vastu siis võtma ta läks Agamemnonit, rahvaste juhti, 
hoostel ja vankreil, kuid süda endal haudus tal kurja.
Nii pahakartmatu tõi kodumajja ta, kostitas hästi 

535 ning siis tappiski seal pidulauas kui sõime ees härja.
Ei Agamemnonil ainuski mees jäänd ellu seal saalis, 
ei ka Aigisthosel; kõik ise hukkusid, hukates teisi.”

Nii tema jutustas. Kuid süda vaeseke lõhkes mul rinnus. 
Istudes liival ma nutsin ja ei elutahtmistki olnud 

540 mul enam teps ega soovinud silm näha päikese valgust.
Kui aga küllaltki ma nutnud ja küllalt vähkrenud maaski, 
viimati ütlema hakkas jo siis meretaat tõetundja:

„Nii ära, Atreuse poeg, liig kaua sa kurda ja kaeble 
lootusetult. Ei nutuga saa abi endale mingit.

545 Ei, parem mõtle sa, kuidas nüüd siit koju kiiremalt saaksid; 
seal ehk leiad sa ees veel õela Aigisthose, või on 
tapnud Orestes ta ning sina sinna ta peiedeks jõuad.”

Nii tema vastas. Ja  taas süda soojenes ning mehemeel mul 
ärkas uuesti, ehk mure küll veel raskena muljus.

550 Valjusti taadile nii sõnad tiivukad vastu ma kostsin:
„Teated ma nüüd kahest sain. Mehest mulle ka kolmandast räägi! 
Kes on küll elus veel, aga viibima peab mere keskel?
Või juba surnud ta on? Kibe küll see, ent valmis ma kuulma.” 

Ütlesin nõnda ma. Kuid kohe vastates lausus ta mulle:
555 „Kolmas mees, see Laertese poeg on Ithakalt kuulsalt.

Näind teda saarel ma, kus valand paljugi on pisaraid ta.
Nümf Kalypso, see seal teda kauneis kambrites hoiab 
võimuga ning ei saa kodumaale ta kuidagiviisi.
Ep ole kaaslasi tal ega palju-aeruseid laevu,

560 et ära sealt neil sõita ta võiks mere määratu turjal.



Kuid sinu jaoks, Menelaos, elu taevased teisiti seadnud. 
Surmagi määratud sulle seal Argoses hoostega kuulsas 
ep ole; saadavad sind ära taevased maailma otsa,
Õndsate väljule, kus elab ruugepea vürst Rhadamanthys.

565 On elu kergeim seal surelikkudel, ei muret mingit.
Ei saja vihma sel maal ega lund, pole tormegi julmi.
Seal Okeanose võim paneb kergelt hõljuma läänest 
Zephyros-tuule, mis toob elanikele ergutust värsket.
Sest abikaasaks on sul Helena, ja Zeusi sa väimees!”

570 Nii tema ütles ja taas kadus merre siis, voogude rüppe.
Kuid, ühes kaaslast kolm, oma kiirete laevade poole 
uuesti tõttasin; mul süda raskelt lainetas rinnus.
Kui aga jõudsime taas mere äärde ja laevade juurde, 
õhtust me sõime, ja öö ambroosialik juba saabus.

575 Puhkama heitsime siis mere rannikul, mis mühas laineis.
Kui aga kerkinud ööst roossõrmine Eos, vara sündind, 

esmalt jällegi siis püha vee peale lükati laevad, 
lükati mastidki püsti ja neil üles heisati purjed, 
kaaslased pardale läksid ja, istudes tullide juurde 

580 üksühe kõrvale, aerudel lõid merel vahtlema laineid.
Uuesti juhtisin laevad ma nüüd Egiptuse jõele,
Zeus mida toidab, ja tõimegi seal pühad nõutavad ohvrid.
Kui hekatombiga nii viha lepitand taas jumalail ma, 
kuhjasin vennale kääpa, et iial ta kuulsus ei kustuks.

5#5 Siis aga sõitsime teele ja seekord taevased mulle 
hea pärituule jo andsid ja kiiresti tõid kodumaale.

Kuid, Telemachos, ma nüüd panen ette: sa jää minu majja, 
viibides siin üksteist-kaksteistkümmend päeva; küll siis ma 
siit ära auga su saadan ja kingidki hiilgavad annan.

55)o Kolm sulle kingin ma traavlit, kes kiired, ja välkuva vankri, 
peekrigi kauneima saad, jookohvrit et sest jumalaile 
tuua sa võiks eluaeg ning meeles nii hoida ehk mindki.”

Vastu ent kostis ja nii Telemachos mõistlik see ütles: 
„Kaua, oh Atreuse poeg, meid siiski sa siin ära hoia!

595 Kuigi ma viibiksin ehk ka tervelt aasta su juures,
ei taga kurdaks ma siis kodukollet ja ei vanemaidki.
Kuulates ahnelt su jutustust ning sõnu tarku, ma tunnen 
kangesti rÕÕmu. Ent ootavad mind juba kärsitult sõbrad, 
kes minust Pylosse jäid. Kuis nii käsed viibida siin mind?

600 Kui tahad miskit kinkida, siis asi anna sa seisev.
Traavleid küll ma ei vii siit Ithakamaale; las jäävad



siia su uhkuseks need: lausmaal on su valdused laiad, 
kasvab kus risthein hea ning härghein ning pajulilled, 
ka nisu, kolb-nisu ning oder-laipea, mil jahu valge.

605 Kuid pole Ithakal meil ei laiasid teid ega luhti,
toidab kitsi ta vaid, aga armsam on hoostegi toitjaist. 
Kõlbmatud kaarikul sõitmiseks ning rohuvaesed on saared 
kõik merel laiuval seal, kuid Ithaka vaesem on kõigist.”

Ütles ta nii. Aga naeratas vaid Menelaos kõvahäälne,
610 siis teda patsutas hellalt ja nii sõnad lausus ta vastu:

„Sest kõnest märkan, mu poeg, et soost oled üllast sa võrsund. 
Kingid jah teised siis sulle ma toon. On hõlpus mul seegi. 
Kõikide aarete seast, mis seisavad katuse all siin, 
annan ma kingi, mis kõigist on kaunim ja ühtlasi ausam.

615 Veinitempimis-astja ma kingin, mis kaunisti tehtud 
terveni on hõbedast, aga ääred tal puhtast on kullast.
Kõik Hephaistose töö. Mulle kinkis ta Phaidimos üllas, 
Siidoni vürst, kelle lossis me varju siis leidsime lahket, 
kui koju sõitsime. Sulle nüüd kraateri selle ma annan.”

620 Vestlesid nii üheskoos Menelaos ning noor Telemachos.
Kuid piduvõõraid nüüd tuli majja, kus ootamas vürst neid, 
ning tõid andideks lambaid ja uljust süütavat veini; 
kauniloorised naised ent saatsid pulmadeks leibu.
Nii Atreidese peoks käis söömingu valmistus kiire.

625 Kuid samal hetkel ka peiud nüüd kaugel Ithaka saarel
lustlikult ärplesid nii nagu tihti Odysseuse õuel, 
seal kõvakstambitud maal oda heites ja paisates ketast.

Ainult Antinoos ning ka Eurymachos, see võimas, 
istusid -  peigude juhtmehed nood, muist tähtsamad sünnilt. 

630 Nende just juurde nüüd astus Noemon, kel Phronios taadiks, 
Antinoose poole ta pöördus ja nii päris järgi:
„Kas tead, Antinoos, oma vaimus sa, või sa ei tea veel, 
kas Telemachos varsti jo liivaselt Pyloselt saabub?
Laenas laeva ta mult, aga nüüd seda endal mul tarvis:

635 Elise mail avarail kaksteistkümmend on mära kanget
mul, ühes varssugi veel imevaid ning metsikuid. Nendest 
nüüd ühe sooviksin tuua, et harjuks ta ikke all käima.”

Ütles ta nõnda. Ja kohkusid nood, sest keegi ei mõelnud, 
et Telemachos sõitnud on Pylosse, vaid et ta läind on 

640 kuskile lambaid vaatama või seakarjasid väljal.
Antinoos, Eupeithese poeg, Noemonilt nõudis:

„Räägi nüüd tõelist tõtt: kunas sõitis ta, kes teda saatsid?



Ithaka noormehi kas kogus? Või oma palgatud teenrid 
võttis ja orjadki? Säärane sai ju ka sellega valmis!

645 Ütle ka tõelikult nüüd, et võiks seda teada me kindlalt: 
kas vägivaldselt, su loata, ta võttis su kaareka laeva 
või ise andsid sa selle, kui tellis ta sult sulasuuga?”

Kostis ent jällegi talle Noemon, kel Phronios taadiks:
„Ma ise andsin ta. Või mida muud oleks mul teha kõlvand,

650 kui tuli säärane mees, mure raskeim muljumas rinnal, 
säärase palvega? Kes ära ütelda sellele võis siis?
Saatjaina sõitsivad kaasa tal noormehed, kes pärast meid on 
üllaimad Ithakamaal. Juhiks neil oli, arvan ma, Mentor 
või mõni taevane, kes kujult sellele sarnanes täpselt.

655 Sest imekspandav on, et nägin Ithakas Mentorit üllast 
eilegi hommikul veel, ehk teistega laeva küll läks ta.”

Vastates nendele nii, ära sealt koju jälle ta sammus.
Kuid neil kummalgi sees vihalõkkele lõi süda uljas.
Peatades võistluse, kõik panid istuma peiud nad teised,

660 ning sõnas Antinoos, Eupeithese poeg, ise neile
nii, vihast hõõgudes, sest süda süngena rinnus tal paisus 
hirmsast kurjusest ning peas silmadki tuiskasid tuld tal:
„Oh häda! Millise teo häbematu on teind Telemachos!
Ikkagi teele ta läks! Aga kes seda uskuda võis küll?

665 Trotsides, meilt küsimata see poisike läks; oma peaga 
laevagi hankis ja maa parimaist sai noormehi seltsiks!
Nii tulevikuski toob ta vaid õnnetust meile. Las hukkab 
siis pigem Zeus tema jõu juba enne kui täismeheks saand ta! 
Laev mulle andke nüüd kiire ja kakskümmend kaaslastki appi, 

670 siisap ma luurama jään vahel Ithaka ning Same kõrge.
Väinas valvan ma seal, kuni taas koju reisilt ta pöördub, 
ning ei lõpe siis hästi tal need isaotsimisretked.”

Ütles ta nõnda. Ja  heaks seda karjana kiitsid ka teised.
Siis aga tõusid ja sammusid kõik nad Odysseuse kotta.

675 Kuid ei teadmatuks jäänud ka Penelopeiale kauaks
mõtted nii reetlikud need, mida haudusid peiud. Jo  teate 
talle viis heerold, Medon. Oli sattunud see tagant müüri 
kuulama pealt, kuis Õuel naHTiäüclusid plaanisid õelaid, 
ning kohe tõtates tõi sõna Penelopeiale sellest.

680 Ent juba uksel ta käest emand nõudis, lausudes nõnda:
„Heerold, sa mis käsu taas nüüd tõid kosilastelt mu uhkeilt? 

Kas kohe peavad jälle Odysseuse taevasevõrdse 
piigad mul jätma jo töö, tehes nendele vaid pidusööke?



Ah, kui iialgi neist poleks ükski mind kihlama tulnud,
685 või kui sööksid nad kõik täna siin oma söömingu viimse!

Oi kui tihti te koos siin, et Telemachoselt võtta 
ning ära raisata kõik! Kas lapsena ep ole tõesti 
kuulnud te iialgi veel vanemaid omi rääkivat, kuidas 
üllas Odysseus neid kord kõiki siin hoidis ja kaitses?

690 Ühtki ta meest ülekohtuselt ep ole solvanud iial,
ei sõnul, veel vähem teol, nagu valdijad muud jumalikud -  
üht nad kiusavad ikka ja teist taas soosivad liiga.
Kuid temalt solvamist ühtki ei saand osaks, ei eluilmas. 
Näevad nüüd kõik, et toores te vaim ning nurjatud kombed; 

69$ ei tänumeelt ole teis ega heateost tehtust te hooli.”
Vastas sellele nii Medon, täis mõistlikke mõtteid:

„Oh, oleks, vürstitar, see paha suurim veel siin! Aga hauvad 
suuremat, julmemat veel kuritööd need prassijad! Argu 
lasku küll iialgi Zeus Kronion täide sel minna! 

joo Mõtlevad tappa nad nüüd Telemachose teel kodumaale 
vasktera torkega. Sest isa jälgi see otsima sõitis 
siit püha Pylose ning Lakedaimoni kuulsaile maile.”

Ütles. Ent nõrkes jo sest süda Penelopeial ja põlved; 
tummänä*sems ta seal, sõnatult^ pisaraid tulid silmad 

705 äkitselt täis, aga lukku jäi suu, ning hääl kõjav katkes. 
Vnrrratrms^näd^ šäTfajäTäüsus, vastates talle:
„Miks, oh heerold, läks minu poeg? Oh, mis teda sundis 
sõitma laevadel kiireil, mis üle laiade vete 
jooksevad kui meritäkud, kui täismehed juhtimas on neid? 

710 Kuid tema läks küll, et nimi kaoks tal hoopis maailmast!” 
Vastas sellele taas Medon, täis mõistlikke mõtteid:

„Ei mina tea; mõni taevane ehk seda nõu talle andis.
Või ehk siis omavaim teda virgutas Pylosse sõitma, 
et isast teada ta saaks, kas saabub see või juba surnud.”

715 Üteldes nii, Medon ära läks Odysseuse kambreist.
Kuid südant murdev vaev nüüd hakkas Penelopeial.
ET enam istuda saand, ehk istmeid küTT oITp alj u, 
vaid lävepakule langes ta seal oma puhkamiskambris, 
valjusti oiates. Ning majast kõik tulid piigad ta ümber, ~ 

720 nuttes ja kaeveldes koos, kulupead ja ka neitsikud noored. 
Valjusti nuuksudes neile nii lausus Penelopeia:
„Sündind ja kasvand, mu kallid, ei naist ole teist minuealist, 
kellele Zeus oleks andnud nii kuhjaga piinasid kanda!
Esmalt on hukkunud mul abikaas, lõvihingene, üllas,



7-25 vapruses, tarkuses kes üle käis danaoslastest kõigist
ning kelle kuulsust on täis avar Argosemaa, kogu Hellas. 
Nüüd aga kuulsusetult kodunt torm poja armsa mult röövis 
See kuhu viis ta, ei tea. Ei kuulnud ma, kui ta siit lahkus! 
Nurjatud! Teadsite teie ju küllaltki selgesti sellest,^

730 kuid ei teist äratand mind ükski sel Õnnetul tunnil, 
kui sadamasse ta läks ning laevale mustale astus!
Kui oleks aimandki ma, et seesugust matka ta mõtleb, 
ep oleks püüdeski siis majast iialgi välja ta pääsend, 
või oleks esmalt mind pidand jätma ta surnuna siia.

735 Nüüd aga kutsuge kiirelt mu juurde te Dolios, rauk see, 
kelle ma teenijaks sain isalt tookord, kui tulin siia, 
ning kes valvab mu aeda ja paljusid puid. Lase jookseb 
nüüd ta Laertese juurde ja kõik ära räägib ka talle!
Ehk vahest leiab siis see oma mõttega nõu; läheb kaebab 

740 rahvale kõigele, kuis ära püütakse hukata nõnda
viimset Laertese soost, jumaliku Odysseuse poega.”

Ent jubaEurykleia4 ta hoidjatar hea, sõnad vastas: 
„Tütreke armas! Sa võid mind küll vasel armutul tappa, 
või ka terveks mu jätta, ent nüüd kõik räägin ma sulle.

745 Jah, oli teada see mul. Mina tõin, mida tuua ta käskis: 
leiba ja veini ta reisiks. Ent vande mult suure ta võttis, 
et seni vaikin ma kui kaksteistkümnes päev juba käes on, 
või kui nõuad sa, sest seda teistelt enne jo kuulnud.
Eks ta ju kartnud, et sul nägu kaunike nutuga närtsib.

750 Nüüd aga end pese ning keha puhtama riidega kata, 
siis ülakambrisse tõuse sa ning oma piigade seltsis 
seal palu kõrget neitsi Athenat, Zeus-isa tütart, 
sest küll surmastki võib sinu poega see kaitsta ja päästa. 
Kuid vanarauka sa õnnetut veel ära kurvasta; ei ehk 

755 nii väga vihkagi taevas veel ülla Arkeisiose hõimu,
arvan ma. Küllap veel neist mõni säilib ja nii pärib selle 
kõrgeharjase lossi ja laiad ja viljakad väljad.”

Ütles ta ning muret vaigistas tal, põsil voolavad veedki 
pühkis. End pestes ja siis end puhtasse riidesse pannes,

760 piigade seltsis nüüd läks ülakambrisse Penglopsia
ning, nisu korvi seal puistates, nii palus Pallas Athenat: 

„Aigisekandija Zeus-isa võitmatu tütar, oh kuule!
Kui oma altaril iial Odysseus tarkuserikas
sulle on ohvriks toond oma veiste ja lammaste reisi,

765 tulgu see meelde nüüd sulle ja poeg minu armsake päästa,



kõik ära pöördes ta pealt kosilaste need nurjatud plaanid!”
Nii palund, hõikas ta valjult. Ja  kuulis ta palvet Athena.

Sel ajal ent kosijail kära tõusis varjukas saalis.
Ütles seal nii mõni mees noor, ennast kes täis, rumaluhke:

770 „Valmistab pulmi vist meile nüüd vürstitar, paljudest püütu. 
Ep ole aimugi tal, et surm tema poega jo ootab.”

Rääkisid teisedki nõnda; ei aimand nad asju, mis ees neil 
endil on pea. Kuid Antinoos see kõigile hüüdis:

„Vaikige, meeletud, nüüd! Juba jätke see liig avameelne 
775 hooplus, et keegi ei viiks seda viimati ka tema kõrvu!

Vaiksena vaid üles tõuskem nüüd kõik ning tõtakem teele, 
täide et viia see plaan, mis kõigile meile nii meeldis.”

Ütles ja kaaslaseks neist ta kakskümmend vahvamat võttis 
ning koos tõttasid randa nad kiirete laevade juurde. 

j8o Esmalt lükkasid maalt süvavette nad mustava laeva, 
kandsid ta pardale siis kohe masti ja taglase, kindlalt 
kinnitid nahkseil rihmul ka aerud ta tullide juurde -  
kõik nagu tarvis -  ja siis üles tõmbasid purje nad valge.
Tõid sõjariistugi neile jo teenijad julged. Ent köitsid 

7#5 ankrusse laeva nad siis ning veel ise astusid maale,
süüa et õhtust ja oodata tundi, mil öö hämar saabub.

Sel ajal ent ülatoas lamas taibukas Penelopeia 
voodis võimetult maas; ei võtnud ta süüa ei juua, 
mõteldes sellele vaid, kas pääseb ta poeg mõrust surmast 

790 volefik hukkub ta lõksu, mis õeiate poolt üles^seatud 
Kui lõvi piiratud, kes kavalkurjade küttide ringi 

sulguvat enda ees näeb juba, ning ärev hirm teda haarab -  
nii ärevalt tema piinles. Ent siis uni hellake saabus, 
padjale rauges ta pea ning lõtvusid kõik tema liikmed.

Tekkis ent mõte jo uus särasilmsel neitsil Athenal.
Lõi univilbuse, kes nägi välja kui Penelopeia 
armas õeke Iphtime, see rauk Ikariose tütar, 
kellega naitunud kord oli Eumelos, mees, pärit Pherast.
Selle Odysseuse majja nüüd saatis Pallas Athena, 
et tema trööstiks seal mures piinlevat Penelopeiat, 
vaigistaks tal valu suurt ning peataks silmavee voolu.
Uksest kummitus see tuli riivpuu-rihmade kaudu, 
seisma ta peatsisse jäi ning nii sõnad pööras ta poole:

„Kas magad, Penelopeia, ja sees süda sul mures piinleb? 
Kuid jumalail igiõndsail ep ole soovi, et nii sa 
närtsitaks nutuga end. Tuleb varsti jo nüüd koju jälle
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poeg sul puutumatult; tema taevaste ees pole süüdi.”
Talle ent vastates ütles nii taibukas Penelopeia, 

maas magusalt ise tukkudes veel uneulmade ustel:
810 „Miks tulid siia sa nüüd, Õde? Ei seda iialgi enne

teind sa, sest elukoht sinul meist on hoopiski kaugel.
Kuidas sa sooviksid, et poleks kurb ma ja jätaksin nuuksed, 
mis nüüd piinavad hinge mul ning südant metsikus leegis? 
Esmalt eks hukkunud mul abikaasa lõvihingene, üllas,

815 kes üle vapruses, tarkuses käis danaoslastest kõigist
ning kelle kuulsust on täis avar Argosemaa, kogu Hellas. 
Nüüd aga mu armas poeg ära sõitnud on kaarekal laeval, 
nooruke, kel vilumust pole veel ei tööks ega jutuks.
Nii temast nüüd muret tunnen veel rohkemgi kui abikaasast 

820 ning süda võpleb mu sees üha kartuses, et häda juhtub 
tal merel või neil mail, kuhu tal tuleb matkates minna. 
Vaenlasi palju on tal, kes mõtlevad kurja ta vastu 
ning tahaks tappa ta enne, kui taas kodumaale ta saabub.” 

Kostis ent kummitus tuhm ning Penelopeiale ütles:
825 „Ei, südi olgu su meel, õde, ning süda ärgu sul kartku! 

Saatjatar säärane on tema seltsis, millist küll sooviks 
endale kõik mehed, sest võib aidata kõiges ta: neitsi 
Pallas Athena! Sest, jah, jumal tunneb see sullegi kaasa 
ning seda ütlema sulle ta ongi nüüd saatnud mu siia.”

830 Taas ent kostis talle nii taibukas Penelopeia:
„Kui jumalanna sa tõesti ja kuulsid sa häält jumalannalt, 
siis, anun, ilmuta ka abikaasa mu õnnetu saatust!
Kas elus veel Odysseus on ning võib näha päikest 
või juba hukka ta saanud ja hääbunud Hadese mail?”

835 Kuid hämar kummitus vaid nii Penelopeiale kostis:
„Miskit kindlat ma öelda ei saa Odysseuse kohta, 
kas elus on ta või ei -  ning tühja ei rääkida maksa.”

Ütles ta nõnda ja toast läbi riivpuu-rihmade augu 
haihtus kui lehviv tuul. Unest ent Ikariose tütar 

840 nüüd kohe uljana ärkas ja rõõm südant armast tal täitis, 
et oli ilmutust näinud nii selget ta pilkasel öösel.

Kuid juba laevaga peiud nüüd liuglesid märgadel teedel, 
haududes kõik südameis Telemachose äkilist hukku.

On merel kaljune saar; ühel pool sest Ithaka seisab,
845 teisel ent pool Same kõrge. Ja Asteris on nimeks saarel; 

väike ta küll, aga on sadamaid rahulikke tal kakski 
ning kahel küljel. Sinna ahhailased luurama jäid nüüd.



VIIES LUGU
K a l y p s o  k o o b a s : O d y s s e u s e  p a r y e s õ i t

V  7^" auni Tithonose voodilt jo Eos üles ärkas ja kerkis,
<x. valgust et tuua nii taevaste kui surelikegi soole. 

Ji» ^ ^ .T aas olümplased nüüd tulid nõudlema. Keskel neil istus 
kõrgekõuene Zeus, muist kõigist võimsuselt kangem,

5 ning Athena siis rääkis Odysseuse vaevadest rohkeist, 
suurt muret tundes, et ikka veel haldija juures ta viibib:

„Oh isa Zeus ning kõik igiõndsad te taevased teised!
Argu küll iialgi nüüd enam lahke ja armulik olgu 
ainuski vürst, kel valdusesau, vaid kõik ära heitku 

10 õiglus ja headus ta ning ülekohtuselt vaevaku rahvast, 
kui enam keegi ei pea nüüd meeles üllast Odysseust 
rahva sellegi seas, keda hoidis ta kui isa poegi.
Nüüd, häda kannatand palju, ta kurtlemas kaugel on saarel 
haldjas Kalypso koopas, kus too teda võimuga hoiab,

15 ning veel ikka ei saa tema sealt kodu kallile maale.
Ep ole kaaslasi tal ega palju-aeruseid laevu, 
et ära sealt neil sõita ta võiks mere määratul turjal.
Nüüd kosijail aga nõuks on tappa ka poeg tema armas 
teel kodumaale, sest sõitnud ta on püha Pylose linna 

20 ning ka kuulsasse Spartasse, et isast otsida teateid.”
Kostis ent talle ja ütles nii pilvesid kuhjav Kronion:

„Mis sõna nüüd, minu laps, üle lipsas su hammaste aiast?
Kas pole enda sa vaimus jo arvand ja otsuseks teinud, 
et tasub kõigile kätte nüüd pea koju jõudes Odysseus?

25 Hoiagi siis osavasti sa -  sest seda võid -  Telemachost, 
et tuleks retkilt neilt kodumaale ta täiesti tervelt, 
peigmehed ent koju pöörduksid tühjalt ja suutmata miskit.”



Utles. Ja  nii sõnas siis poja armsa ta, Hermese vastu: 
„Hermes, sa kes oled olnud ju ikka mu käskude kandja,

30 kaunilokine nümf sinult kuulgu nüüd kindlat me otsust:
et koju pöörduks jo sealt paljukärsind Odysseus -  kuid nii, 
et poleks saatjaiks tal jumalaid ega muid surelikke!
Kindlal parvel ta vaid, merel raskelt vaeveldes jõudku 
vast kahekümnendal päeval siis viljaka Scheria randa,

35 maale faiaakide, kes lähihõimlased on jumalaile.
Tallegi annavad au nood nii nagu taevaste soole 
ning omal laeval ta saadavad siis kodu kallile maale; 
kingivad kuhjad ka vaske ja kulda ja hunnikud riideid, 
nii nagu iial ta ep oleks Trooja alt toond oma saagist,

40 kui oleks õnnelikult ta sellega koos koju jõudnud.
Jah, oma armsaid on näha määratud talle ja tulla 
taas oma kõrgesse kotta nüüd ning kodu kallile maale.” 

Ütles ta nii. Sedamaid sõna kuuliski Argosetapja. 
Kärmete jalgade alla ta kinnitas kaunid sandaalid,

4$ kuldsed, ambroosialikud, mis kannavad küll üle vete, 
küll üle ääretu maa teda tuulena kergelt ja kiirelt.
Haaras ta kepigi, mil une umbusse suigutab silmad, 
või paneb ärkama teised, kes uinunud -  nii nagu soovib. 
Sellega käes, vägev Argosetapja Olümposelt lendas.

50 Möödund Pieriast, ent mere pinnale laskus ta eetrist,
laineil lenneldes all nii kui kajak tiivukas, ahnelt 
kes kalu voogava vee kohalt hirmsaist haudadest haarab, 
soolases vees vahel kartmatult kastes ka võimukaid tiibu. 
Nii merilinnuna lehvis ta seal üle lõpmata lainte.

55 Kui aga saabunud siis oli kaugele saarele Hermes,
tõusis taas merelt purpurtÕmmult ta maale ja sammus 
ruumika koopani seal, mille võlvide all elas uhkelt 
kaunilokine nümf. Kohe koopas ta ees tema leidis.
Leek vägev lõkendas koldel ja sealt levis kõikjale saarel 

60 haljaste seedrite ning elupuudegi meeldivat lõhna.
Kangaspuu ees käis ise nümf; käes välkus tal kuldne 
süstik ja töötades nii kõlav-kaunilt laulu ta laulis.

Paks ning lopsakas hiis oli ümber ta koopa. Ses kasvas 
varjukas lepp, tume pappel ja lõhnav küpress. Aga nende 

65 okstel haljastel -  seal asus kõiksugu tiivukaid linde: 
kakke ja haukaid ning merikaarnaid laiali-lõugseid, 
kes merel lendlevad ringi ja otsivad endale toitu.
Koopa võlvika suul aga põimlesid viinapuu väädid,



rohked ja lokkavad, kõik täis raskeid rippuvaid tarju.
70 Värsket, helkivat vett neli allikat sealsamas andsid 

üksühe kõrval ja neist vesi voolas siia ja sinna 
aasadel pehmeil, kus kannike õitses ja selleriheinad.
Kui oleks saarele siia ka sattunud taevasist keegi, 
seegi, hämmastust täis, oleks hurmanult vaadanud kõike.

75 Seisatas siin imetelles nüüd käskjalg, Argosetapja.
Kui aga vaadelnud ning imeks pannud kõike jo küllalt, 
astus ta koopasse suurde. Ent vaevu sai silmata võõrast, 
kui ära Hermes tundis jo suur jumalanna Kalypso.
Sest surematud ei tundmatuks jää üksteisele iial 

80 siiski, kui neil elupaik üksteisest on kuitahes kaugel.
Kuid ei koopas leidnud ta sealt Odysseust üllast, 

vaid, nagu ikka, see istus nüüd kaljusel ranniku rünkal, 
oigeil ja ohkeil piinates end, üha nuttes ja kurtes.
Rändas ta pilk merel voogaval, veed aga veeresid silmist.

85 Kuid säravkaunile istmele viis nüüd istuma võõra
suur jumalanna Kalypso ja nii küsis, lausudes lahkelt:

„Näe imet! Saabund mu majja on kuldase sauaga Hermes, 
kõigist võõrastest kallim ja austatum! Harva sa käid siin!
Ütle siis ainult, mis soovid ja mul süda kõik käseb täita,

5)o kui seda suudan ma vaid ning see pole võimatu hoopis.
Kuid ole hea, ligi astu, et kostitust anda ma saaksin.”

Ütles sel moel jumalanna ja seadis ta ette siis laua, 
tõi ambroosiat ning segunõus punast nektarijooki.
Käskjalg sõi ning jõi heameelega, istudes lauas.

95 Kui aga rooga ta võtnud ja vaimu nii toiduga toetand, 
siis jumalannale nii sõnad Hermes vastas ja ütles:
„Sul, jumalannal, on soov jumalalt, minult kuulda, misjaoks ma 
saabusin? Hea, siis otse ma ütlengi kõik nagu nõudsid:
Zeus mind saatnud su juurde on, ehk ise küll ma ei tahtnud -  

100 kes omal tahtel siis läeks üle ääretu soolase välja, 
säärase, kus pole linnu, ka ei inimlastki ühtainust, 
kes meid austaks ohvriga ning pühi tooks hekatombe?
Kuid ega muuta ju ei tohi Zeus-isa, Aigisekandja 
käske ka taevane keegi või end neist kõrvale hoida.

105 Ütleb ta, et asub siin mees õnnetuim sangareist kõigist, 
üheksa aastat kes on visalt piiranud Priamose linna.
Ent kui kümnendal aastal nad Trooja küll võtnud ja rüüstand, 
ning kodu poole jo sõites, nad teotasid rängalt Athenat, 
ning siis hukkava tormi ja lained see läkitas neile.



n o  Uppusid kaaslased tal meres kõik ning ainult ta enda 
siia su saarele tõi marutuul ning lükkasid lained.
Nüüd mehe selle sul Zeus käseb kiiresti siit ära saata, 
sest tema saatuseks ep ole hukkuda kaugel ta kalleist, 
vaid talle määratud on omakseid näha jälle ja tulla 

i i 5 taas oma kõrgesse kotta nüüd ning kodu kallile maale.” 
Nõnda ta ütles. Ja  tarretus sest jumalanna Kalypso. 

Siis aga, vastates talle, ta nii sõnad lennukad lausus:
„Oi jumalaid teid julmi! Ja  oh, kadedaimad te kõigist, 
et jumalannasid meid surelikega ei luba heita 

120 ühte te voodisse ning abielludes neid meheks võtta!
Kui punasõrmine Eos Orioni seltsi end heitis, 
siis kade meel oli teil, igiõndsail, kel elu kerge, 
ning seni kestis te kius, kui Ortygias siis mehe tappis 
leebenoolene kütt, kuldtroonine Artemis-neitsi.

125 NÕndap Iasioni seltsis Demetergi kuulas, mis talle 
sees süda käskis ja siis üheskoos nad maitsesid armu 
kolm korda küntud põllul. Ent pea sai Zeus seda teada, 
sähvatas tal hele välk ning õnnetu armsama tappis.
Nii ka ei salli te nüüd, et hoian ma meest surelikku.

130 Kuid elu päästsin ma tal, kui üksinda kummuli kiilul 
heitles ta voogudel, sest oli Zeusi sähvatav välk seal 
kaareka laeva tal pilbasteks löönd keset merd udusinkjat. 
Kõik olid hukkunud muud tema kaaslased üllad ja ainult 
tõi teda üksinda randa siis tuul ning lükkasid lained.

135 Hellalt hoidsin ja toitsin ma siin teda, kindlasti lootes,
et surematuks ta teen ning iial ei närtsi ta noorus.
Et aga muuta ju ei tohi Zeus-isa, Aigisekandja 
käske ka taevane keegi või end neist kõrvale hoida, 
mingu ta siis, kui Zeus seda nõuab ja toob talle julgust!

140 Sõitku ta siis igivoogavat merd pidi! Kuid pole anda 
talle küll kaaslasi mul ega palju-aeruseid laevu, 
et ära siit neil sõita ta võiks mere määratul turjal.
Annan ma ainult nõu heameelega talle, ei varja, 
kuidas ta veatuna siit saaks taas kodu kallile maale.”

145 Talle ent kostis sel moel väle käskjalg, Argosetapja:
Jah, lase minna tal nüüd! Ja  Zeus-isa raevu sa karda, 
et sinu peale see kord üliraskena alla ei langeks!”

Ütles nii, juba lahkuski sealt vägev Argosetapja.
Kõrge nümf aga, kui oli Zeusi käsku ta kuulnud,

150 sealt kohe sammus ulja Odysseuse juurde. Ta leidis



rannikul istumas selle ja kurtmas; veelgi ei lõppend 
silmist tal veed. Kodumaad taga leinates, tal elu armas 
tilgati käest ära voolas. Ei nümf enam meeldinud talle.
Oöd üheskoos tema voodis küll vastumeelselt ta viibis 

155 koopas ta võlvikas, sest seda teine ju nii väga ihkas. ,
Kuid kõik päevad ta istus nüüd kaljusel rannikurünkal. 
ohkeil ja oigeil piinates end, üha nuttes ja kurtes.
Rändas ta pilk merel voogaval, veed aga veeresid silmist. 

Kuid ligi astudes talle nii lausus suur jumalanna:
160 „Küllalt jo nüüd, sõber Õnnetu, siin oled kurtnud sa! Argu 

sul elu hääbugu nii! Pigem meeleldi sul lasen minna.
Tõtta vaid tööle ja palkisid pakse sa raiu! Siis tee neist 
kindel ja suur avar parv, ka tekk tee sellele kõrge, 
mis üle kanda su võiks udusinkjast suurmerest laiast!

165 Kaasa ent annan sulle ma leiba ja vett, punast veini 
külluses, nii et see teel kõik nälja sul eemale tõrjuks. 
Katteks riidedki toon, pärituule su teele ka saadan, 
et võiks veatult jõuda sa taas kodu kallile maale, 
kui seda soovivad nii surematud, kel valduseks taevas 

170 ning kes kõrgemad on minust tarkuses, võimsamad teoski.” 
Nii tema ütles. Ent kohkvele lõi paljukannatand sangar. 

Häält siis tõstis ja nii sõnad tiivukad kostis ta vastu:
„Ei, jumalanna, sa vist kojusõitu mul mõtle, vaid muud küll! 
Kuidas siis ainult parvel ma saaks üle tormistest laintest 

175 siin merel ääretul, hirmsal, kui ei saa laevadki kired, 
millele toob pärituult ise Zeus, üle sõita sest kergelt?
Kui see on vast su tahtmist, ei astu ma parvele iial, 
enne kui vandunud mulle sa suurima vande ja tõotand, 
et hädaohtusid muid minu, õnnetu, vastu ei hau sa.”

180 Ütles ta. Naerusel suul aga suur jumalanna Kalypso 
sõrmega paitas ta põske ja vastates nii sõnad lausus:
Jah, kaval küll oled, kallis, ja hästi vist asju sa taipad, 
kui ettevaatlikult nii sa vastata oskasid mulle!
Kuulgu siis Maa minu all ning Taevas mu pea kohal kõrge, 

18$ kuulgu Styxigi veed, mis maa all voolavad -  vannet
hirmsamat, kindlamat teps jumalatelgi ep ole õndsail -  
et oma meeles ei hau mina mingit kurja su vastu, 
vaid alalõpmata just seda soovin ja otsin, mis aitaks 
sind, nagu ennastki mind, kui juhtuks see nõnda ka mulle. 

190 Mulgi on õiglane meel ning ep ole raudne küll tõesti
mul süda rinnus, vaid kaasa ta tunneb ja hellana tuksub.”



Utles ja tõttas ees jumalneitsi see kaunis ja kõrge, 
kiiresti sammudes, ning järel astus tal üllas Odysseus. 
Võlvitud koopasse mees surelik jumalneitsiga jõudis.

195 Võttis Odysseus istme, kus vast oli istunud Hermes, 
Argosetapja. Ent nümf tema ette nüüd lauale kandis 
kõiksugu sööke ja jooke, mis on surelikkude toiduks.
Ka ise istus ta sinna Odysseuse vastu ja talle 
neitsikud tõid ambroosiat ning mesist nektarijooki.

200 Siis aga tõstsid nad käed, et haarata roogi, mis ees neil.
Ent kui nii himu täis juba saanud nad süüa ja juua, 
hakkas rääkima talle nii suur jumalanna Kalypso:

„Taevasest sündinud sangar, Laertese poeg kavalleidlik! 
Kas siis nii kohe tõesti sa sooviksid nüüd kodumaale 

205 tõtata siit minu juurest! Siis olgu! Sind aidaku taevas!
Ah, kui aimakski sul süda, millised rasked on vaevad 
saatusest määratud sulle veel, enne kui saad isamaale, 
siis pigem viibiksid küll minu kaunilt võlvikas koopas 
ning surematuks sa saaks! Ent ihkad sa siit kodumaale,

210 et näha taas oma naist. Tema järgi ju ikka sa kurdad, 
olgugi, et ma ei jää maha naisest sellest ei kasvult, 
veel vähem näolt, seda kiidelda võin; surelikkudel naistel 
ei ilu iial ju võistelda saa surematute vastu.”

Kuid Kalypsole kostis Odysseus mõistuserikas:
215 „Oh jumalanna sa suur, ära seepärast nüüd viha kanna!

Tean ise ka seda küll, et taibukas Penelopeia^
jääb sinust alla nii kasvult kui näolt: tema sündind ju ainult
on surelikkude soost, sina ent iginoor, surematu^
Kuid igatsen seda siiski ma kõik aja ning igal päeval,

220 et koduteele ma pääseks ja näeks oma reiside lõppu.
Kui jumal keegi ehk hukkakski mind merel mustaval sellel, 
ka seda kannataks kõik hädadest kõvaks paakunud rind mul, 
sest olen palju ma kandnud ja näind häda, vaevasid mitmeid 
nii sõjas kui mereveel. Las tulla siis viimati seegi!”

225 Ütles. Ent loojus jo päike ja langes öö üle maade.
Koopasse astusid siis nad ja, sammunud kaugesse kambri, 
öö läbi nautisid seal üheskoos veel puhkust ja arrnû
Kui aga ilmunud ööst roossõrmine Eos, vara sündind, 
kiiresti siis pani selga jo kuue ja hõlsti Odysseus,

230 kuid ise nümf valis rüüks hõbevalgelt langeva riide, 
pika ja peene ja pehme, ka kinnitas niuete ümber 
kauni, puhtkullase vöö, pani hiustele hiilgava loori.



Teele ta aitama siis kohe tõttas uljast Odysseust: 
vaskse tapri ta tõi, käe järgi mis kõigiti tehtud 

235 ning terav kummaltki poolt; taha sellega kindlasti liitus 
hea oliivipuust vars, mis lihvitud läikima kaunilt. 
Voolimiskirvegi andis ta välkuva, ning mehe viis siis 
saariku kaugesse kurmu, kus kasvamas puid oli palju 
pikkasid ning põliseid -  vanu papleid, leppi ja mände,

240 mis juba ammugi kuivad ja kergena seisavad vee peal.
Kui oli juhtind ta nii igiaegsete pikkade puude 
juurde Odysseuse seal, koju taas tuli kaunis Kalypso.
Puid aga raiuma hakkas Odysseus. Kähku tal töö käis. 
Langetas kakskümmend puud ning need vasel lõikaval laasis, 

245 siis tahus, kantis ta kõik punanööri ja mõõtude järgi.
Sel ajal puurigi tõi tema jaoks jumalneitsi Kalypso.

Puuris palgid ta siis ning liitis nad üksühe külge; 
ristpuud paksud ta kinnitas peale, lõi pulgad ja kiilud. 
Sessamas pikkuses kui osav laevasepp valmistab põhja 

250 kaubaveo-laevale, mis peab kaupasid paljusid kandma, 
niisama pika ja laia ka meisterdas parve Odysseus.
Siis aga valmistas teki ta parvele, sättides püsti 
rohkesti seks tugiposte ja nendele pikad ka lauad.
Keskele püstitas masti ja raa pani, mis paras sinna,

255 ka mõla kinnitas kindla, et see oleks sõites tal tüüriks.
Parve äärtele ent tara põimis ta siis pajuvitstest 
kaitseks voogude vastu. Ja keskele viis lasu oksi.

Siis juba lõuendit tõi talle suur jumalanna Kalypso, 
et teha parvele purjed. Ja  hästi need õmbles Odysseus.

260 Purjele vandidki kinnitas nüüd, jalusnöörid ja soodid, 
ning siis hoobadel parve ta vee püha laineile lükkas.

Neljas päev oli käes, kui kõik sai valmis tal sõiduks.
Päeval ent viiendal nümf juba saatis Odysseuse teele, 
enne veel pestes ta vannis ja riideil lõhnavail kattes.

265 Veinigi tõmmut ta lähkriga viis, pani parvele moonaks, 
teise ja suurema veel tõi veega ja nahkse ka koti, 
mis täis rohkelt leiba ja kõiksugu meeldivaid särveid.
Hea pärituulegi talle saatis, mis lahke ja leebe.
Ning nii rõõmsalt purje Odysseus heiskas ja sõitis.

270 Parvel istudes mees seda juhtis, harjunud käega
tüürmõla hoides ja ei uni nüüd tema laugele laskund.
Hoolsalt Plejaade ta järgis ja Karjust, hilja mis loojub,
Arktost ehk Karu suurt, mida hüütakse Vankrikski Suureks -



taevas ringi see tiirleb, Orionist vahtides vargsi 
275 ning ühes teistega ei Okeanoses kümblemas käi ta.

Selle järgi just nümf oli tüürida käskind Odysseust, 
nii et seilates see kogu aeg temast jääks kura käele.

Seitseteistkümmend päeva Odysseus nii merel sõitis; 
kaheksateistkümnendal mäed varjukad hakkasid paistma 

280 maalt faiaakide, mis ligimail juba näis. Olid mäed need 
just nagu suur sõjakilp keset määratut merd udusinkjat. 
Kuid ajal sel etiooplaste maalt koju pöördus Poseidon, 
võimas Maa-süleshoidja. Ta kaugelt solümlaste mäelt jo 
silmas Odysseust sõitvat ja sest viha süttis ta rindu.

285 Süngelt vangutas pead ta ja nii iseendale ütles:
„Näe imet! Kas kohe on Odysseuse saatuse muutnud 
taevased, kui olin peol etiooplaste maal? Pole kaugel 
nüüd ta faiaakide maast enam, kus juba pääsema peab ta 
sest hädasilmusest kindlast, mis on kogu aeg teda hoidnud. 

290 Kuid veel enne ta siin muret musta nüüd paljugi nähku!” 
Ütles ja kiiresti viis üles pilved ta; põhjani välja 

möllama suurmere lõi oma kolmharul; tõi maruks hirmsaks 
tuuled ta õõtsuma kõik; segas pilvedes maa, mere ääred, 
peites nad paksult. Ja  must pime öö ülalt laintele laskus.

25)5 Kokku ses põrkasid Lõuna ja Hommik ja huilgavalt Lääski 
sekka end lõi; Põhi kirgas ja külm ajas määratuid laineid.

Jõuetuks põlved sest jäid Odysseusel ning süda nõrkes. 
Hirmsasti kartes, ta nii oma uljale hingele ohkas:
„Oh häda mulle, ma Õnnetu! Mis minust viimati saab nii? 

300 Hirmsasti kardan, et mulle on ütelnud tõtt jumalanna, 
kui ta ennustas, et merel kuhjaga veel häda näen ma, 
enne kui sealt koju jõuan. Ja  nüüd see kõik läheb täide.
Kui palju pilvi on Zeus nüüd korraga paisanud taeva! 
Möllama löönd mere veed! Kuis metsikult üksühe vastu 

305 tuiskavad kõik rajutuuled! On ees ärahoidmatu hukk mul! 
Kolm-neli korda need danaoslased õndsamad, kes said 
surma jo Trooja all tandril, seal aidates Atreuse poegi.
Kui oleks mullegi toond samal päeval jo surma mu saatus, 
kui lugematuna mind olid pildumas vaenlaste parved 

310  vaskseil piikidel, sest seal kaitsin Achilleuse korjust!
Siis oleks auga mind maetud ja kuulsuski kestnud mul kaua. 
Kuid nüüd määratud mulle on hukkuda armetus surmas.” 

Ütles ta nii. Ent äkitselt siis mürinal ülalt langes 
määratu voog tema peale. Kui laastu see pillutas parve.



$ i5 Kuid ise parvelt paiskus ta kaugele, poetades tüüri
nõrkevast käest. Mast praksudes murdus just keskelt, kui hirmsas 
keerises põrkasid kokku nüüd kõikjalt tormavad tuuled.
Kaugele laine viis teki ja, kaltsudeks kistuna, purje.
Ka ise vee all kaua jo vähkres Odysseus. Välja 

320 vast vähehaaval kiskus ta end voo ahmivast haardest -  
takistid rasked ka riided, mis andnud kaunis Kalypso.
Viimati pinnale siiski ta sai, üha süljates välja
suust kibesoolast vett, ühtsoodu mis nõrgus tal hiustest.

Kuid hädas hirmsaimaski ta parv mehel meelest ei läinud.
325 Vahtlevaist voogudest nüüd läbi ründas ta, haarates parvel 

äärest ja istus ta keskele, nii seal pääsedes surmast.
Parve ent pildusid vood pärituult üha siia ja sinna.
Nii nagu suur sügistorm, üle põldude puhkudes põhjast, 
ees ohakaid ajab kuivi, mis keerlevad keerises kiires,

330 nii merel pildusid nüüd rajuiilingud parvegi hooti: 
äkitselt Lõuna ta heitis siin Põhjale puhkuda, heita; 
siis Ida jättis ta, et teda Lääs nüüd vintsutaks jälle.

Silmas nii teda seal salesäärne Kadmose tütar 
Leukothea, kes Inona kord oli üks inimhõimust.

335 Hakkas nüüd sel hale meel, nähes, kuis hädas heitleb Odysseus. 
Nii nagu koskel lainete alt üles lendas ta äkki, 
istus Odysseuse juurde ta parvele ning sõnad lausus:

„Vaeseke! Mille eest küll maad vangutav võimas Poseidon 
340 kiusab nii hirmsasti sind, häda sulle nii ääretult saadab?

Täiesti sind ta ei hukata saa, ehk küll seda sooviks.
Tee aga nüüd sina nõnda -  sest saamatu mulle ei näi sa -: 
riided need endast heida, las parv jääb saatuse hoolde, 
kuid ise laineisse karga ja kahmides kätega võimsalt 

345 siit uju maale faiaakide, kus sind pääsmine ootab!
Loor see võta ja rinnale laota, see ei kulu iial,
siis pole sul vaja karta, et veehädas hääbud või hukkud.
Kuid niipea kui kaldast jo kindlast sa kätega haarand, 
siis kohe loor see võta ja viska ta laineisse jälle 

350 kaugele, nii nagu jaksad sa. Kuid ise end ära pööra!”
Ütles sel moel jumalneitsi ja siis oma loori ta andis, 

kuid ise merre, mis kobrutas keedes, ta sukeldus jälle 
nii nagu suur merikoskel. Ja veevood mustad ta matsid.
Ent juba juurdlema hakkas Odysseus, vaevades vapper,

355 täis ärevust, ta nii oma uljale hingele ütles:
„Oh häda! Kardab mu vaim, et lõksu jo uut punub mulle



taas jumal keegi, kes nüüd kavalalt käsib parve mul jätta.
Ei, ei kuula ma veel seda nõu. Näen, veel sinab kaugel 
kallas see, kus, nagu ütles ta, ees mind pääsmine ootab.

360 Nõnda, jah, teengi ma, sest parem kõigest paistab see mulle: 
niikaua kui sel parvel on koos veel kindlasti palgid, 
jään tema peale ja kõike veel kärsivalt kanda ma püüan.
Kui aga metsikud lained jo lõhkunud hoopis mu parve, 
siis vaja hüpata vette, ei siis teist nõu ole ühtki.”

365 Kui aga nii oma vaimus ta kahtles ja mõttega kaalus,
määratu laine jo tõi maad raputav võimas Poseidon; 
kui mägi hirmus see voog ülalt alla ta parvele paiskus.
Just nagu tuulispea laiali lööb lasu kuivanud põhku, 
nõnda et korraga on kogu õhk täis keerlevaid kõrsi,

370 parvel palgidki nii voog laiali lõi. Kuid Odysseus
neist ühest haaras, ja siis ronis ratsa ta selga ja sõitis.
Kiskus ta ült oma riided nüüd kõik, mis kinkind Kalypso, 
rinnale kiiresti siis sidus haldija loori ja hüppas,
-  laiali käed, pea ees -  mere möllava rüppe, et pääseks 

375 seal ujudes. Nägi nii teda maad süles hoidev Poseidon, 
süngelt vangutas pead ning mõttes endale ütles:
„Siple, jah, nüüd meres, heideldes seal, kuni kannatand küllalt! 
Pääsed sa rahva siis randa, kes lemmikud Zeusi on enda, 
kuid ei kiitle sa küll seal, et oled kergesti pääsend.”

380 Ütles ta ning hobuseid pikalakaseid piitsaga sähvas.
Sõitis Aigaisse ta jälle, kus loss oli tal igikestev.

Kuid uus mõte jo tekkis nüüd Zeusist sündind Athenal: 
sulges tee jumalanna see tuultel ja tormidel teistel, 
käskis neil tormamist jätta ja jällegi taltuda täitsa.

3<?5 Ainult Boreas veel lõõtsuma jäi, et lõigata laineid
teelt Odysseuse ning nii päästa ta saatusest mustast 
ning kadusurmast faiaakide maale, kel armsad on aerud.

Kaks ööd-päeva nii mees ujus, triivides laiadel laintel 
ning süda kohkunult ees nägi surma tal mitmelgi korral.

390 Kui aga kolmanda päeva jo tõi Eos lokkides kuldseis, 
jõuetuks jäi kole torm, tuli vetele tuuletu vaikus 
kõikjal Odysseuse ümber. Nüüd, tõstetud kõrgele lainest, 
vaatas ringi ta hästi ja -  maad ees äkitselt märkas.
Nii nagu lapsed on rõõmsad, kui taat saab jälle neil terveks, 

35?5 kaua kes haigena vaevles, sest et teda lõi kuri haldjas, 
ning üha nõrgemaks jäänud ta on seni piinades raskeis, 
nüüd aga saab jumalailt taas tervise kõikide rõõmuks



-  nii süda hüppas Odysseusel, maad nähes jälle ja metsa. 
Kiiremalt veel ujus nüüd ta, et pääseda rannale ruttu.

400 Kui aga vaevalt ta veel oli hõikamiskaugusel kaldast,
kuulis ta, kuis kohin käis: meri mässutses kaljude ees seal! 
Määratud vood merelt tõusid ja metsikult tormasid vastu 
rahnusid järske ja kõrgele lõid vahtu ja pritsmeid.
Kuskil ei olnud seal varju, ei ühtegi vaiksemat valgmat;

405 kõikjal järsakud vaid, karid kõrged ja kaljused rihvad.
Jõuetuks põlved jo jäid sest Odysseusel ning süda nõrkes; 

hirmsasti kartes, ta nii oma hingele uljale ohkas:
„Oh mind vaest! Igioodatud maad Zeus näitas jo mulle 
ning mere põhjatu voogudest sain üle veatuna viimaks,

410 nüüd aga pääsu mul küll enam teps pole siit merest hallist.
Kõikjal on lõikavad rahnud ja vastu neid pekslevad lained.
Otsekui sein taga kerkimas kallas on kaljune, kõrge,
kuid vesi uputav ees, ei jalgagi toetada põhja
saa seal, veel vähem kaht, et vältida hukatust hirmsat.

415 Püüaksin maanduda siia, siis lained mu haaraksid varsti, 
paiskaksid rahnude vastu ja siis kõik otsas on lootus.
Kui aga veel ujun rannikut piki ja leida nii püüan 
kuskil vaiksemat valgmat või lahte või lausemat kallast, 
siis väga kardan ma küll, et torm taas äkitselt haarab 

420 mind, mures ohkivat, ning mere seljale kaugele kannab, 
või merekolligi mingi veel veejumal saadab mu peale, 
sest neid palju on karjas all Amphitritel sel kuulsal.
Tean, kuis vihkab ju mind maad vangutav võimas Poseidon.”

Kui oma vaimus ta nõnda veel kahtles ja mõttega kaalus,
425 äkitselt rahnude poole jo viis teda raevukas laine.

Need naha nülginud talt oleks varsti ja luudki tal murdnud, 
kui südamesse tal ep oleks taibukust andnud Athena: 
hüppas ja kätega kahmas siis mees ligisattunud rahnust, 
oiates rippudes seal, kuni voog üle turja tal tormas.

430 Pääses ta seekord nii. Aga laine see, põrkudes kaldast, 
äkki ta siis tagant haaras ja taas viis kaugele merre.
Nii nagu kaljusest toast vee alt ärakistud polüübil 
haarmeis säilinud veel kivikilde on, nii nahatükke 
kaljunurkade külge Odysseuse kangetest kätest 

435 kleepuma jäi. Üle pea aga lõi tal määratu laine.
Nii oleks tulnudki ots Odysseusel õnnetul peagi 
-  saatusest seadmatu küll -  kui ta saand poleks julgust Athenalt. 
Sukeldus välja ta lainest, mis tormas möirates maale,



ning ujus pikuti randa nüüd, vahtides, kas vahest leiduks 
440  kuskil vaiksemat valgmat või lahte või lausemat kallast.

Äkitselt jõudis ta siis jõe suudmeni -  kirkalt ja kaunilt 
merre see voolas. Ja  näis, et kõikidest on muist parem paik see: 
rahne ei olnud ta ees, kuid tuule eest pakkus ta varju.
Sinna nüüd püüdiski mees; jõehaldjat ta nii anus härdalt:

445 „UkskÕik kes oled, valdjas, oh kuule mind! Pöördun su poole
härdaima palvega, hirmsa Poseidoni raevu eest tulles.
On hale meel jumalailgi, kui neilt anub endale toetust 
eksinud rändaja, kes minutaoliselt kannatand palju.
Kuid hädas hirmsaimas nüüd siin hakkan su põlvede ümber:

450 armu sa heida, oh võimas, ja kaitset mu hingele anna!”
Ning sedamaid jõgi jooksu jo peatas ja vaigistas vooge, 

lõi piltvaikseks veed, jõesuudmes ta leetele laskis 
sangari saabuva. Kuid juba nõrkesid põlved ja rippu 
jäid käsivarredki sel; meri möllav ta jõu oli kurnand.

455 Kõik ihu tursunud, pursates suust merevett ja ka sõõrmeist, 
hääletult, hingetult seal maha langes ta ning lamas kaua 
meelemärkusetult; oli täiesti raugenud ramm tal.
Kui aga ärkas ta ning eluvaim taas toibus tal rinnus, 
siis kohe ümbert haaras ta loori, mis saand jumalannalt,

460 ning mere rüpesse jooksleva jõe voo kätte ta viskas.
Kiiresti kandus loor veevooluga merre ja Ino 
haaras ta jälle. Ent veest Odysseus eemale vaarus; 
roogu end heitis ja suudles seal maa-ema annikat rinda.
Siis ärevalt aga nii oma uljale hingele ohkas:

465 „Oh häda, mis minust saab? Ja  millega lõpeb see kõik küll?
Kui jõekaldal ma siin pean öö läbi viibima ärkvel, 
kindlasti siis udu külm, veest kerkiv, ja ao ajal härmgi 
hukkavad mul eluvaimu, mis vaevadest uimas ja nõrk veel: 
jõelt ju hommiku eel puhub tuul nii tarretav-jäine.

470 Kui aga künkale sinna ma tõusen ja varjukas metsas
põõsaisse heidan ja kaob mu külmetus, rammestus raske 
ning nii varjatult võin ehk toibuda taas unes armsas, 
siis seal, kardan ma küll, saan kiskjate saagiks ja toiduks.” 

Kaalunud mõttes, ta siis pidas targemaks toimida nõnda:
475 jõest pisut eemale läks üles künkal seisvasse sallu

kaugele paistvasse ning seal peitis end põõsas, kus ühte 
kindlalt kasvanud kaks Õlipuud olid: õilis ja metsik.
Ei läbi tunginud neist marutuuledki tarretav-niisked, 
ei läbi pääsenud kuum suvepäikene leekivail kiirtel,



480 ei läbi tilkunud vihm -  olid nii tihedasti jo ühte
oksad seal põimunud neil. Nende alla nüüd roomas Odysseus. 
Kätega endale kraapis ta seal kohe kõrge ja pehme 
hunniku langenud lehti: neid maas oli määratu palju, 
küllalt, et varjata enda all kahte ja kolmegi meest ehk 

48$ talvises tormis ja külmas, see olgu ka kuitahes kange. 
Rõõmustas ütlematult seda vaadates uljas Odysseus; 
just kuhja keskele siis aga mattis end lehtede alla.
Nõnda kui hõõguva tuki ja söed tuha hunniku alla 
peidab karjane väljal, mis naabreist liiga on kaugel,

490 et tuleseeme tal säiliks ja muilt seda otsima ei peaks, 
nõnda end lehtede alla Odysseus peitis. Athena 
und aga tal valas silmi ja laud kohe kattis ta rasked, 
et kosuks jällegi jõud ärakurnatud sangari soontes.



KUUES LAUL
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iin paljukannatand mees, jumalatele sarnlev Odysseus, 
puhkas raugenult nüüd, unest võidetud. Kuid juba jälle 
tõttas Athena ja läks faiaakide maale ja linna.

Kord elukoht oli neil avar nurmedemaa Hypereia,
5 kuid olid naabriteks seal mehed metsikud, julmad kükloobid. 

Nood üle neist olid jõult, neil röövimas käisid nad järjest. 
Taevalik Nausithoos oli rahva siis teisale viind sealt, 
kaugele muust inimsoost higis-töötavast, Scheria maale; 
müüriga piiranud linnuse seal, ehitand eluhooned,

10 templeid teind jumalaile ja rahvale jaotanud põllud.
Kuid oli surm tema viind ära Hadese valda. Ja  rahvast 
juhtis nüüd Alkinoos, kes tarkuse saand oli taevalt.

Nüüd tema kotta siis läks särasilmne Pallas Athena, 
ikka mõteldes, kuis koju aidata saaks ta Odysseust.

15 Uhkes ses hoones tõusis ta puhkusekambri, kus uinus, 
kasvult kõrge ja kaunike näolt, jumalannade võrdne 
neitsike Nausikaa, vürst Alkinoose tütar.
Teenijapiigat kaks, kes nii nagu graatsiad kaunid, 
suikusid kummalgi pool läve; läikiv uks oli lukkus.

20 Uinuva neitsiku juurde kui tuuluke lehvis Athena, 
just tema peatsis seisma ta jäi ning endale võttis 
säärase moe nagu noor mereseilaja Dymase tütar,
Nausikaa eakaaslane ning tema hingele armas.
Näides nii nagu see, sõnas talle nüüd Pallas Athena:

25 „Oi kui hooletuks, Nausikaa, ema sünnitand on su!
On unarusse sul jäänd majas suur hulk hiilgavaid riideid, 
kuigi on pulmad sul käes juba praegu, kus kaunisti kaetud



tarvis sul endal on olla ja veel oma saatjadki katta.
Kõikide poolt siis austust saad, kui head on need riided,

30 rõõmu ka sellest tunnevad sul isa ning ema aulik.
Tõtake koos pesu uhtma siis nüüd kohe, kui agu kerkib; 
ka mina sulle seal jõel tulen appi, et lõpule ruttu 
jõuaks su töö. Ei kauaks sa jää enam neidude hulka: 
püüavad kihlata sind juba ammu kõik noormehed tähtsad 

35 siin faiaakide maal, kus endal on sul sugu üllaim.
Siis kohe, kui tuleb koit, isalt kuulsalt telli, et annaks 
sulle ta muulad ja vankri, nii et saaks sinna sa panna 
kõik aluskuued ja vööd ning hõlstid ja vaibadki valged.
Sulle ka endale sõit jalakäimisest sündsam on palju,

40 sest pesupaigad ju meil nii kaugel eemal on linnast.”
Üteldes nii, ära tõttas jo sealt särasilmne Athena 

jälle Olümposse, kus jumalail kojad on igikestvad; 
öeldakse, et ei kõiguta neid seal tormidki mingid, 
ei uha vihm neid veega ja ei saja lund. Avar taevas 

4$ ikka on pilvitu seal, täis kestvat, kiirgavat selgust.
Rõõmudes mööduvad päevad seal kõik jumalail igiõndsail. 
Sinna nüüd lendas Athena, kui õpetand nii oli neidu.

Ent juba kerkis kuldsärav Koit. Kohe sellest ka ärkas 
Nausikaa kenarüüne. Ja  hämmastust täis uneulmast,

50 ta läbi kambrite tõttas, et sest vanemailegi vesta.
Leidis ta kummagi veel majas eest, nii taadi kui eide. 
Keerutas toas kedervart ema, kedrates purpurilõnga, 
piigade seltsis kolde ees istudes. Taat aga astus 
tütrele vastu just uksel, et minna faiaakide suurte 

55 ning üliüllaste juurde, kes kutsund ta koosolekuile.
Läks seal Nausikaa isa aulise juurde ja ütles:
„Kas, isa kallis, ei saaks su käest kõvarattalist vankrit, 
kõrged mil ääred? Mul tarvis me uhked riided on viia 
jõele ja pesta nad seal, et määrdinult meil nad ei seisaks.

60 Ka sinul endal on sünnis me auliste, tähtsate meeste 
nõukogus istuda vaid säravpuhtais, hiilgavais riideis.
Kuid viis poegagi veel on su katuse all; kahel ainult 
naitud noorik, on kolm aga poissmehed õitsemisaastais. 
Soovivad käia need kõik ringmängudel ikka, ja riideis,

65 mis vastpestud on. Kuid minul selle eest hoolt tuleb kanda.” 
Nõndap ütles ta, sest häbi tal isa ees oli pulmist 

rääkida neist, mida ootas ta. Kuid isa taipas ja kostis:
„Keela ei, tütreke, sulle ma muulasid neid ega muudki.



Teele vaid tõtta! Las orjad sul võtavad suurema vankri,
70 mil kõvad rattad ja koormagi jaoks on kõrged ka ääred!” 

Üteldes nii, ise orje ta käskis ja need teda kuulsid. 
Astudes Õuele, seal kõvarattase vankri nad valmis 
seadsid ja muuladki siis panid ikkesse sellele ette.
Neiu ent kambrisse läks, tõi uhked pestavad riided 

75 ning ladus kokku ta need sileseinsele vankrile koormaks. 
Kuid ema korviga tõi ligi rohkesti kõiksugu toitu, 
särveid sellele veel lisas maitsevaid, veinigi kallas 
kitsenahksesse lähkri ja -  kui juba tütreke vankril -  
kuldase astjaga siis õli lõhnavat andis, et võida 

80 ennast ta sellega võiks pärast suplust -  ja neidusid muidki. 
Võttis piitsa nüüd Nausikaa ning välkuvad ohjad, 
muulasid piitsaga lõi ja need trampides algasid sõitu; 
rakmete rappudes viisid nad teel pesukoormat ja neidu. 
Kuid ei üksi ta läind, taga kõndisid piigad ta kaunid.

8$ Jõudsivad varsti nad nii kenalt voolava jõekese juurde,
kus vesi valmina on pesuastjais ikka, ja värskelt 
alt läbi voolates võib pesu pesta ka kui tahes musta.
Seal kohe võtsivad muulad nad ikke alt lahti ja lasksid 
keereldes-tormava jõe ligi aasale sööma, kus kasvas 

5)o mahlakat ning mesist rohtu. Ent siis ise kahmasid koormast 
nad süled täis pesu ning seda kandsivad mustjasse vette, 
et jõe lohkudes seal seda sõtkuda üksühe võidu.
Kui pesu puhtaks saand, ära hõõrutud hästi nii mustus, 
laiali laotasid selle nad siis mere rannale, sinna 

95 kus olid uhtnud ta veed helevalgeks rannikurihva; 
ka ise suplesid jões, ihu endil nad läikima võidsid; 
istusid einetki võtma siis lookleva jõekese kaldal, 
kuid pesu pestuna jäi maha kuivama päikese kätte.

Kui aga söönd isu täis olid valdjatar ning tema piigad,
100 hakkasid mängima palli nad, pealt ära rätikud heites 

ning ise Nausikaa helekäeline algas ka laulu.
Nii nagu Artemis, nooltega-laskja, kes küttides tõttab 
mäel Erymanthose või Taygetoni harjadel pikil -  
metsikuid kulte ta seal ajab rõõmsalt ja tõttavaid põtru,

105 kaasas metsade nümfid, need Zeus-isa, Aigisekandja 
tantsivad tütred, ja sest süda Letol rõõmuga täitub: 
kõigist pikem ju on tema tütar ja palgeltki kaunim; 
sest kohe tunda ta on, ehk küll ilu palju ka teistel 
-  nõnda ka Nausikaa ilult käis üle piigadest kõigist.



no  Kuid juba rakmesse panna nüüd uuesti muulad ta tahtis
ning üles korjata riided, et nendega taas koju sõita.
Tekkis mõte ent uus särasilmisel neitsi Athenal: 
et üles ärgates näeks Odysseus tütarlast kaunist, 
ning ühes endaga viiks mehe see siis faiaakide linna.

115 Viskas valdjatar palli nüüd kellegi neitsiku poole, 
kuid pisut viltu see läks ning viis veekeeris ta alla.
Kiljatid valjusti kõik. Ja ärkas sest üllas Odysseus, 
istuli tõusis ja nii oma mõtteis arvama hakkas:
„Oh häda! Nüüd mis maale, mis hõimude juurde ma juhtund? 

120 Kas on nad metsikud, jõhkrad, kes õigust ja seadust ei austa, 
või on nad võõrastelahked ja kardavad taevaste käske?
Asja ju siin kajas hääl, nii kui oleks kiljatand neiud.
Kas on ehk mängivad nümfid nad, kel koduks harjandid järsud, 
niisked lõhnavad niidud ja jõekeste vee salalätted?

125 Või olen jõudnud ma taas inimkeelsete hõimude juurde?
Kuid parem minna mul on ning vaadata kõik ise järgi.”

Ütles ja põõsaist astus Odysseus taevasevõrdne.
Käega võimsaga murdis ta tihnikust lehtise oksa, 
kattis sellega niuded ja sammus siis nii nagu lõukoer,

130 mäed keda toitnud ja kes oma jõule on kindel, kui ilmub 
välkuvail silmil ta otsima saaki ka tormis ja vihmas, 
rünnates härgasid põllul ja lammaste karju, või laanes 
metsikuid põtru; ent kui ajab näljane kõht teda, tungib 
kindlasse aedagi, et sealt endale röövida oinast 

135 -  nii tuli põõsaist välja Odysseus, sest häda sundis 
näitama paljana end kenalokiste neidude eeski, 
kuigi hirmus ta näis, mere kuivanud kõntsaga kaetud.
Laiali kargasid eest kõik piigad, et peita end rannal.
Alkinoose tütar, see ainult jäi, kuna andis 

140 julgust ta rindu Athena ja liikmeist hirmu tal võttis.
Seisma ta jäi mehe ette; ent endas kaalus Odysseus, 
kas kohe tõtata sel kenal neitsil paitama põlvi 
või sõnul leebeil talt abi püüda, veel eemale jäädes, 
et teed näitaks linna ta ning kehakattegi annaks.

145 Arvas mõistlikumaks oma meeles siiski ta viimaks
eemalt vaid sõnul pehmeil talt abi püüda, sest kartis, 
et ehk neiuke solvub, kui keegi tal kaisutab põlvi.
Nii kohe pöördus ta poole siis leebeil, kaalutud lauseil:

„Kas oled taevast sa või inimlaps, sinu ette ma langen!
150 Kui oled üks jumalaist, kel valduseks ääretu taevas,



siis oled, arvan ma, Artemis, Zeus-isa tütar sa kõrge, 
sest temataoliselt kaunis sa näolt oled ning kujult kõrgelt.
Kui aga põrmlaste soost oled sündind ning asud maa peal, 
kolm korda õnnis sul siis isa, kolm kord ka ema õnnis,

155 kolm korda õndsad su vennad on! Kuis küll kuumavast õnnest 
neil süda täituma peab iga päev sinu tõttu, kui näevad, 
milline Õitsev lill läheb neilt ühismängude ringi!
Õndsamaks kõikidest muist aga arvama pean seda meest ma, 
kes oma kotta su viib, enam teistest kinkisid tuues.

160 Ep ole näind surelikkude seas sinutaolist ma ühtki
iial, ei meest ega mitte ka naist; imeks pannes ma vaatan 
Delose saarel ma ammugi kord nägin kasvavat palmi 
nii ilus-sirget ja noort Apolloni altari ääres.
Sinnagi saabusin siis, ühes salk sõjakaaslasi truusid 

165 teekonnal sellel, mis tõi häda mulle nii otsata palju.
Nii nagu, hämmastust täis, seda tookord vaatasin kaua, 
sest nii sirget teist tüve maast pole iialgi võrsund, 
nii sind vaatan ma nüüd imetelles, ja üpris ma pelgan 
põlvigi paitada sul. Aga mind taband on häda hirmus. 

i j o  Eile vast pääsesin maale ma suurmerelt mustavalt, kus mind 
kakskümmend päeva on torm ning lained jo vintsutand ringi. 
Tulnud Ogygia saarelt ma. Siia mu saatus on heitnud, 
et häda tunneksin uut siin. Ei nii ruttu nad lõpe, 
arvan ma, sest jumalailt veel karta mul halba on palju.

175 Armu sa heida, oh käskijatar! Hädast hirmsaimast tulles 
kõigepealt sind siin näen, ühtainsatki veel ju ei tunne 
teist surelikku ma, kes asuks selles te linnas või maal siin. 
Näita siit linna mul teed ja kalts mõni anna mu katteks, 
kas või see riie, mis sul pesu kattis, kui siia sa tõid ta.

180 Kuid tasuks taevased sulle siis andku, mis iial sa ihkad, 
hea abikaasa ja hea kodu kauni, mis täis rahu, üksmeelt!
Sest pole tõesti maailmas ju asju, mis õilsam ja kaunim, 
kui et naine ja mees ühes meeles ja ainases armus 
koos maja peavad nii -  sõprade rõõmuks ja vaenlaste vaevaks, 

185 kuid iseendale õnneks, mis on üle kõige maailmas.”
Kostis Odysseuse vastu nii valgekäeline neitsi:

„Rändaja! Ei sa just näi mehe halva või mõistmatu moodi. 
Õnne Olümpose Zeus inimlastele kõik ise jaotab, 
annab kas halba või head, ta teeb, nagu meeldib see talle.

190 Nii osa andnud ta sulle ja pead seda kandma sa uljalt.
Nüüd aga, kui oled tulnud sa meiegi juurde, me linna,



ei enam puudust tunda sa tarvitse riideist ja muustki, 
mis kohus anda on meil palujaile, kes Õnnetust kandnud. 
Näitan sulle ma linna ja ütlen ka, kes on ta rahvas:

195 see on faiaakide linn ning neile ka kuulub see maa kõik, 
mul aga on isaks Alkinoos, mees üllastest üllaim, 
kel osaks antud on hoida faiaakide võimsust ja rikkust.”

Ütles ja neidusid muid kenalokiseid kutsus ta, hüüdes: 
„Tüdrukud, hei! Kuhu jooksite kõik nii, meest nähes võõrast? 

200 Ei te ju arvata või, et vaenlane ilmunud siia?!
Veel pole sündind mees ega sünni ka iialgi hiljem, 
kes nii julge, et vaenuga tulla faiaakide maale -  
selle eest hoiavad meid oma armuga taevased tõesti.
Kaugel on meil asupaik mere voogava viimasel äärel,

205 eemal kõikidest muist; üliharvasti võõraid me näeme.
See siin õnnetu rändur on, kes merelt paisatud maale.
Aitama peab teda; Zeus-isa poolt iga rändur ja kerjus 
saadetud meile; ja väikegi and on nendele armas.
Tooge, mu kaaslased, nüüd kohe võõrale süüa ja juua,

210 viige ka jõele, kus kümblusepaik on tuule eest varjul!”
Seisma ja kuulma jäid teda piigad ja julgustid üksteist. 

Tuulevaiksesse kohta siis viisid Odysseuse, nii kui 
käskind Nausikaa, vürst Alkinoose tütar, 
hõlsti ta kõrvale tõid, panid hea aluskuue ta katteks,

215 ka Õli pehmet nad tõid kuldnõuga, et sealt ihu võida.
Soovisid pestagi siis teda kaunilt voolavas vees seal.
Nii aga neidude vastu nüüd ütles üllas Odysseus:

„Hoiduge, neitsikud, siit vähe eemale, et ise võiksin 
pesta ma endalt kõik mere kõntsa ja siis keha võida 

220 läikiva võidega. See pole ammu jo mul ihu puutund.
Ent teie silmade ees ma ei kümmelda saa; häbi tunnen 
seistes paljana nii kenalokiste neidude keskel.”

Ütles. Ja  lahkusid piigad, et Nausikaale sest vesta.
Kuid oja veega Odysseus nüüd pesi soola ja kõntsa,

225 kõik, mis kattis selja tal ning õlad, võimsad ja laiad,
ka suges peast vahu, mis oli hiustesse veel merest jäänud.
Kui end nii oli pesnud ta ning keha võidega võidnud, 
selga ta siis pani riided, mis saanud ta õitsevalt neitsilt.
Kuid tegi neitsi Athena, see Aigisekandija tütar,

230 kasvult ta pikemaks ning ka priskemaks hoopis, ja peas tal 
hõljuma lokidki nii pani kui hüatsintide õied.
Nii nagu liht-hõbeasja ehk hiilgava kullaga katab



meisterlik sepp, kes Hephaistoselt õppind ja Pallas Athenalt 
kõiksugu kunstisid ning iluasjade valmistusoskust,

235 nii iluhelgiga nüüd ka Odysseuse kattis Athena.
Kõrvale läks ning istus see leetele lainete äärde 
otsekui hiilates seal ilust suurest. Nii teda vaatas 
neiuke noor imetelles ja piigade vastu siis lausus:

„Kuulge, mis ütlen ma teile, mu valgekäelised Õeksed!
240 Ei tule siia see mees jumalike faiaakide juurde

mitte küll kõrgete taevaste nõu ning tahtmise vastu.
Näotu hulkuri moodi ta paistis mulle küll esmalt, 
kuid nüüd sarnaneb ta jumalaile, kel valduseks taevas.
Oh kui saatus mullegi kord mehe säärase määraks,

245 kes elaks siin meie maal ning meelsasti jääkski me juurde! 
Kuid nüüd, neitsikud, andke me võõrale süüa ja juua!”

Ütles ta nõnda. Ja  need kohe meelsasti täitsid ta käsku, 
tuues ja pannes Odysseuse ette nii toite kui veini.
Nii asus sööma siis nüüd Odysseus, vaevades vapper,

250 täis isu ahnet, sest polnud ta söönd ega joond enam ammu. 
Kuid sai mõtte jo uue nüüd valgekäeline neitsi: 

pestud riided ta kõik pani kokku ja koormasse sättis, 
rakendas kabjakad muulad ja ka ise vankrile astus, 
ning siis julgustavalt nii ütles Odysseuse vastu:

255 „Rändaja, koos tule linna! Ma viin oma mõistliku taadi 
Alkinoose kotta su seal. Näha saad tema juures, 
arvan, ka muid mehi, kes faiaakidest üllad ja tähtsad.
Nüüd aga toimeta nii -  näib mulle, sul mõistust ei puudu: 
sel ajal kui keset põlde ja niite me lähme, kus rahvast,

260 ümmardajatega koos sa muulade vankrile järgne,
kõndides kiirelt. Sõites su ees, teed näitan ma sulle.
Kui aga jõuame linna me -  kõrge müür selle ümber, 
kummalgi pool temast on head valgmad; tee aga linna 
ahtaks muudavad laevad me kaarjad, mis tõmmatud maale; 

265 teest heal ning kura käel, igaüks oma katuse all nad -  
uhke Poseidoni templi ees näed turuväljakut laia, 
kus kivid suured on reas, mis istmeiks kaevatud maasse. 
Mustade laevade jaoks seal pakvel on kõiksugu kraami, 
purjedeks riiet ja köisi ja aere, mis lõikavad laineid.

270 Sest pole tähtsad faiaakide meelest ei ammud, ei nooled, 
vaid võrdkülgseid laevu on neil vaja, aere ja maste.
Neile nad uhked on, seilates vaid mere hallidel laintel.
Kuid tahan, et ei teeks nad laimavaid jutte, ei pilkaks



mind tagaselja; sest hulkade seas irvhambaid on palju.
275 Ütleb ehk kaltsakas keegi, kui näeb nii mind sinu seltsis: 

„Näe, kes Nausikaaga seal käib, see suur, ilus võõras! 
Tüdruk kust selle on leidnud? Jo see nüüd saabki ta kaasaks! 
Ehk ta uppuvalt laevalt, mis torm ajand randa on meile 
maadelt kaugetelt -  sest ligimail siin ei asu rahvast?

280 VÕi mõni taevane, kuuldes ta härdaid, lõpmata palveid, 
laskunud alla on ning meheks jääbki ehk talle nüüd siia?
Jah, parem ongi see nii, et ta läks ise ning mehe otsis 
võõraste seast. Sest põlgab ja solvab ta uhkelt faiaake 
tähtsaid ju paljusid, kes teda siin tahaks endale naida...”

285 Nõnda nad rääkida võiksid ja see häbi suur oleks mulle.
Ka ise mõistaksin hukka, kui toimetaks nii mõni teine 
neiu ja meestega käiks isa ning ema tahtmise vastu, 
kuigi on need elus tal, aga pulmad veel ep ole peetud. 
Hoolsasti, võõras, sa nüüd minu nõuannet täida, et ruttu 

290 sind isa aitaks siis kodumaale siit jällegi jõuda.
Just tee kõrval sa näed püha paplite hiit, kus Athena 
ohvreid saab, seal allik ja ümber tal aasake niiske.
Seal ligidal isa maatükk on, kus aed asub lokkav -  
linnast nii kaugel ta, kui mehe häälekas hüüatus kostab.

25)5 Hetkeks hiide sa sinna siis istu ja oota nii kaua,
kui juba linna me jõudnud ja seal isa kotta ma astund.
Kui oled oodanud nii ning arvad, et sinna jo saand me, 
ka sina siis tule linna ja nõua, et näitaks faiaagid, 
kus elab Alkinoos, üliüllameelne mu taat see.

300 Hõlpus see leida sul on ning juhtida vaevata oskab
sind pisim lapski. Sest ep ole kuskil faiaakidel teistel 
seesugust lossi kui on vürst Alkinoosel üllal.
Kui aga sinna sa saand ja seal läbi õue jo jõudnud,
Kiiresti käi läbi meestegi saal ning otsemaid astu 

305 siis ema juurde. Ta istumas on lee leekide paistel,
sambale toetudes ning tagapool tema piigad on parves. 
Ketrab lõnga ta, mis imepeen ning purpurikarva.
On sama samba ees seal minu taadilgi iste, kus istub 
rüübates veini ta nii nagu Õndsaist taevasist keegi.

310 Kuid temast mööda sa tõtta ja vast ema ette siis lange, 
emmates jalgu tal, et kojusaamise rõõmukat päeva 
varsti sa näeksid, kuigi sa nüüd kodust veel ülikaugel.
Kui ema silmis sa armu seal leiad, oh rändaja võõras, 
loota siis võid, et näed oma armsaid peagi sa jälle,



315 jõudes taas kodumaale ja seal oma kõrgesse kotta.”
Need sõnad öelnud, sähvas ta välkuva piitsaga. Muulad 

teele siis tõttasid taas jõe kaunilt-voolava kaldalt, 
joostes aeg-ajalt traavi ja aeg-ajalt kergesti käies.
Kuid tema oskavalt juhtis, et võiks järel käia Odysseus,

320 sammudes piigade seltsis, ja taibukalt tarvitas piitsa.
Loojus jo päikene, kui püha hiieni jõudsid, Athena 
austamispaika nad. Seal maha istudes üllas Odysseus 
suure Kronioni tütart nii hüüdis ja palvetas härdalt:

„ Aulise Aigisekandja ei-iialgi-võidetav tütar!
325 Kuule mu palvet, oh kuule sa nüüdki, ehk küll sa ei kuulnud 

siis, kui tormates laeva mul murdis Maa-süleshoidja!
Aita, et leiaksin armu faiaakide maal ma ja sõprust!”

Nii palus härdalt palves ta. Ning abi andis Athena, 
kuigi ta veel ei näidanud end. Isa võimukat venda 

330 kartis ta, kes üha kiusas Odysseust taevasetaolist
leppimatult, viha täis, kuni taas koju saabunud sangar.
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N
ii seal palvetas üllas Odysseus, vaevades vapper, 
sellal kui muulade paar viis linnani vürstliku neitsi. 
Kui aga Nausikaa, isa lossini koormaga jõudes, 
seisatas seal värvais, kohe vastu tal tõttasid vennad 
5 taevaste taolised; lahti nad vankri eest võtsid tal muulad, 

koormast kahmasid siis pesu puhta ja kambrisse kandsid. 
Läks oma tuppa ka Nausikaa. Juba seal tule süütas 
nüüd vana ümardajanna tal, Eurymedusa. Apeirast 
toodi see laevaga kord sõjasaagina ning auanniks 

10 Alkinoosele anti, sest kuulas faiaakide maa kõik
vaid tema käsku ja austaski nii teda rahvas kui taevast. 
Eurymedusa, kes Nausikaad oli kasvatand noorelt, 
koldel tal nüüd tule süütas ja õhtust einet siis andis.
Sellal Odysseus tõusis, et sammuda linna. Athena,

15 püüdes aidata meest, udupilvesse paksu ta peitis, 
et faiaakidest uhkeist keegi, ta vastu seal tulles, 
ei sõna solvavat ütleks, või ehk küsiks, kus ja kes on ta.
Kui aga vaevalt ta astund faiaakide kaunisse linna, 
seal tuli vastu ta tee peal suur särasilmne Athena 

20 noore neitsiku näol, õlal vett kes kannuga kandis.
See ta ees seisatas, ning temalt nii küsis üllas Odysseus:

„Kas sa ei näitaks mulle, mu laps, maja, kus asub sangar 
Alkinoos, kel vürstlik võim üle kõigi sel maal siin?
Ma olen rändaja ning teel palju ma kannatand. Siia 

25 kaugelt võõrsilt jõudsin ja seepärast ühtki ei tunne
nendest, kes viibivad siin ses linnas ja tervel te maalgi.” 

Vastas talle ent nii särasilmine neitsi Athena:



Jah, isa auline, meeleldi küll maja sulle ma näitan, 
mis oled soovinud -  seal ligimail elab endalgi taat mul.

30 Vaikides astu sa vaid, sinu ees sind juhtides käin ma!
Neid ära vaata sa või päri neilt, kes satuvad vastu, 
sest ei armasta rahvas siin võõraid meil ega kohtle 
ikka just vÕÕrustuslahkelt ta neid, kes saabunud kaugelt.
Uskudes vaid oma kiireid laevu, nad sõidavad ringi 

35 veesügavikkudel suurtel; nii õpetand neid on Poseidon:
sest meil lendavad laevad kui linnud või nii nagu mõtted.”

Ütles ja tõttas Odysseuse ees juba Pallas Athena, 
kiiresti käies, ja järgnes siis talle Odysseus üllas.
Ei teda märganud teel merel-kuulsaist faiaakidest keegi,

40 kui läbi linna ta läks: tegi nii seda neitsi Athena, 
kaunilokine suur jumalanna, kes paksusse pilve 
peitis ta nüüd imeväel; teda nii väga armastas ikka.
Läks imetelles Odysseus, ja vaatas laevu ja valgmaid, 
nõupeoväljakuid laiu ja müüre nii pikki ja kõrgeid,

45 mil lisaks palkidest sein. Imetaoline paistis see talle.
Kuid juba saabusid nad nüüd vürstliku lossigi juurde 

ning sõnad ütles seal nii särasilmine Pallas Athena:
„Siin siis on maja see, isa aulik, mis endale käskind 
näidata sa. Siin hõimude pead, kes Zeusist on sündind,

50 praegu just koos pidu peavad. Nüüd sammu siis vaid nende juurde 
ning südames ära kõhkle, sest kiireim on edu sellel, 
kes üha kartmatu on, ka kui maalt kaugelt ta saabund.
Ent kohe, kui tuled saali, seal valdjanna poole sa pöördu!
On nimeks tal Arete; ta neistsamust kõukudest kõrgeist 

55 võrsunud, kellede soost pärit Alkinoos ise, üllas.
Esmalt Poseidonil ning Periboial, kauneimal naistest, 
poeg oli, Nausithoos; Periboia ent too oli noorim 
muist õdedest; isaks tal oli Eurymedon vägivapper, 
kes kord vürstina juhtis gigantisid taltsutamatuid,

60 kuid siis hukutas koos oma metsiku hõimu ja enda.
Selt nais tütre Poseidon; see sünnitas Nausithoose 
kõrgemeelse, kes hiljem ka juhtis faiaake. Tal sündis 
poegasid kaks: Rhexenor ja Alkinoos. Aga langes 
äsja-nainuna siis Rhexenor Apolloni noolest.

65 Poega tal järgi ei jäänd, vaid ainult tütar, Arete.
Selle siis naisena võttis nüüd Alkinoos oma kotta 
ning teda austas nõnda kui ep ole austatud kuskil 
maailmas naist mehe kaasana, kes maja hoiab ja hooldab.



Niisugust au talle andis ja veel üha endiselt annab 
70 üllas Alkinoos ning lapsed ta armsad ja kõik muu 

rahvaski, kes teda kui jumalannat tervitab kõikjal 
rõõmuga meil igakord, kui taas teda kohtab ta linnas.
Sest ka Aretel sel on arusaamist üllast ja tarkust, 
millega meestegi riius ta on osav lepitust looma.

75 Kui tema silmis nüüd armu sa leiad, oh rändaja võõras, 
loota siis võid, et näed oma armsaid peagi sa jälle, 
jõudes taas kodumaale ja seal oma kõrgesse kotta.”

Üteldes nii, juba lahkuski sealt särasilmne Athena 
mööda all voogavat merd; maha jäi kena Scheria saar see.

80 Läks Marathoni ta nüüd ja Ateenagi laiule teile,
astudes sangar Erechtheuse kotta, mis kindel ja kaunis.

Alkinoose lossini nüüd aga jõudis Odysseus.
Vaskise künnise ees, täis hämmastust, seisis ta kaua, 
sest nagu päikese või kuu kiirtena hiilgas ja kiirgas 

85 kõik maja kõrge see, kus asus Alkinoos üliüllas.
Seinadki sel vasest hiilgavast kõik olid künnisest peale 
kummagi külje peal; sinkjas joon ülal jooksis karniisis; 
kuldsed paaris-uksed ta ees maja sulgesid kindlalt; 
vask oli künnis tal, kuid hõbedastena hiilgasid piidad,

90 niisama peamine peel; oli uksel sel rõngaski kuldne.
Seisivad kummalgi pool ust koerad, mis kunstlikult kullast 
ning hõbedast oli teinud Hephaistos, sepp ülitaidlik, 
et üha valvaksid lossi nad Alkinoosel üllal, 
kartmata surmagi või vanadust, iginoorena ikka.

95 Sees aga, saalis ses reas oli istmeid künnisest peale 
seinade ääres ja üksühe kõrval; ja kattena riided 
neil olid peened ja pehmed, mis kaunisti valmistand naised. 
Istusid istmeil neil faiaakide peamehed tihti, 
ohtrasti sõid ning jõid; oli ikka seal külluses kõike.

100 Kuid taga seisivad kindlail podestidel noormehed kuldsed; 
leekivat tõrvikut käes igaüks neist hoidis ja kambreid 
valgustas nii külalistele peoks ka pilkasel öösel. 
Viiskümmend orjatar-naist olid teenimas aina ses lossis; 
muist käsiveskeid keerates seal teri jahvasid kuldseid,

105 teised ent ketrasid lõngu ja kangaid põimisid kauneid, 
kitsalt üksühe kõrval nii kui lehed paplitel kõrgeil, 
ning õli läikivat alla vaid tilkus lõuendilt tihkelt.
Nii nagu kõikide meeste seas kuulsad on kõikjal faiaagid 
kunstiga juhtida laevasid vee üle kiiresti, nõnda



110  kuulsad on naisedki neil kui kangrud. Sest kinkind Athena 
nendele taibu ja oskuse on käsitöiks imekauneiks.

Ouest väljudes ning väravaist, nägid määratut aeda, 
mis neli vakamaad suur, igalt poolt tarast piiratud kõrgest. 
Palju ses kasvamas lopsakaid puid, täis kõiksugu vilju:

i i 5 pirne, granaate ja häid helekülgseid, helkivaid Õunu, 
viigipuu maitsvaid marju ja lokkavaid, haljaid oliive.
Kas suvi olgu või talv -  läbi aasta nad kannavad vilja; 
ep ole ikaldust neil ega rikkeid, sest puhub ikka 
Zephyros pehme ja soe, üht õitsetab, küpsetab teist jo.

120 Pirnile järgneb pirn seal valmides, õunale õungi
ning mari marjale liigub ka viigi- ja viinapuu okstel. 
Viinapuu-istandus suur, täis rippumas tarjasid rohkeid, 
seal oli; üks osa sest lage tanner, kus päikese paistel 
marjad jo kuivasid, kuid osas teises vast korjati puilt neid. 

125 Siin surutõrres jo need, aga nood seal veel päris toored:
üks vast Õitsemast lakand, ja teine jo tõmbunud tõmmuks. 
Viimane viinapuuviirg, kus lõppes, seal algasid peenrad, 
täis aedviljasid uhkeid ja lopsakaid, kõiksugu liike. 
Pulbitses allikat kaks seal. Uks läbi aedade voolas 

130 kõiki neid kastes, läks aga lossini kõrgeni teine,
joostes müüri alt õue, ja vett sealt ammutas rahvas.
Nii oli Alkinoos jumalailt saand andisid ohtralt.

Kaua seal seisis, hämmastust täis, Odysseus üllas.
Kui aga kõike jo näind oli küllalt ta ning imetelnud,

135 astus kiiresti siis üle künnise lossi ta sisse.
Leidis faiaakide pead ning hoidjad ta kõik üheskoos seal: 
kõigist viimsena sai jookohvreid neilt teravsilmne 
Argosetapja, sest käes oli aeg juba puhkama heita.
Tõtates läks läbi saali Odysseus, vaevades vapper,

140 kaitseks paks udupilv, mis loonud ta ümber Athena. 
otse Arete ja Alkinoose ette ta astus; 
põlvesid embas Aretel ta kätega ning samal hetkel 
lahkus see taevalik pilv, seni mis teda peitnud ja katnud. 
Korraga vaikisid kõik, nähes enda ees võõrast ja tundsid 

145 hämmastust suurt. Aga nii anus neid tema, härdasti öeldes: 
„Oh Arete, Rhexenori laps, jumalannade-võrdne!
Siin, hädast hirmsast aetud, te valdija ette ma langen 
ning ka su enda ja kõigi su võõraste ette. Oh tundku 
taevaste õnnistust kaua nad ning nende lastele jäägu 

150 neilt majad kõrged, mis täis vara ning auandisid rahvalt!



Kuid anun küüti ma teilt, et kiiremalt taas koju saaksin, 
sest ülikaua jo kannatand teel olen, kaugel mu kalleist!”

Ütles ja lõukale läks tuha peale ta, leekide äärde 
seal maha istudes. Kuid sügav vaikus valdas faiaake.

755 Viimati siis sõna võttis Echeneos, hallpäine sangar,
kes vanim kõikidest muist faiaakide meestest, jo palju 
näind elu, Õppinud kombeid ning kõnet hiilgavalt oskas.
Nõu heatahtlikult andes, nii ütles ta koosolijaile:

„Ep ole sünnis see, Alkinoos, ega kolba see hoopis,
160 et sinu lõukale jääks tuhal istuma rändur see võõras, 

kuigi on vait siin muud ning ootel, et nüüd ise räägid.
Siis kohe tõsta ta sealt, hõbeehteis istmele kutsu 
istuma võõras! Ja  heeroldil siis segunõus käse veini 
tempida veega, et võiks jookohvril me austada Zeusi 

165 kõrgekõuelist, kes abiotsijail kõigil on kaasas!
Kuid varahoidjatar nüüd varust einet las võõrale annab!”

Kui oli Alkinoos, pühavõimune vürst, seda kuulnud, 
võttis kinni ta käest arurikkal Odysseusel ning siis 
lõukalt ta istmele viis, mis kaunina hiilgas ja kiirgas,

170 käskides, et selt lahkuks ta vapper poeg Laodamas, 
kes seni istunud seal isa kõrval ikka kui lemmik.
Piigake tõi pesuvett kohe kaunis kuldses kannus, 
kus hõbekauss oli all, ning vett valas kätele neile.
Siis aga ette ta neile ka lükkas lihvitud laua.

175 Tõi varahoidjatar aulik nüüd lauale leiba ja ohtralt 
veel lisarooge ka muid maja hoiustest lahkesti andis.
Siin siis sõi ning jõi Odysseus, vaevades vapper.
Kuid oma käskjala vastu nii ütles vürst pühavÕimne:

„Täida nüüd, Pontonoos, segunõu täis veini ja veega 
180 ning kohe peekreis vii sealt kõigile -  et oma ohvrit

saaks kõvakõuene Zeus, abiotsijail kõigil kes kaasas!”
Kuulis ja, tempinud vett mesiveinisse, kõigile sellest 

kandis peekrites Pontonoos, üha kõndides ringi.
Kui aga ohvrit nad toonud ja täis janu endalgi joonud,

185 hakkas Alkinoos ise ütlema koosolijaile:
„Kuulge, faiaakide pead ning nõumehed kuulsad, kui teile 

ütlen, mis mõtleb mu meel ning vaim käseb öelda mu rinnus! 
Aeg juba lahkuda peolt on ning koju puhkama minna.
Kuid kohe hommikul koos vanematega teistega tulge,

190 et külalist siin peol ühes austada ning jumalaile 
taas pühi ohvreid tuues ka kõigiti kaaluda järgi,



kuidas me võõras nüüd võiks siit hooleta, vaevata jõuda 
meie, faiaakide saatel ja kaitse all taas kodukohta 
rõõmsal meelel ja ruttu, kas olgu see kui tahes kaugel;

195 et ei kohtaks ta teel paha mingit või õnnetust kurba, 
enne kui jälle ta saab oma kallile maale. Las seal siis 
kannatab kõike ta, mis elulõngaks on kedranud talle 
saatus ja ketrajad jo siis kui alles ta sündis.
Kui aga külla on saabunud meile ta näol jumal keegi,

200 mingid uued on nõud küll ees siis taevastel tõesti.
Sest oma enda ju näol seni ikka nad ilmunud meile, 
kui hekatombisid neile me kuulsaid toome; nad siis seal 
meiega koos pidu peavad ja istuvad lauda me kõrva.
Ka kui üksikult meist mõni tee peal nendega kohtub,

205 ei end varja nad sellegi eest; lähihõimlased neile
meie ju niisama kui kükloobid ja jõhkrad gigandid.”

Vastas ent talle ja ütles sel moel arurikas Odysseus:
„Nii ära arva sa, Alkinoos! Ei näolt ega kasvult 
sarnane ma jumalaile, kel valduseks ääretu taevas,

210 vaid inimestele ainult, kes sündinud selleks, et surra.
Ep ole iial te näinud nii õnnetut teist minutaolist, 
ei ka, kes raskemalt veel oleks kannatand vaevu ja piinu. 
Küllap paljugi võiksin ma rääkida vaevadest neist veel 
ning hädapäevadest, mis läbi teind olen taevaste tahtel.

2 15 Kuid murest hoolimata ma nüüd palun, süüa mul laske, 
sest pole miskit ju meis nii vihkamisväärne kui kõht on: 
kas juba soovid või ei, tema endale mõtlema sunnib 
ka seda, kes kurb ning kel mure rinnus on raske.
Nõnda ka mind mure vaevab ju nüüd, kuid sööma ja jooma 

220 siiski mind sunnib mu kõht ning meelest ta kõik käseb jätta, 
mis olen kannatand muud -  tahab ainult ennast ta täita.
Kui aga koitnud on hommik jo uus, palun viivitamatult 
saatke siis Õnnetut mind ära siit kodu kallile maale.
Kuigi on vaevu sel teel, pigem võib elu kaotsi mul minna,

225 kuid tahan veel näha kord oma lossi ja orje ja aardeid.”
Ütles. Ja  kiitsivad heaks seda kõik, nõus olles, et antaks 

saatjaid võõrale, sest oli kõigest ta õieti rääkind.
Kui jookohvrit siis toonud ja täis janu endalgi joonud, 
tõusid nad ning igaüks ära puhkama läks oma kotta.

230 Saali vaid istuma jäid Odysseus taevasevÕrdne 
ning tema kõrvale Alkinoos jumalik ja Arete, 
nõud aga laualt jo korjasid kõik maja neitsikud kärmed.



Hakkas rääkima talle siis valgekäene Arete; 
sest oli vaevalt ta vaadanud, kui ära tundis jo hõlsti 

235 ning aluskuue, ta mis kudund kord ise piigade seltsis.
Nõnda Odysseuselt siis nüüd nõudis ta lendavail lauseil:

„VÕÕras, enne kui muud tahaks teada üht asja su käest ma. 
Kes oled, kust tuled siia? Kes sulle need riided on andnud? 
Ütlesid tulnud ju end merel ekseldes hukkunud laevalt?”

240 Kostis ent talle ja sõnas mõistuserikas Odysseus:
„Raske mul rääkida, suuremand, on oma vaevadest kõigist, 
paljugi on hädapäevi mu kanda ju taevased andnud, 
kuid seda vastan ma sulle, mis nüüd minult teada sa tahtsid. 
On Ogygia saar, merest piiratud, siit ülikaugel;

245 seal asub kaunilokine suur jumalanna Kalypso,
Atlase tütar on see ülitaibukas. Ei lähe sinna 
iial olümplased, ei merel reisivad muud inimlapsed.
Viis minu Õnnetu ainult ta koldele võõrsile sinna 
üks jumal vaenulik kord -  kui Zeus oli, välkusid heites,

250 kiire mu laeva mu all puruks löönd keset merd udusinkjat. 
Hukkusid uljad mu kaaslased kõik meres. Vaid mina laeva 
kiilupuust kahmata sain ning üksinda triivisin ringi 
üheksa päeva. Ent kui juba kümneski öö oli saabund, 
siis mind taevased heitsid Ogygia saarele, sinna,

255 kus käsib võimas Kalypso, see lehvivalokine haldjas.
Rõõmsalt ta võttis mu vastu ja toitis ja armastas; tõotas, 
et surematuks mu teeb ta, ja närtsimatult iginooreks.
Kuid süda rinnus mul mind üha tõrkuma sundis ta vastu. 
Tervelt seitse ma aastat ta maal olin, silmaveel kastes 

260 neid igikestvaid riideid, mis oli andnud Kalypso.
Ent kui kaheksaski aasta jo jõudis ses aegade jooksus, 
äkitselt nüüd ise käskis ta mul koju sõita. Ei tea ma, 
kas käsu Zeusilt ta sai, või muutusid mõtted tal endal.
Kindla jo parve ta mul teha laskis, ka ohtrasti andis 

265 kaasa veel toitusid ning mesiveini ja riided, mis kestvad, 
pehme ja paitava tuulegi siis tagant tõukama saatis. 
Seitseteistkümmend päeva mul parv ujus liuguvail laineil, 
kaheksateistkümnendal aga ees juba kaugelt te saarelt 
paistsivad varjukad mäed. Südamesse sest rõõm juba süttis 

270 õnnetul mul, aga ees siin mind häda suurem veel ootas,
mis minu peale nüüd saatis Poseidon, see Maa-süleshoidja. 
Sulges ta tee mul, kõik pani tormama ulguvad tuuled, 
möllama hirmsasti lõi mereveed. Voog parvelt jo paiskas



mind rajulainete rüppe -  jo ohklesin, oodates surma.
275 Parvegi pillas mul laiali torm. Kuid voogude keskel 

siis ujudes üle põhjatu vee üha püüdsin. Ja  viimaks 
teie maa rannani mind ajas tuul ning lükkasid lained.
Kuid oleks sealt kohe maale ma kippund, siis rahnude vastu 
mind oleks paisanud vood, mis murdudes kaljusid peksid.

280 Loovisin pikuti randa ma siis, kuni jõeni ma jõudsin,
kaunilt mis voolas. Ja  näis, et kõigist on muist parem paik see 
ep olnud rahne ta ees ning tuule eest pakkus ta varju.
Leetele langesin seal, kuid toibusin jälle. Kui saabus 
öö surematu, siis läksin ma taevast-toidetud jõelt selt,

285 tihnikus end maha heitsin, ka kuhjasin kuivanud lehti 
endale katteks, ja und jumal ohtrasti andis seal mulle. 
Lehtede peidus ma suikusin nii, ehk küll mure meeles, 
öö läbi, hommiku ning tagant järgi veel päevastki poole.
Kui päev õhtule kaldus, vast siis uni armas mu jättis.

290 Neidusid rannal ma nüüd nägin mängivat ning sinu tütart 
juhtivat neid, ise armsana kui jumalannadest keegi. 
Pöördusin palvel ta poole ja niivõrd targalt ta käitus, 
et ei lootagi võiks nii kohtudes taibukust säärast 
tütarlapselt nii noorelt. On noored ju ennatud ikka.

295 Külluses toitu ta tõi kohe mulle ja helkivat veini,
laskis ka pesta mind jões ning riidedki mulle need andis.
Nii olen rääkinud kõik, ehk küll mure muljumas meeles.” 

Kuid ise Alkinoos nii kostis ja ütles ta vastu:
„Voõras, siiski ei teind seda hästi mu tütar, et ei toond 

300 ümmardajatega koos kohe siiagi sind minu majja.
Sest tema poole ju seal sina pöördusid palvega esmalt.”

Kuid nii kostis ja lausus taas arurikas Odysseus: 
„Suurisand, ei ära süüdista nii oma laitmatut neitsit!
Käskis ta tulla mul küll oma ümmardajatega seltsis,

305 kuid ise keeldusin, sest häbi tundis mu meel ja ma kartsin, 
et viha süttib su sees, kui näed nii meid üheskoos sa.
Kergesti meil inimlastel ju võib süda süttida nõnda.”

Talle ent Alkinoos taas kostis vastu ja ütles:
„Võõras! Ep ole mul südant seesugust rinnus, mis süttiks 

310 nii vihas asjatus. On parem mõõdukus ikka ja õigus.
Oh tuleks -  andkugi nii isa Zeus ja Apollon, Athena! -  
mees sinutaoline, kel samad mõtted kui mul, minu tütre 
naiks, minu väimeheks saaks ning jääkski siis siia me maale! 
Meeleldi annaksin siis maja sulle ja veel vara rohkelt,



315 kui omal soovil sa jääks. Kuid sind siin võimuga hoida 
ei tohi keegi faiaak -  isa Zeus seda iial ei salliks.
Homme jo sõidad sa teele, nii määran ja ütlen, et täpselt 
sa seda ettegi teaks. Magad terve sa tee, unest raskest 
võidetud; küütijad siit merel vaiksel sõudes su viivad,

320 niikaua kui kodumaale sa saad või sinna, kus soovid, 
kas või olgu see palju veel kaugemal siit kui Euboia
-  maa, mis on kaugeim (rääkisid nii meie laevurid sellest, 
kui olid käinud nad seal Rhadamanthyst ruugepead saatmas, 
kes külas käis Tityosel, Maa pojal, kaugel. Nad sõitsid 

325 siit ööpäevaga sinna Euboiani kergelt ja kiirelt
mööda põhjatut merd, ka sealt koju pöördusid jälle).
Ka ise varsti sa näed, kui kiired mu laevad ja kanged 
mul mehed sõudma on neil, üha laineid aerudel pekstes.” 

Ütles ta nii. Ülirõõmsaks sai Odysseus üllas,
330 palvetas siis palavasti ja nii sõnad ütles ja hüüdis:

„Oh isa Zeus, lase Alkinoos teha kõik, mis ta tõotand! 
Kustumatu ta au päriks siis kogu andiderikka 
maaema pinnal. Ja  nii mina pääseksin taas koju viimaks.” 

Nõnda nad vestlesid seal koos istudes. Kuid juba kutsus 
335 valgekäene Arete nüüd neitsikud sinna ja käskis 

sättida sammaskotta ka võõrale voodi ja panna 
kauneid purpurpatju ta alla, need vaipadel peita 
ning üle laotada tekk käharvillane uinuja katteks.
Tunglad leekivad käes, kohe tõttasid teenijad kotta 

340 ning ase valmiski pea oli kindlale sängile seatud;
siis aga astusid kutsudes nii nad Odysseuse juurde:

„Rändaja! Puhkama nüüd mine, voodi jo valmis on sulle!” 
Ütlesid nii. Ning rõõmsalt ta läks, et öörahu leida.
Seal siis uinuski üllas Odysseus, vaevades vapper,

345 eeskojas kaikuvas, sammaste all, kenas puuritud sängis. 
Alkinoos aga läks unevoodisse kõrge ta lossi 
kambris kaugemas, kus ühes puhkas ta auline kaasa.



KAHEKSAS LUGU
O d y s s e u s  f a i a a k i d e  j u u r e s

K l

ui aga kerkinud ööst roossÕrmine Eos, vara sündind, 
tõusis taas oma voodist jo Alkinoos pühavõimne, 
.tõusis ka linnasid lõhkuv Odysseus, taevastest põlvnev. 

Võõra nüüd endaga viis kohe Alkinoos pühavõimne 
5 nõupeoväljale, kus ligi seisid faiaakide laevad.

Seal maha istusid nad kivist kaunisti lihvitud istmeil 
üksühe kõrvale. Kuid käis linnas jo ringi Athena, 
nii nähes välja kui Alkinoose taibuka heerold, 
ning üha mõteldes, kuis koju aidata jälle Odysseust.

10 Peatades teel iga meest, nii kõigile ütles Athena:
„Kiiresti nüüd, faiaakide pead ning nõumehed, tulge 

nõupeoväljale kõik, et kuuleks te tundmatut võõrast.
Taibuka Alkinoose majja ta saabunud äsja.
On merel eskinud. Ent näeb välja ta taevase moodi.”

15 Ütles ja ergutas nii huvi kõikide meeltes ja indu.
Pea tuli rahvast tulvates täis kogu nõupeoväljak, 
täitusid istmete read. Imeks pannes seal vaatasid paljud 
tarka Laertese poega. Sest veetlust vastustamatut 
õlgade ja pea peale nüüd võõrale kallas Athena,

20 kõrgemaks muutis ta kasvu ja kõik rühi priskemaks, et saaks 
armsaks faiaakide meelest ta, tekitaks hirmu ja austust 
nendes ta vastu ja et saaks kõikidest teistest ta võidu 
võistlustes, kus nad katsuda tahtsid Odysseuse kangust.

Kui aga tulnud jo kõik oli rahvas ja nii üheskoos seal,
25 siis sõna võttis Alkinoos ja neile nii lausus:

„Kuulake mind, faiaakide pead ning nõumehed kuulsad!
Ütlen teile ma nii, nagu vaim käsib öelda mu rinnus.



Rändaja tundmatu -  ei tea, kes -  on ekseldes laineil 
saabund mu majja kas lääne või ehk ida kaugetelt maadelt,

30 soovides, et koju saadaks me siit ta ja tähtaja määraks.
Ta koju viimegi siis, nagu viinud me teisi ju ikka!
Ep ole olnud ja ei tule meest, kes, saabund mu majja, 
peaks mures istuma kaua ja ootama siin kojusaatmist.
Lükakem vee püha laineile vaid must laev, millel enne 

35 ep ole sõidetud, ning ka viiskümmend kaks kõva noormeest 
otsigem sõudjateks talle, kes tuntud kui tublimad kõigist. 
Tullide külge nad aerud nüüd valmis jo köitnud, ent tulgu 
siis ise kaldale taas ning kiirelt mu majja, et süüa 
koos pidusöömingul -  on minu poolt seal külluses kõike.

40 Noormehi toimida nii käsen, kuid kõik valduse saua
kandjad pealikud muud kohe tulgu mu kaunisse kotta, 
et meie võõrale lahkelt seal pakkuda kostitust! Argu 
ükski teist puudugu peolt! Ning kutsuge sinna ka kuulus 
laulik Demodokos see, kes taevastelt saanud on ande 

45 hurmata kõiki, kui laulab ta, millest tal vaid süda soovib.” 
Nõnda ta ütles ja väljus. Ja järgnesid sauade kandjad. 

Heerold kutsuma läks juba taevalist laulikut. Noormeest 
viiskümmend ning veel kaks, muist kangemad, nii nagu kästud, 
kiiresti ruttasid koos mere lõpmatult-voogava randa.

50 Kui aga kaldale said ning laeva, neid ootava, juurde, 
esmalt lükkasid maalt süvavette nad mustava laeva, 
kandsid ta pardale siis kohe masti ja taglase, kindlalt 
kinnitid nahkseil rihmul ka aerud ta tullide külge 
-  kõik nagu tarvis, ja siis üles tõmbasid purjegi valge.

55 Valgmas ankrusse nüüd oma laeva nad köitsid ja läksid 
sinna, kus Alkinoos arutark asus lossis ta kõrges.
Täis seal sangareid sai õu, sammastekäigud ja saalid, 
sest tulid lossi nad hulgana kõik, vanad ning ühes noored. 
Tappa ent laskis Alkinoos kaksteistkümmend oinast,

60 kaheksa kihvakat kulti ja kaks tasa astuvat härga.
Tõmmati nahk neil, raiuti luud; sai sööming sest uhke.

Lauliku, kõigile kalli, nüüd tõi, käest juhtides, heerold. 
Head ning halbagi kord talle annetas armastav Muusa: 
valguse silmist tal viis, magusmeeldivaid laule ent andis.

65 Sellele Pontonoos höbenaeltega istme nüüd seadis
võõraste keskele just, selg vastu üht võimsamat sammast; 
riputas kaikuva lüüra tal varna ta pea kohal; näitas, 
kuidas ka sealt pime leida ta võiks oma käega; siis kauni



korvi ta toiduga tõi ligilükatud lauale, pannes 
70 kõrvale peekrigi, et sealt jooks ta, kui tal süda soovib.

Ning siis tõstsid nad käed, et haarata roogi, mis ees neil.
Kui aga nii himu täis juba saanud nad süüa ja juua, 

Muusa jo lauliku siis pani laulma ka üht lugu nendest 
kangelaslauludest, mil kuni taevani kerkinud kuulsus.

75 Vestis ta, kuis tülis kord olid Peleuse poeg ja Odysseus, 
kuidas lendlesid neil pühal ohverdussöömingul suurel 
sõimlused raevukad. Kuid väehulkade juht Agamemnon 
vaimus rõõmutses sellest ahhailaste peameeste riiust; 
endeks heaks oli see, nii ennustas talle Apollon 

80 kord pühas Pythos, kus kivikünnisest ta üle astus 
otsima nõu oraaklilt -  jo tollal, kui algasid alles 
need hädad, millega Zeus ahhailasi nuhtles ja Troojat. 
Sellest laulis nüüd laulik see kuulus. Ent üllas Odysseus 
haaras võimukal käel oma laiast purpurihõlstist,

85 tõmmates ta üle pea ning kattes näo oma kauni, 
sest häbi tal pisaraid oli nutta faiaakide ees siin.
Nii igakord, kui laulik see taevalik lõpetas laulu, 
hõlsti Odysseus peast maha laskis ja kuivatas silmad, 
nõu kahekõrvase võttis ja sealt valas joomiseohvrit.

90 Kui aga laulik see taas tegi algust -  ergutid selleks
kõik teda peolised, kes olid haaratud kaunist ta laulust -  
uuesti õhkas Odysseus, pead omal hõlstiga peites.
Nii ei näind pisaraid neid keegi faiaakidest teistest, 
ainult Alkinoos teda vaatles ja märkas ta nutmist,

95 tal ligi istudes ning nii kuuldes ta ohklusi raskeid.
Aerusid armastavate faiaakide poole ta pöördus:

„Kuulake mind, faiaakide pead ning nõumehed kuulsad! 
Nüüd mõnu küllalt me saand peoandidest kõigile-võrdseist 
ning ka kaikuvast lüürast, sest peoilu õilsamast saatjast.

100 Lähme siit välja siis nüüd ning võistlusmängudes kõigis 
katsume jõudu, et võõraski võiks koju pöördudes vesta 
armsaile sõbrule sest, kuis kangemad kõigist faiaagid 
on rusikvõitluses raskes ja maadluses, jooksus ja hüppeis.” 

Ütles ta nõnda ja läks. Ning järgnesid talle ka teised.
705 Heeroldki riputas nüüd Demodokos-lauliku lüüra 

naelale, võttis ta käest ning saalist välja ta juhtis; 
siis teda viis sama teed, mida suurtsugu teised faiaagid 
sammusid, kes näha tahtsid nüüd väljakul võistlusemänge. 
Tõttasid kõik turu poole nad ning taga rahvaski järgnes



110  lõpmatus voolus. Ent seal üles üllad noormehed tõusid. 
Astusid ette Okyalos, Akroneos ja Elatreus,
Nauteus, Prymneus, Anchialos ja Eretmeus, Ponteus,
Proreus ka ja Thoon, Anabesineos; ühes ilmus 
Amphialos, Polyneose poeg (kes Tektoni poeg on);

i i 5 viimaks ka Euryalos, Naubolose poeg, nagu Ares, 
sangareid tappev -  too, kes peale Laodamase ülla 
sirgeim ning ilusaim oli kõigist faiaakide meestest.
Astusid võistlema veel kolm Alkinoosegi poega:
Laodamas, Halios ja Klytoneos, taevaste-võrdne.

120 Enne kõike nüüd neil tuli katsuda jalgade kiirust.
Korraga kargasid kõik üle algusejoone ja seltsis 
tormasid lennates nii, et tolm üles väljakult tuiskas.
Selgus, et jalgadelt käis üle kõikidest teistest Klytoneos: 
kuivõrd künnavad muulad ehk puhkamatult vagu põllul,

125 seevõrd ette ta sai ning endast muud maha jättis.
Astusid tandrile teised siis maadluses pingutusrohkes.
Võitis kõiki siin Euryalos oma oskuse tõttu.
Hüppas kergemalt kõigist ent Amphialos. Oli ketta 
heitmises muist osavam Elatreus. Kuid rusikail sai 

130 muist üle Laodamas, poeg Alkinoose enda.
Kui aga küllalt jo nii nad mänguga rõõmustand endid, 

Laodamas, poeg Alkinoose, nii teistele ütles:
„Sõbrad! Kas ei küsiks nüüd me ka võõralt, millises mängus 

võistlema harjund ta on. Pole hoopiski väike ta kasvult.
735 Rüht tal on kõigiti hea; täis jõudu ta sääred ja reied 

ning käsivarred. Tal kael on muskliterikas. Ja  ealtki 
ta pole veel vana teps. Hädad ainult on jõudu tal kurnand.
Sest pole raskemat miskit, ma tean seda, kui meri möllav -  
võib mehelt võtta see jõu, ta olgu siis kui tahes kange.”

140 Ütles ta nõnda. Ja  Euryalos kohe kostis nii talle:
„Ütlesid, Laodamas, sa nüüd sõna õige. Eks astu 
võõra ette sa siis ise ning teda võistlema kutsu!”

Kui seda Alkinoose poeg särav kuulis, ta sammus 
väljaku keskele ning Odysseuse ees ise hüüdis:

145 „Noh, isa võõras, ka nüüd sina milleski võistlema astu,
kui seda õppinud sa! Kuid arvan, sa võistelda oskad.
Sest mehel kuulsust ju muud pole ühtki nii kõrget maailmas, 
kui mis ta on käe rammu ja jalgade jaksuga võitnud.
Siis tule välja, end näita ja nii mured tuuluta meelest!

150 Sul ärasõit pole nüüd enam kaugel. Jo  laineile lastud



kaldalt kiire on laev ning kaaslased vaprad on valmis.”
Ent kohe kostis ta vastu nii tarkuserikas Odysseus:

„Laodamas, kas ei taha kutsudes pilgata mind sa?
Ep ole meeles nüüd võistlused mul, vaid vaevad ja hooled,

155 sest olen kannatand neid läbi siiani ääretul määral.
Teiegi keskel istudes siin mures mõtlen ma ainult, 
kuis koju saada. Ja  seks abi otsin te vürstilt ja rahvalt.”

Kuid juba, pilgates näkku, nii Euryalos sõnad ütles:
„Ei, sina, võõras, küll välja ei näe, nagu see, kes on kange 

160 võistlusmängudes neis, mida tuntakse kõikjal nii mitmeid. 
Ennemalt küll mehe moodi sa, kes ajab merdpidi ringi 
paljuaeruses laevas ja rohkete kaaslaste seltsis, 
kes kasu endale otsivad vaid, oma kaupasid müües 
ning taas laadides muid. Pole võistleja moodigi näolt sa!”

165 Karmilt vaadates kostis ent nii arurikas Odysseus:
„Halvasti vastasid sa. Oled mees häbitundmatu, arvan.
Ei jaga kõigile kõike ju taevased. Ep ole kõigil 
head kõneoskust ja veel ilu suurt ning taipugi tarka.
On mõni mees näolt armetu küll, aga kinkinud talle 

170 taevased on sõnavalmidust suurt, mida kuulavad muud kõik 
vaimustatult, sest nii kõne voolab tal kindlalt ja kaunilt, 
pehmelt ja viisakalt. Silma nii paistab ta kõikide hulgas.
Linnas ta liigub, nii austatud kui surematutest keegi.
Teine küll sarnaneb näolt jumalaile, kes kõrgel on taevas,

175 kuid iluveetlevust ep pole mingit ta vaevaseil lauseil.
Nii oled ka sina näolt ilus üpris; ka taevased vaevalt 
luua veel kaunimat võiks. Kuid tõeline mõistus sul puudub.
Nüüd mõru rinnus mul meel, et viisakusetult sa rääkind.
Ei! Pole harjumatu ma võistlustes, nii nagu väitsid!

180 Arvan, et üks esimestest ma ükskord neil olin -  sellal, 
kui käsivars mul veel oli võimas ja aitas mu noorus.
Nüüd mind nõrgestand on hädad mitmed ja hirmsad, mis näind ma 
taplustes julmades ning pärast siis mere raevuka laineis.
Kuid ehk kannatand küll olen, nüüd tulen võistlema siiski,

18$ sest oli solvav su jutt. Üles ärritand sellega mind sa.”
Ütles ja sööstis ning, maha võtmata hõlstigi, haaras 

kätte ta ketta, mis paks ning suur, ning paljugi raskem 
kettaist neist oli, mil seni võistlesid viskes faiaagid, 
ringi ta keerutas ning käest kangest lendu siis laskis.

190 Lendas see vingudes nii, et häält seda kohkunult kuuldes, 
maani painutid end pika-aerused lainete lapsed,



kuulsad faiaagid. Ent ketas see, pääsenud käest, üle tormas 
kõikidest märkidest muist. Mehe näo aga võttes, Athena 
kukkumispaigale lõi kohe märgi ja kõigile hüüdis:

195 „Käega jo katsudes ka pime kukkumismärki sul, võõras,
kergesti näidata võiks, sest ep ole teiste ta hulgas, 
vaid muist kaugel on ees. Ole julge sa; võitluses selles 
ei sinutaoliselt küll enam keegi faiaakidest viska!”

Nõnda ta ütles. Ja  rõõm ülikannatand üllast Odysseust 
200 haaras see-üle, et sõber leidus tal võistlusel siingi.

Läks süda kergemaks tal ning nii kõnet jätkas ta jälle: 
„Noormehed, sinnani heitke te esmalt! Teisegi ketta 

viskan nii kaugele siis, või ehk enam veel, nagu loodan. 
Nüüd aga teisigi kutsun ma võistlusteks teisteks, mis ainult 

205 neil süda soovib. Sest on üliraskelt ärritand mind nad.
Jooksus, maadluses või rusikvõitluses -  kõigega nõus ma. 
Tulnud siis kes tahes mees -  vaid Laodamast ma ei kutsu. 
Mind ta ju võõrustab -  kes oma võõrustajatega võistleks? 
Mühkam ju on ning miskit väärt pole mees see, kes kutsub 

210 võistlema nii peremeest seda, lahkelt kes majja ta võtnud, 
saati kui võõrsil ta on. Iseendale kahju ta teeks nii.
Kuid ei kellestki muust ma kõrvale hoidu, ei ühtki 
põlga, vaid rõõmuga nõus olen kõigiga katsuma rammu 
mees mehe vastu. Sest ep ole võistluses mingis ma nõrk just. 

275 Hästi lasta ma oskan ka häilitud kaarega ammust
ning tabab täpselt mul nool vihameest keset vaenlaste hulka 
enne jo teisi, ehk küll oleks kaaslasi kõrvalgi mitmeid 
ning igaüks oleks neist oma vaenlast sihtinud täpselt. 
Ammuküttidest võitis mu vaid Philoktetes, see uljas,

220 kaugel Trooja all, kus vibud vingusid võistu ahhaidel.
Küll paremaks aga pean end siiski ma kõikidest teistest 
neist surelikkudest, kes nüüd söövad veel leiba siin maa peal. 
Muistsete heeroste vastu ma ainult minna ei söandaks, 
Herakles-sangari või Oichalia Eurytos-küti,

225 kes vibuoskuses ka jumalatega võistlesid tihti.
Seepärast hukkusid nii vara Eurytos ning oma lossis 
ei vanaks saada ta võind: Apollon tappis ta, raevus 
seepärast, et vibul võistlema see teda kutsuda söandas.
Piiki ma heidan nii kaugele kui muud nooltki ei ammu.

230 Kardan ma ainult, et võiks mind võita faiaakidest keegi 
jalgade kiiruses; on mind kurnanud raevukad lained 
liigagi rängasti, sest pole sõitnud ma laevaga siia



tervet ju teed. Ja  nii on nõrgemaks läinud mu liikmed.” 
Nõnda ta lausus. Ja  kõik jäid vait, päris hääletult vakka. 

235 Ainult Alkinoos sõnas siis, nii vastates talle:
„Rändaja, vastu mu meelt see polnud, mis ütlesid meile. 
Just oma võimeid õigeid sa ainult näidata tahtsid, 
täis viha see-üle, et see mees oli solvanud enne 
kuuljate ees sind. Kuid sinu võimeid eitada ei saa 

240 muist surelikkudest ükski, kes taibuga mõtleb, mis ütleb. 
Kuid nüüd kuula ka mind, et hiljem sa rääkida sellest 
muilegi üllaile teaks, siis kui kodus kord pidulauda 
jälle sa istuda võid abikaasa ja lastega seltsis.
Tulgu siis meelde sul võimed ka need, mida Zeus-isa meile 

245 annetand on esiaegadest peale ja nüüdki veel annab.
Me pole hiilgavad küll rusikvõitluses, maadluses raskes, 
kuid jalad kiired on meil, meresõidus ei võida meid keegi. 
Kõigest armsamad meile on peod ning tantsud ja lüüra, 
kümblused soojad, ja uusimad riided, ja voodidki pehmed. 

250 Praegugi siia siis tulge, me tantsijad, kuulsaimad kõigist, 
näidake nüüd oma kunsti, et võiks, koju jõudes, ka võõras 
rääkida sõbrule, kuis on kangemad kõigist faiaagid 
meil meresõidus ja kiires ka jooksus ja tantsus ja laulus. 
Hankima tõtaku keegi Demodokos-lauliku tarvis 

255 kaikuvat lüürat; see jäänd on kuskile sinna mu majja!”
Ütles nii Alkinoos see taevasetaoline. Heerold 

valdija majja siis läks, et otsida kaikuvat lüürat.
Üheksa mängude juhti ent tõusivad nüüd; oli rahvas 
neid valind selleks, et hästi nad korraldaks mängusid kõiki. 

260 Ringist nad tõrjusid rahva ja siis tasaseks tegid tandri. 
Jõudis ka käskjalg pea, tõi lauliku kätte ta lüüra 
ning Demodokos nüüd tuli keskele. Noorukid õitsvad, 
taidurid tantsudes kõik, tema ümber koondusid ringi 
ning jumalikku siis karglust nad algasid äkki. Odysseus 

265 vaatles välkuvaid jalgu ja täis imetlust oli meel tal.
Siis aga laulik jo lüürale lõi ning kaunisti laulis, 
kuis kenapärjalist naist, Aphroditet armastas Ares, 
kuis said esmalt kokku nad vargsi Hephaistose lossis, 
kuis jumalannale kinke tõi Ares ja -  voodi siis teotas 

270 kõrgel Hephaistosel. Kuid kohe teate sest sepale saatis 
Päikene valvav, kes koos magamas neid näind oli voodis. 
Niipea kui oli saand sõna selle ta, piinasid toova, 
tõttas sepikotta Hephaistos, haududes kurja.



Pea alas tal oli pakul ja seal tagus kütked ta kindlad,
275 katkestamatult mis hoiaks, kui nendesse kinni nad jääksid. 

Kui salapüünised teind oli Arese jaoks vihavimmas, 
siis oma puhkusetuppa ta läks, kus kaunis tal voodi. 
Voodisammaste ümber ta põimis kui ämblikuvõrgu 
ning laest allagi laskis siis niidid, mis nii ülipeened,

280 et näha keegi ei võind neid, ei surelikkudest ükski,
ei jumalaistki: nii peenelt ja kunstlikult need olid tehtud. 
Kui oli õelalt võrgud need voodile ümber ta põimind, 
siisap teeskles ta, et läheb Lemnose saarele, linna 
kaunilt-tehtusse, mis tema armsaim paik oli maa peal.

285 Kuid pime luurates polnud ka kuldaselokine Ares,
vaid kohe märkas, et lahkund Hephaistos, kuulus see taidur, 
ning kohe kiiresti sammud ta seadis Hephaistose kotta, 
et seal nautida koos kenapärg-Kythereiaga armu.
See isa Zeusi juurest vast hiljuti just oli saabund 

290 ning nüüd istus ja puhkas, kui astus kambrisse Ares, 
sammus ta juurde ja võttis tal käest ja nii sõnad lausus:

„Kallim, nüüd heidame voodi ja maitseme üksühe armu! 
On kodunt lahkund Hephaistos ja läinud Olümpose harjalt 
Lemnose saarele, kus elab sintide hõim karehäälne.”

25)5 Ütles ta nii. Aphroditegi rõõmsalt ta seltsi end heitis.
Voodis nad viibisid koos ning uinusid siis. Aga äkki 
haaras Hephaistose võrk kavalpeen neid säärase jõuga, 
et ei tõusta nad võind ega tõsta ka liiget ühtainust.
Seal siis taipas kumbki, et pääsu ep olnud tal loota.

300 Ent nende juurde jo tõttas nüüd taidur-sepp igikuulus.
Enne kui Lemnosse sai, juba teelt koju jälle ta pöördus, 
sest üha valvav Helios kõik oli teatanud talle.
Nii, süda sünge, ta ruttaski taas kodukambrite poole, 
ning lävel seisatas seal, omal rind täis raevu ja norgu.

305 Karjudes kõigest jõust, jumalaid surematuid ta kutsus:
„Zeus, isa kõrge, ja kõik igiõndsad te taevased teised!
Tulge ja vaadake siin seda naeruväärt, nurjatut asja, 
kuis Aphrodite, see Zeus-isa tütar, mind lonkurit petab 
teotavalt ning üha vaid seda jultunut armastab Arest,

310 sest tugevsäärne ja sirge on too, aga sünnist jo saadik 
on jalad vaevased mul. Pole selles ent teps mina süüdi, 
vaid on süüd vanemail. Parem kui poleks üldse ma sündind! 
Vaadake, kuis täis armu nad puhkavad üksühe kaisus, 
kuid minu voodis nad! Mõru vaadata pealt seda küll mul!



3*5 Nüüd aga loodan, et teist enam korda nad siia ei heida, 
olgugi arm neil suur -  neil tahtmine selleks on läinud.
Siin nemad viibigu nüüd neis kütkeis nii kaua, kui on 
maksnud mulle ta taat kõik, mis minult saanud ta selle 
tüdruku nii häbitundmatu eest kord kihlamiskingiks.

320 Kaunis ta tütar on näolt, aga ohjeldamatud on teod tal.” 
Ütles. Ja  vasksesse lossi jo taevased kõik tulid varsti; 

Maa-süleshoidija suur ning õnnedekinkija Hermes, 
ning ka Phoibos Apollon, see kaugele-ambuja kange. 
Kambreisse varjule jäid häbelikkusest vaid jumalannad.

325 Seisis hulgana uksel jo nüüd jumalaid igiõndsaid, 
kõikide andide andjaid, ja naer neil lõpmatu algas, 
kui nägid, kuis oli taibukalt teind igileidlik Hephaistos. 
Ütlesid mitmedki nii, ise vaadates kaaslase otsa:
,Jah, paha saab oma palga. Siin aeglane võitnud on kiire.

330 Kuigi on lonkur Hephaistos, ent kinni ta Arese püüdis, 
kõigist kärmem kes on jumalaist Olümposel kõrgel. 
Kunstiga võidetud on ta ja peab nüüd maksma ka trahvi.” 
Vestlesid taevased nii igiõndsad. Ja  nii sõnad lausus 
Hermese vastu seal Zeus-isa poeg, vägivõimas Apollon:

335 „Hermes, Zeus-isa poeg, jumalkäskjalg, õnnedeandja, 
ütles nüüd, kas sina kah tahaks olla nii, kindlasse võrku 
köidetud, kuid üheskoos Aphroditega kuldsega voodis?” 

Talle ent vastas seal nii jumalkäskjalg, Argosetapja:
„Kui aga see läheks korda, oh kaugeleambuv Apollon!

340 Kui oleksingi ma kinni ka kolmkord kindlamas võrgus 
ning kui vaataksid pealt jumalad kõik ning jumalannad, 
siiski nii puhkaksin koos Aphroditega kuldsega voodis.” 

Nõnda ta ütles. Ja naer taas puhkes olümpias te keskel. 
Ainult Poseidon ei naernud, vaid keelitas aina Hephaistost, 

345 kunstides-kuulsat, et see laseks lahti nüüd Arese jälle. 
Valjusti ütles ta vastu ja nii sõnad lennukad lausus:

„Lahti ta tee! Mina vastan ta eest, nii kuis seda soovid, 
et surematute ees kõik trahvid pea maksab ta sulle.”

Kuid kohe kostis ta vastu nii taidur-sepp igikuulus:
350 „Ei, seda mult ära soovi sa, maad süles hoidev Poseidon! 

Halb on vastutust kanda nii halbade eest nagu too siin.
Kas sind kütkesse võiks surematute ees mina panna, 
kui ära Ares see lipsab mu võrgust ja trahvigi eest siis?” 

Vastas talle ent nii maad vangutav võimas Poseidon:
355 „Kuigi pakku ehk siit läheks Ares, maksmata trahvi,

IOI



siis selle maksan ma kõik tema eest ise sulle, Hephaistos.”
Kostis kiiresti talle nüüd taidur-sepp igikuulus:

„Siis küll trotsida ei sinu soovi ma või, ei ka julge.”
Ütles ja kütked need kindlad jo päästis võimas Hephaistos.

360 Kuid kohe, kütkeist pääsedes, nii jumal kui jumalanna 
hüppasid püsti ja sööstsid -  Ares see Traakia maale,
Küprose saarele ent Aphrodite see naeratav-armas,
Paphose linna, kus hiis teda ootas ja lõhnav ka altar.
Kümbluse seal tegid graatsiad talle ja siis õlil vÕidsid 

365 sel igikestval, mis ainult on taevaste võideks ja ehteks, 
ning panid selga tal rüü säravkauni, nii kui ime lausa.”

Nõndap laulik, see kiidetud, laulis. Ent kuulas Odysseus, 
tundes rõõmu sest vaimus. Ja  niisama rõõmu sest tundsid 
pika-aerused laevurid kõik, merel-kuulsad faiaagid.

370 Kuid nüüd Alkinoos Haliast ning Laodamast käskis
tantsida üksikult, sest olid ette nad kõikidest teistest.
Haarasid need sedamaid kena purpuris värvitud palli, 
millise valmistand kord Polybos oli, taidluses leidlik.
Üks taha painutas end, ning palli ta kõrgele paiskas 

375 varjuste pilvede poole; ent siis üles hüppas ka teine 
ning tabas palli jo enne, kui tal jalad puutusid maani.
Kui -  ise hüpeldes nii -  olid palli nad pillutand küllalt, 
algasid tantsu siis teist maal andiderikkal nad kiirelt: 
üks ning siis kohe teine. Ent noormeeste ring nende ümber 

380 peopesil plaksutas takti. Ja  nii oli lärmi seal laialt.
Alkinoosele ent nii ütles Odysseus üllas:

„Suurisand Alkinoos, parim kõigist Faiaakia meestest!
Kiitsid sa, et teid keegi küll tantsudes võita ei suuda 
ning sul on õigus! Ma näind seda ning imeks pannes ma vaatan.” 

38$ Rõõmustas ütlusest sest ülev Alkinoos. Sedamaid seal
aerusid armastavate faiaakide poole ta pöördus:

„Kuulge mind kõik, oh faiaakide pead ning nõumehed kuulsad! 
Mees ülimõistlik me võõras on tõesti, nii paistab see mulle. 
Sõprusekinkisid siis, nagu kombeks, meiltki ta saagu!

35)0 Juhtimas siin seda maad kaksteistkümmend üllast on valdjat, 
kellele kuulub võim, ise kolmasteistkümnes veel ma.
Andku siis meist igaüks puhas, pestudki hõlst, ihukuub ning 
siis veel kuidagi kallist talent meie võõrale kingiks!
Toogem kokku need kõik kohe nüüd, et rõõmsana võõras 

395' kätte nad saaks ning siis asuks meiega koos pidulauda.
Lepitust otsigu Euryaloski ja kink mõni andku,



ning sõnad viisakad, sest sobimatu ta jutt oli ennist.”
Ütles ta nõnda ja kõik seda õigeks kiitsid ka teised. 

Saatiski nüüd igaüks neist heeroldi kingitust tooma.
400 Kuid kohe Euiyalos nii kostis ja valdjale ütles:

„Oh isand Alkinoos, parim kõigist Faiaakia meestest! 
Meelsasti lepitust pakun ma võõrale, nii kui sa käskind. 
Mõõga ma annetan selle, mil vasktera ning hõbedast on 
käepide, ent kõva tupp elevandiluust tehtud on uhkest,

405 äsja mis saetud. Ma loodan, et hindab ta kinki nii kallist.” 
Ütles ja võõrale viis hõbenaeltega kirjatud mõõga 

ning sõnad tiivukad nii ise valjusti ütles ta vastu:
„RõÕmus olgu su meel, isa võõras! Kui äsja ma öelnud 
halvasti sulle, las tuul ära selle siis laiali kannab!

410  Annaks taevas, et jällegi pea näha saaksid sa kaasat
ning isamaad! Oled küllalt jo kannatand, kallimaist kaugel.” 

Kostis talle ja ütles sel moel arurikas Odysseus:
„Rõõm osaks olgu ka sul, sõber! Taevalt õnne sa saagu!
Argu sul kahju sest olgu ka hiljem, et kinkisid mulle 

4 15  mõõga nii hiilgava nüüd ning ütlesid lepituslauseid!”
Ütles ja puusale siis hõbeehtese riputas mõõga.

Kuid juba päike nüüd loojus ja saabusid uhked need anded: 
Alkinoose kotta neid kandsid heeroldid tublid, 
kuid pojad Alkinoose võimsa nad võtsid seal vastu 

420 ning auväärne Arete nad siis oma hoiule jättis.
Saabus nüüd Alkinoos pühavõimne ja teised ta seltsis, 

astusid kotta nad ning aset võtsivad istmetel kõrgeil 
ning ise võimas Alkinoos Aretele ütles:
„Kirst, mis kaunitest kaunim, mu naine, nüüd too; ise sinna 

425 siis pane hõlst, mis hästi on pestud ja hea ihukuubki.
Ning kohe tehtagu nüüd tuleleek vaskkatlale alla, 
et saaks kümbluse sooja me võõras ja et, nähes kinke 
kirstus kaunisti reas, mis talle on toonud faiaakid, 
rõõmsalt istuda võiks pidulauda ta kuulama laulu.

430 Kuid ise talle ma peekri nüüd kuldse ja kauneima kingin, 
et iga kord, kui toob tema Zeusile ning jumalaile 
teistele sealt jookohvrit, siis mindki ta meenutaks ikka.” 

Ütles nii Alkinoos. Ent neitsikuid käskis Arete 
vaskine kolmjalg suur tule peale nüüd kiiresti panna.

455 Kolmjalg-katla siis tõstsidki need tule leekide kohta, 
täis selle kallasid vett ning puid panid alla tal palju.
Keerles nii kolmjala mao all leek; vesi soojenes varsti.



Sellel Arete ent tõi oma kambrist võõrale kirstu 
kaunitest kaunima ning pani sellesse kallid need kingid,

440 riided ja küllagi kõik, mis kinkinud talle faiaagid, 
kuid oma annina veel ihukuue ja uhkeima hõlsti.
Siis ise võõrale nii sõnad tiivukad ütles Arete:

„Vaata sa nüüd ise kaant ning kirstul siis kiiresti kinni 
seo oma sõlmed, et võtta ei saaks sealt keegi sul miskit 

4 45  tee peal, kui mesist und oled puhkamas laevas me mustas.” 
Kui seda kuulis üllas Odysseus, vaevades vapper, 

sulges kaane ta kirstul ja siis sidus kiiresti kinni 
keerukad sel salasõlmed, mis kord talle õpetand Kirke.
Ent varahoidjatar nüüd juba soovitas vanni tal minna,

450 kus end pesta ta saaks. Ning rõõm teda haaras, kui kümblust 
ta nägi auravat ees. Sest polnud ta hoolitsust näinud 
sest ajast peale jo, kui Kalypso kambreist ta lahkus.
(Seal teda hoiti ent ikka ja teeniti kui surematut.)
Neitsikud nüüd pesid tal keha ning õlil lõhnaval võidsid,

455 hea ihukuuegi andsid ja hõlstiga kauniga katsid.
Ning siis meespere juurde ta läks, kes jo maitsemas veini. 
Kuid lagekandvate sammaste kõrval seal meestetoa uksel 
seisis Nausikaa, kes saand ilu taevastelt endilt.
Vaatas Odysseust uljast ta austavalt ning imetelles;

460 siis aga pöördus ta poole ja nii sõnad lennukad lausus:
„Rõõmutse ning ela hästi, oh võõras! Kui saad kodumaale, 
pea siis meeles ka mind, kes sul elu aidanud päästa.”

Kostis ent talle ja ütles sel moel ülileidlik Odysseus: 
„Nausikaa, auväärt vürst Alkinoose tütar!

465 Aidaku Zeus, see Hera suur, kõmav-kõuene kaasa,
et isamaale ma saaks ning näeks kojujÕudmise päeva, 
siis tänupalveid ma toon nii kui jumalannale sulle 
kõik elupäevad, oh neitsi, kes mul oled hinge sa päästnud!” 

Ütles ja Alkinoose kõrva ta istmele istus.
470 Nüüd liha jaotati ning seguastjais tembiti veini.

Heerold, juhtides käest, aga lauliku, kõigile kalli, 
tõi, Demodokos-taadi, kes hulkade lemmik; ja seadis 
seljaga sammast vastu ta istuma peoliste hulka.
Heeroldi poole ent pöördus nüüd tark, ülileidlik Odysseus, 

475 lõigates rasvase tüki -  ent suurem veel endale jäi tal -  
valgekihvase kultsea seljast ja nii sõnad lausus:
„Heerold, vii sa see tükk Demodokos-raugale anniks!
Kuid mul on mures meel, teda sooviksin austada nõnda.



Kõikjal ju austust ja au surelikud siin maailmas laias 
480 lauljaile annavad, sest on õpetand neid ise Muusa

laulma nii kaunilt ja armastab hellalt ta lauljate hõimu.”
Ütles ta nii. Kohe heerold ka viis liha lauliku ette 

ning Demodokos kuulus talt võttis rõõmuga vastu.
Nüüd aga tõstsid nad käed, et haarata roogi, mis ees neil.

48$ Ent kui siis himu täis juba saanud nad süüa ja juua, 
lausus raugale nii paljukannatand üllas Odysseus:

„KÕrgemaks kõikidest muist surelikkudest sind mina arvan, 
sest ise õpetand sind küll Muusa on või ka Apollon, 
et nii õieti tead sa laulda ahhailaste saatust,

490 kõik, mis nad teinud ja kuidas nad vaevasid kannatand palju - 
just nagu kõik ise näinud sa või nägijailt oleks kuulnud.
Ürga sa laulu ka sest hobusest nüüd, mille Epeios 
valmistas koos Athenaga puust ning leidlik Odysseus 
toimetas riukaga sisse siis Ilioni kõrgesse kantsi,

495 kuid mehed sellesse peitis, kes võtsidki siis püha Trooja.
Kui nii sellestki vesta sa võid, nagu sündis see tõesti, 
kõigile siis maailmas ma räägin, et on ise taevas 
kinkinud sulle su ande ja laulusid saad jumalailt sa.”

Ütles. Ja  keeli jo lõi Demodokos, täis püha indu.
500 Sellega algas ta, kuis ära sõitsid ahhailased teised 

kindlalaelisil laevul ja viskasid tuld oma leeri, 
kuid mehed vapraimad puust hobu sees juba istusid peidus 
Ilioni üllaste nõupeoplatsil Odysseuse ümber, 
sest ise tassisid just oma linna need peidikud selle.

505 Seal oli siis hobu nüüd ning istudes ringi ta ümber
meeletult vaidlesid nood, sest kolm oli arvamist meestel: 
kas vasel lõikaval see kere õõnes tükkideks lüüa, 
või oru järsaku äärde ta viia ja sealt puruks heita, 
või siis sinna ta jätta kui taevaste lepitusohver.

510 Viimane mõte ent võitis ja nii pidi sündima kõik see, 
sest oli seadnud ju saatus, et Ilion hukkub, kui sinna 
veetakse puuhobu suurt, kus Argose sangarid peidus, 
et sealt Troojale tooks nad surma ja hukatust hirmsat.
Laulis ta sellestki, kuis ahhailased rüüstasid linna,

515 välja astudes sealt hobu peitliku peidikust õõnsast, 
kuidas tõttasid siia ja sinna nad kõrges ses Troojas, 
kuid Menelaose seltsis Odysseus nii nagu Ares 
hirmutav-võimas, majja, kus sees elas Deiphobos, sööstis, 
kartmatult võitlust suurt, muist kõikidest hirmsamat, algas,



520 ning kõik viimati võitis, sest aitas kõrge Athena.
Laulis sest laulik see kuulus. Ent endal Odysseusel uljal 

laugude alt pisaraid üha voolas ja põski tal kastis.
Nii nagu nutab ehk naine, end kallile kaasale heites, 
kes kodulinna ja rahva eest võideldes eesrivis. langend 

525 praegu just, kaitstes linna ja lapsigi hukatuspäevast;
maas suremas nähes meest, kes viimsetes krampides väänleb, 
nuuksudes kaelustab veel keha kallist ta, endal ent selga 
võõras jo lööb valusalt odavarrega ning tirib vangi, 
ootamas ees kus orjus on ainult ja lõpmatuis vaevus 

530 närtsitab pea hale nutt tema, armetu, õitsevad palged
-  nii haledasti nüüd voolasid veed ka Odysseuse silmist.
Kuid ei näind pisaraid neid keegi faiaakidest teistest.
Ainult Alkinoos teda vaatles ja märkas ta nutmist, 
tal ligi istudes ning nii kuuldes ta ohkusi raskeid.

535 Aerusid armastavate faiaakide poole ta pöördus:
„Kuulake mind, oh faiaakide pead ning nõumehed kuulsad! 

Jätku jo nüüd Demedokos mäng oma kaikuval lüüral!
Ep ole seekord ta laul teind rõõmsaks kaugeltki kõiki.
Sest ajast peale kui söömingul siin me ja laulnud on laulik,

540 ep ole lõppend ka nutt ning õhked me võõral. Nii küllap 
vist teda muljumas on mure mingi siis, sünge ja raske.
Jätku nüüd laulik see laul, et ühtlasi võiksime olla 
rõõmsad me kõik -  ka võõras! On nõnda see hoopiski kaunim: 
kõik siin teeme ju selleks, et austada võõrast me üllast -  

545 anname laeva ja saatjad, ja kingime sõprusekinke.
Kui oma armas ta vend, nii on abiotsija võõras 
sellele, kel südant rinnus ja peas veidigi mõistust.
Seepärast siis ära varja sa meilt salakartlikul meelel, 
mis tahaks teada ma. On kõne otsene mõistlikum kõigest.

550 Ütle sa, kuidas on kutsunud sind isa ning ema ükskord, 
niisama muu kodulinn ning need, kes linna on ümber.
Ep ole ainustki hinge, kes iial maailma on sündind 
kõrgest või halvastki soost, et ei oleks tal nime mingit, 
vaid kohe sündides saab vanemailt nime laps igaüks ju.

555 Maini siis mulle ka nüüd oma maad, oma linna ja rahvast, 
et oma mõttega võiks sind küütida sinna me laevad.
Sest pole tüürimeest ning pole tüüri ka ennast ju tarvis 
meie, faiaakide laevul, nii kuidas on laevadel teistel, 
vaid ise aimavad need meresõitjate sihte ja soove,

560 tunnevad ka surelikkude linnu ja viljakaid nurmi



kõiki nad; lendavad ruttu nad laineid põhjatuid mööda, 
peidetud öösse ja uttu, ja neil pole kartustki mingit, 
et häda saaksid nad vetel või tormides hukkuda võiksid. 
Kuid isa Nausithoos sagedasti küll rääkida teadis,

565 et vihavimmane on faiaakide peale Poseidon,
sest igameest ohutult koju saadame tervena siit me. 
Ükskord siis puruks lööb ta faiaakide kindlaima laeva, 
kui kojusaatmise teelt udusinkjatel laintel see saabub 
ning suleb linnagi meil, tehes mäe ülikõrge me ümber.

570 Nii kord ennustas rauk. Jumal ükskord teebki ehk nõnda, 
või ka ei tee -  see kõik tuleb nii, nagu heaks tema arvab. 
Nüüd aga jutusta mulle ja tõtt ärapeitmata räägi, 
kus oled ekselnud ringi ja milliseid maid oled näinud. 
Linnadest, rahvastest vesta, sa kus oled juhtunud käima, 

575 kas olid metsikud need ning jõhkrad, kes seadust ei austa 
või olid võõrastelahked ja taevaste käskusid kartsid? 
Vesta siis sellestki, miks oled kurb oma hinges ja nutnud, 
kui lugu kuuled ahhailaste töödest ja saatusest Troojas. 
Selleks ju saatus on kedrand ja saatnudki sangarid surma, 

580 et kajaks ikka sest kangelaslaul järelpõlvede kõrvu.
Või ehk Trooja all sul mõni hõimlane üllas on langend 
või ehk väimees või väi? Sest need on ju kallimad teistest 
peale nende, kes verelt või soolt hõimlased meile.
Või seal hukkunud sul mõni kaaslane ustav ja üllas?

5#5 Sest pole tõesti küll enda me armsast vennastki halvem 
kaaslane kallis see, kel meel mõistlik on ning süda ustav.”



ÜHEKSAS LAUL
L o o d  A l k i n o o s e  m a j a s . L o o t o s e s ö ö j a d . 

J u h t u m i s e d  ü k s s i l m a g a

V  7^  ostis ent talle ja ütles sel moel annikas Odysseus:
„Suurisand Alkinoos, parim kõigist Faiaakia meestest! 

J L  S^ Jah , mõnus, meeldiv on küll nii kauneid laulusid kuulda 
laulikult, kes nagu see jumalatele sarnaneb lauldes.

5 Ei või mõeldagi, arvan ma, armsamat asja maailmas, 
kui et nii ilus rõõm kogu rahval on vallanud rinna 
peol, kus istumas reas peovõõrad on kambrites kauneis, 
kuulates lauliku laulu, ja laudadel kuhjaga küllalt 
on liha rasvast ja leiba, ja ammutab tempimisastjast

10 viinur ka veini ja viib ning kõigile peekreisse kallab.
Kaunim ja meeldivam see üle kõige on ikka mu meelest.

Kuid tahad kuulda sa nüüd hädapäevist mu nutmisväärseist, 
et veel rohkem ma siis, murest muljutud, vaevleks ja kaebleks. 
Ah, mida öelda siis enne, mis hiljem, mis viimaseks jätta?

15 Nii ärarääkimatult häda taevased andnud on mulle!
Ent nime ütlen nüüd endal ma alguseks, et seda teaks te 
ning -  kui põigata suudan ma kõrvale hukkumispäevast -  
siis majasõbrana teile veel võiksin mõelda ka kaugel.
Ma olen Laertese poeg Odysseus; leidlikuks kiitnud 

20 ning kavalpeaks mind kõik. On taevani tõusev mu kuulsus. 
Ithaka kaugelepaistev on mul koduks; kõrgele kerkib 
lehti-hõljutav tal mägi, Neriton. Teisigi saari 
ümbruses palju on seal tihedalt üksühe kõrval:
Dulichion, Same, ning ka metsaderikas Zakynthos.

25 Kõigist kaugemal õhtus me Ithaka on lamerandne,
hoiavad muud aga kõik temast koidu ja päikese poole.



Kaljune pind on seal, kuid kasvatab noormehi kangeid 
ning pole kaunimat maad minu meelest kui Ithaka armas. 
Kaua küll mind pidand kinni on suur jumalanna Kalypso 

30 endaga võlvikas koopas, sest mind oma kaasaks ta ihkas. 
Niisama hoidis ka mind kavalalt oma saalides Kirke,
Aiaia nõiatar suur, kah mind oma kaasaks ta soovis.
Kuid ei väärata vaimu nad suutnud iial mu rinnas, 
sest pole teps kodumaast, vanemaist mehel armsamat miskit 

35 maailmas, olgugi ehk elupaiga ta uhkeimas lossis
saaks seal võõraste maal, omakseist oma kallimaist kaugel.

Kuid nüüd jutustan sulle ma sest oma õnnetust retkest, 
mis mulle määras Zeus, kodu poole kui sõitsime Troojast. 
Ilioni müüride alt ajas Kikoni rannale tuul mind;

40 Ismaros-linna ma rüüstasin seal ja tas raiusin rahvast.
Kui sealt röövind me naisi ja hulgana kõiksugu rikkust, 
jaotlus algas meil, et saaks igamees osa võrdse.
Küll mehi sundisin, et kohe kiiresti nad kodu poole 
sõidaksid; mind aga nood, mehed meeletud, kuulda ei võtnud, 

4$ vaid üha mõõdutult jõid mesist veini ja hukkasid rannal 
kootjalg-, keerdsarv-veiseid ja hulgana kitsi ja lambaid. 
Pääsenud kiikonid sel ajal hõikasid kiikoneid teisi, 
kes olid naabritest neil, aga neist üle jaksult ja arvult 
kaugemal mannermaal; juba meestega tapelda mõistsid 

50 nood sõjavankreil, kuid sama hästi ka jalgsi, kui tarvis. 
Koidikul nii tuli noid, nagu arvutult lehti ja õisi 
puhkele lööb kevadkuul. Ning seal tabas, õnnetuid, meid siis 
Zeusist saadetud saatus, et vaevu me kannataks suuri.
Algas nii taplus julm meie kiirete laevade juures;

55 vingudes lendasid meil odad vasksed üksühe vastu.
Niikaua kui oli hommik ja kaar pühal päikesel kasvas, 
vastu me seisime veel visalt, kuigi seal neid oli rohkem.
Kui aga jõudis jo aeg, mil ikkest võetakse härjad, 
võitu siis kiikonid said ja ahhailaste kanguse murdsid.

60 Kaaslast kuus säravsääriselist igalt laevalt mul langes, 
surma ja saatuse käest aga muud veel pääsesid pakku.

Sõitsime teele siis taas, süda sünge me sees, mure meeles, 
surmast pääsenud küll, aga kaotanud kaaslasi kalleid.
Kuid ei liikunud sealt meie kaarjas-käilased laevad,

65 enne kui hõigand me kõik kolm kord iga õnnetut sõpra, 
kes oli kiikoni käe läbi langenud tapluse tandril.

Pilvedekuhjaja Zeus seal paiskas me laevade peale



põhjast ulguva tormi ja paksusse pilvesse peitis 
korraga kõik mered, maad. Ning taevast öö tuli alla. 

jo Lendasid laevad meil längus, jo käilaga vee all. Ja  purjed
raksudes neil rajuhood rebis närtsudeks, kolmeks ja neljaks. 
Kärmesti käärsime need, väga kartes, et hukatus käes nüüd 
ning ise kõigest me väest kohe sõudsime ranniku poole. 
Kaks ööd-päeva me siis ühtjärgi seal viitsime kaldal 

75 ning üha piinutas meid mure meeles ja rammestus raske.
Kui aga kolmanda päeva jo tõi Eos lokkides kuldseis, 
mastid siis tõsteti taas, särav-valged ka heisati purjed, 
istuti laeva ja jälle neid juhtisid tüürid ja tuuled.
Nii oleks veatuna sealt me jõudnudki siis kodumaale,

80 ent kui mööda ma püüdsin Maleia maaninast, jälle
põhjatuul, lained ja vool mind kaugele kandsid Kytherast.

Üheksa päeva nii pildusid meid keset merd kalarohket 
hukatust ulguvad tuuled. Ent kümnendal siis juba saime 
lootosesööjate maale, kes lilledest toidavad endid.

85 Kaldale läksime seal, vett värsket astjasse tõime, 
kaaslased roogagi võtsid me kiirete laevade juures.
Kui aga maitseda saanud me sööki ja jooki jo tarbeks, 
kaaslasi siis mina saatsin, et kuulaksid kaugemal järgi, 
milline leibasööv hõim mehi seal asub paikades nendes.

90 Kaks seks määrasin meest ning kolmanda heeroldiks kaasa. 
Kähku nad läksid ja said juba pea lotofaagide hulka. 
Hukatust haudunud ei küll mingit me kaaslaste vastu 
lootosesööjad nood, vaid neilegi pakkusid lootost.
Kuid kes korragi vaid sööb neid mesimaitsega vilju,

5)5 ei taha tulla see teps enam teele, ei teadetki saata, 
vaid tahab jäädagi sinna ta lootosesööjate seltsi, 
noppida lootost vaid ega mõeldagi eal kodumatkast.
Kuid ära tõin vägivaldselt nad sealt ma, kuigi nad nutsid, 
ning nüüd lasksin ma köita nad laevale pinkide alla. 

j o o  Siis aga käskisin muil oma ustavail kaaslasil tõusta 
laevule kiireile kõik, et nendestki keegi ei maitseks 
lootose vilju ja ei unuks tal kojusõitmine hoopis.
Tõttasid laeva siis kõik ning istudes tullide juurde 
üksühe järgi nad aerudel lõid merel vahtlema laineid.

105 Sõitsime teele siis taas, süda sünge me sees, mure meeles.
Varsti kükloopide maale nüüd saime, kes on mehed jõhkrad, 
tundmata seadust ja õigust. Nad, taevastelt vaid abi lootes, 
kätega iial ei istuta puid ega adraga künna.



Künnita, külvita seal aga ohtralt võrsub ja kasvab 
i i o  kõik, nisu ning oder valge. On lopsakad viinapuu väädid 

täis kobaraid, ning Zeus-isa vihm puid mahlaga täidab. 
Meestel ka seal pole koosolekuid ega seadusi anta.
Kõrge seal neil asupaik mäeharjade keskel on suuris 
võlvikais koopais, kus on igamees oma naise ja laste

i i 5 käskija ning kohus ainus. Ta teistest miskit ei hooli.
On madal saareke seal, lahe suudmest veidike eemal, 

mitte just kaugel kükloopide maast, ka just ligi mitte. 
Metsaga kaetud ta on ning hulgana seal asub kitsi 
metsikuid, sest ei eksita neid siin vaenlaste sammud;

120 ei seal küttisid käi, kes muidu ju vaevu ei põlga,
metsades hulkudes ning üle kõrgete harjade tõustes.
Seal pole tallanud karjad ja kõndinud veel pole kündjad, 
iialgi veel see maa pole külvi, ei kündigi tundnud, 
ning pole rahvast ta peal, vaid määgivaid kitsi ta toidab.

125 Sest kükloobid ei tunne ka veel punakülgisi laevu 
ning puuseppigi neil pole, kes teha targasti oskaks 
kaunisti-kaarjaid laevu, et neil oleks võimalik meestel 
kaugeis linnades käia -  sel viisil, kui tihti ju laevul 
merdpidi sõidavad meil mehed, üksteist vaatama minnes.

130 Need küll õitsevaks teind oleks sellegi metsiku saare, 
sest pole maa siin halb, ajal õigel annaks ta saaki: 
niisket ja mullakad on mere rammusal rannal sel aasad, 
viinapuu neil kosuks küll, häid tarju ühtjärge ta kannaks. 
Kündmiseks on tasast maad, võiks saada selt määratut lõikust 

135 lõikusepäevadel, sest tema mullas on rohkesti rammu.
Hea on valgmagi seal, kus köit pole laevale tarvis, 
et kivi ankruks heita või kaldale veel pära köita.
Randuda laevaga võib ning viibida maal, kuni sõita 
taas vaja laevuril ning pärituul teda tõukamas takka.

140 Ent lahe viimsesse tippu seal selgeimat vett oja väike 
allikast koopa alt toob ning papleid kasvab ta kaldail.

Sinna me jõudsime nüüd. Heatahtlik taevane keegi 
juhtis vist meid läbi pilkase öö. Ei saart seda paistnud.
Paks somp ümbritses meid ning taevast kuugi ei näidand 

145 ette me laevale teed; teda pilvitus ränk-tihe peitis.
Ei seletand meil silm ses öös saart üldsegi esmalt, 
ning ei näinud me laineid, mis kõrgeina veeresid maale, 
enne kui kuivale jooksid jo käilad me kaarekail laevul. 
Randunud laevadel nii, kohe purjed me lasksime alla,



ijo  maale siis läksime leetele, kus mühas murdusid lained 
ning kohe jäime ka puhkama seal püha koidiku ootel.

Kui aga kerkinud ööst roossõrmine Eos, vara sündind, 
saart imetelles ta peal meie käisime hulkudes ringi.
Tõukasid nümfid, need Zeus-isa, Aigisekandija tütred,

155 kaljudelt kitsi me teele, et meil mehed lõunat sest saaksid. 
Tõime siis laevadelt pea vibud kaarjad ja viskodad kerged 
ning pikkputkesed; neid mehed, kolmeks jaotudes salgaks, 
heitma nüüd hakkasid ning jumal rohkesti annetas saaki. 
Laevu kaksteistkümmend mul oli kaasas, ja sai iga laev neist 

160 üheksa kitsegi, kuid iseendale võtsin ma kümme.
Nii kogu päev seal istuti peol, kuni loojunud päike, 
praeliha rohkesti süües ja maitsedes head mesist veini.
Sest ei lõppenud olnud ju veel meie laevadel kiireil 
siis punavein; iga laev seda sai kohe mitugi astjat 

165 saagiks hiljuti, kui püha Kikoni linna me rüüstand.
Ent lähedalt kükloopide maalt suits kerkis; ka kostis, 
kuidas seal rääkisid nood ning määgisid lambad ja kitsed.
Kuid juba loojenes päike ja langes öö üle maade; 
heitsime puhkama siis mere äärde, kus murdusid lained. 

i j o  Kui aga kerkinud ööst roossõrmine Eos, vara sündind, 
kutsusin kõik mehed kokku ja nii sõnad ütlesin neile:
„Siia nüüd jäägegi, teised mu sõbrad ja kaaslased kallid, 
kuid oma laevaga ning oma meestega sõidan ma sinna 
vaatama, mis on see maa ning milline seal asub rahvas:

175 kas on nad metsikud, jõhkrad, kes õigust ja seadust ei austa, 
või on nad vÕÕrastelahked ja kardavad taevaste käske.” 

Ütlesin, laevale läksin ja käskisin meestelgi minna, 
istuda pinki ja neil teha valla ka maast päraköied.
Tõttasid laeva siis kõik, kohe istusid tullide juurde 

180 üksühe järgi, ja aerudel lõid merel vahtlema laineid.
Peagi kükloopide maale me saime, mis polnud sealt kaugel. 

Veidike maad mererannast me neemikul leidsime koopa, 
kõrge ja ruumika. Loorberipuud seda varjasid. Palju 
ööbimas käis seal kitsi ja lambaid. Ümbritses õue 

185 püsttara ilmatu kõrge, kus otsiti tambitud maasse
hiid-kivirahnud ja männid ja lehtisladvased tammed.
Hiidliku kasvuga mees elas koopas siin, ihuüksi 
eemal muist oma kitsi ja lambaid hoides. Ei iial 
seltsinud teistega too; oli metslane julm ta ja toores.

190 Jah, imehirmutis see oli! Ei mehe säärase moodi



olnud ta, kes elab leivast, vaid näis nagu metsine mäetipp, 
mis üle kõikidest muist ning üksinda kõrgele kerkib.

Ustavaid kaaslasi muid seal käskisin tõmmata maale 
kiire me laev ning jääda ta valvele rannale sinna.

195 Kuid ise ning kaksteistkümmend teist, kes tublimad kõigist, 
läksime teele. Ent kaasa ma kitsenahk-lähkriga võtsin 
tõmmukat veini, mis kinkind Maron, Euanthese võrse, 
Ismaros-linnuse kaitsja, Apolloni võimuka preester.
Andis mulle ta selle, sest puutumata ta jätsin 

200 naise ja lastega koos, aukartusest Phoibose vastu, 
sest elukoht oli tal ju Apolloni varjukas hiies.
Hiilgavaid kinke talt sain: juba kuidagi kaunisti taotut 
seitse talenti ja puht-hõbe-tempimisnõu; aga siis ta 
veel kaksteistkümmend astjat suurt, kahekõrvalist kallas 

205 täis mesist, lahjendamatut, olümplaste väärilist jooki.
Ükski ta teenija või ori veinist sellest ei teadnud, 
teadis ta sest ise ainult, ta naine ja veel varahoidja.
Kui seda, tõmmukat ning meemaitselist, juua nad tahtsid, 
peekritäiele siis vett kakskümmend täit lisaks võtsid.

210 Siiski veel tempimisnõust jumalikku ja oivalist lõhna 
kerkis. Ja  keegi siis küll seda joomata jätta ei suutnud.
Nüüd nahklähkri ma suure sest veinist võtsin ja teise 
nahkkoti toiduga. Sest kohe vaprana vaim minus aimas, 
et siin kohtan ma meest, kel röögatu palju on jõudu,

215 kuid kel metslase meel, ega tunne ta Õigust ja seadust.
Koopasse jõudsime pea, kuid sealt kükloopi ei leidnud, 

vaid lähivainudel hoidis ta rammusaid kitsi ja lambaid. 
Kaesime koopas siis ringi me hoolsalt ning imeks pannes: 
kuhjaga juustu tal täis olid korvid. Ja  lahtrites tungles 

220 hulk puduloomade talli, kes jaotatud kõik vanust mööda -  
talled, kes suuremad, siin olid, keskmised seal, omaette 
taas vastsündinud; täis vadakvett kõik läikisid astjad. 
Sealsamas lüpsikud seisid ja panged, mis lüpsmiseks valmis.

Siin kohe tungivalt käisid mul peale mu kaaslased, tahtes 
225 juustusid võtta ja lahkuda siis, veel ühtlasi enne 

talledki lahtreist päästes ja kiirele laevale viies, 
kähku ent siis ära seilata siit mere soolase laineil.
Kuid ei kuuland ma neid, ehk küll parem see oleks olnud, 
sest teda kord näha tahtsin ja lootsin talt sõprusekinki.

230 Ei aga rõõmu küll toonud ta meile, kui ilmus me ette!
Nüüd tuli tehti ja ohvrit toodi; ka endile juustu



võtsime siis, et süüa. Ja  istudes ootama jäime 
koopas määratus seal, kuni saabus ta karjade seltsis.
Ilmatu kandami tõi tulepuid, et neil teha õhtust 

235 ning oma koorma ta siis maha koopasse mürtsudes viskas. 
Jooksime ehmudes ning end peitsime kaugeimas nurgas. 
Koopasse laia ta nüüd ajas rammusad kitsed ja lambad, 
kõik keda lüpsis ta; kuid isaloomad, sokud ja jäärad, 
välja ta jättiski õue, mis piiratud hunnitust aiast.

240 Koopal suu aga siis ta röögatu rahnuga sulges,
raskega, millist küll iial ka kakskümmend kaks kõva vankrit 
neljarattalist ep oleks jaksanud tõmmata paigast
-  säärase määratu kalju ta tõstis nüüd uksele ette.
Kükili istudes lüpsis ta uted ja määgivad kitsed,

245 kõik tehes korrast; alla ka sai iga utt oma voona.
Valgest piimast ta siis kohe laskis kupata poole, 
sest surus juustugi ning põimvakkades kõrvale tõstis.
Piimast teise ent poole ta nõudesse kallas, et hiljem 
võtta ja juua sest võiks siis uuesti õhtuseks eineks.

250 Kui oma asjad ta nii kõik sättinud hoolsasti korda,
siis tule suure ta süütas ja meid nägi ning kohe nõudis:

„Mis mehed teie siin, võõrad? Kust tulnud te märgadel teedel? 
Kas ehk kaupmehed te? Või merdpidi huigute muidu 
nii mereröövlite kombel? Sest neid on ju luurimas kõikjal,

255 õnnetust teistele tuues ja mängides endagi peaga?”
Ütles ta nii. Oli meil süda vaeseke lõhkemas hirmust, 

nõnda meid ehmatas kõiki ta jõhkraim hääl, kuju õudne.
Siis südant viimati võtsin ja nii tema vastu ma kostsin:

„Kõik me ahhailased siin. JaTrooja alt tulnud. Me tuultes 
260 paljudes eksinud teelt, merel laial ja põhjatus sõites.

Püüame küll kodu poole me, kuid on võõrsile viinud 
meid valeteed. Vist Zeus seda tahtnud ja määranud nõuda.
Juht oli meil Agamemnon, see Atreuse poeg; seda öelda 
kiideldes võime, sest kuulus see mees üle terve maailma,

265 linna et säärase rüüstas ja sangareid paljusid raius
surnuks ta. Meie ent, sattudes siia, sul paitame põlvi 
palvega: kostita meid sina lahkelt ja ühtlasi anna 
sõpruskingitus nii, nagu on püha võõrustuskomme.
Ning jumalaid, sõber, karda, sest kaitset me otsime siin sult.

270 Tead, abiotsija võõra eest kord kõik Zeus tasub kätte;
ikka on kaasas ta neil. Väärt austust on seepärast võõrad.”

Ütlesin nõnda. Ent julmalt ta vaatas ja vastas siis mulle:



„Loll oled, võõras, sa vist või siis tuled nii kole kaugelt, 
et käsed austada mul jumalaid ning neid päris karta!

275 Meie kükloobid ei hooli sest Aigisekandijast Zeusist, 
ei jumalaist igiõndsaist, sest ise kangemad neist me!
Seepärast Zeusigi vimm mind hoopis ei hirmuta, et ma 
hoiaksin sind ja su sõpru, kui seks pole endal mul soovi.
Kuid nüüd ütle sa mulle, kas hea oma laeva sa jätsid 

280 kuskile kaugele või ligimaile, et kõike ma teaksin?”
Uuris ta nii. Sedamaid aga teadjana mõistsin ta mõtteid 

ning kavalasti ta vastu ma kostsingi, lausudes nõnda:
„Laeva jo mul puruks lõi maad vangutav võimas Poseidon, 
paisates rahnude otsa ta teie maa kaugeimal piiril 

28$ maanina tipul, ja meid ajas tuul merelt rannale siia.
Hukkusid muud, mina pääsesin ainult ja need, kes mu seltsis.” 

Ütlesin nii. Aga julmalt ta vaatas ja mulle ei vastand, 
püsti ent kargas ja kaks minu kaaslast kämblasse haaras, 
vastu põrandat need lõi otsekui kutsikad, nii et 

290 purskasid neil ajud peast ning nõrgudes kastsivad mulda. 
Tükkideks lõikas nad siis ta ja sõi oma õhtuseks eineks. 
Viimseni need Õgis kõik -  lõvi moel, keda kasvatand mäed on; 
sõi liha, sõi sisikonnad, ka luud järas kõik üdirohked.
Küll, nähes asja nii jälki, me tõstsime valjusti nuttes 

25)5 käed üles Zeus-isa poole, ent nõu ei leidnud me miskit.
Kui aga kaaslaste luud-lihad määratu mao olid täitnud 
ükssilmal ning puhast piimagi neile ta peale veel kõõnind, 
koopa keskele pikku end viskas ta lammaste sekka.

Tõukas jo siis süda uljas mu sees, et astuksin juurde,
300 tõmbaksin lõikava mõõga mu puusalt ja torkaksin rinda, 

talle just sinna ma, katsudes käega, kus julmuri maks on, 
maokile keskel. Kuid mind takistas mõte ka teine: 
koopas siinsamas siis meid hukatus pääsmatu ootaks, 
sest oma kätega eest meil tõugata jõudu ep olnud 

305 määratut rahnu ju, millega suu oli sulgend ta koopal.
Nii siis ohkides vaid püha koitu me ootama jäime.

Kui aga kerkinud ööst roossÕrmine Eos, vara sündind, 
tõusis kükloop, tule süütas ja tööd tegi taas nagu kord tal: 
kõik emad lüpsis, ka viis iga utele alla ta voonad.

310 Kui oma asjad ta nii sai sättinud hoolsasti korda,
haarates ta jällegi meist kaks meest oma hommikueineks. 
LÕpetand söömise siis, ajas koopast ta rammusa karja, 
hõlbuga lükates eest kivi paokile ning kohe jälle



ette ta paigutas -  nii nagu nooltetupele kaane.
315 Hõikudes ning vilet lüües ta siis oma rammusa karja

taas ajas mäele. Ent koopasse jäin mina, haududes mõttes, 
kuis saaks maksta ma kätte ja võitu kas annab Athena. 
Viimati säärane nõu parim kõigist paistis mu meelest: 
lahtrite ääres seal maas kükloobil suur oli matar,

320 toore oliivipuu palk, mis raiutud äsja ja toodud
kuivama, et teda kanda siis. Kuid oli kõikide meelest, 
kui oleks mastipuu see kahekümne ehk sõudjaga mustal 
pargasel, kaupu mis veab mere põhjatu lõpmatuil laineil: 
säärane tal oli pikkus ja nii jäme ühtlasi näis ta.

325 Selle ma võtsin ja ladvast tal raiusin süllase tüki,
kaaslaste kätte siis andsin ta laasida. Ning osavasti 
need käsu täitsidki. Kuid ise tal teravaks tegin otsa.
Siis aga tulle ta pistsin ja keerasin loitlevas leegis 
ning ära hoolega peitsin ta sõnniku alla, mis kattis 

330 külluses koopa sees seal kogu põrmanda kuhjade kaupa. 
Kaaslasil, ellu kes jäänd, aga käskisin heita ma liisku, 
kel tuleb tõsta see palk, südant võttes, mu seltsis ja lüüa 
silma kükloobile, niipea kui uni armas tal saabund.
Neile just langeski liist, keda endal mul soov oli saada;

335 meest neli neid oli kokku ja veel mina liisuta -  viies.
Õhtul kükloop tuli taas, ühes kauneimavillased karjad. 

Koopasse laia ta nüüd ajas rammusad kitsed ja lambad 
ühtlasi; välja ei jätnud ta õuele teps enam ühtki.
Kas paha aimas ta või teda käskis ehk taevane keegi?

340 Koopa suu aga jälle ta röögatu rahnuga sulges,
kükili istudes lüpsis siis uted ja määgivad kitsed, 
kõik tehes korrast, ka viis iga utele alla ta talled.
Kui aga asjad ta nii sai sättinud hoolega korda, 
kahmas ta jällegi meist kaks meest oma õhtuseks eineks. 

345 Kuid kükloobile nüüd ligi läksin ja hõikasin talle,
hoides peopesil ees puukausiga tõmmukat veini:
„Säh, kükloop! Inimesliha söönd, joo veinigi peale, 
siis vast taibata võid, mis jookisid meil oli laevas!
Sulle ta andeks tõin, et hale sul minust hakkab 

350 ning koju saadad sa mind. Kuid ikka sa metsikult jaurad. 
Jultunu! Kes tuleks küll siis külla veel iialgi sulle 
muist inimlastest, kui mind sina nii ülekohtuselt kohtled?” 

Ütlesin nõnda. Ta võttis ja jõi. Ning hirmsasti meeldis 
talle see hea magus jook. Juba mangus siis teistki ta peekrit:



355 „Noh, ole hea, too veel! Kohe ütle ka, mis nimi on sul, 
et teha sullegi rÕÕmu ma sõprusekingiga võiksin!
Ka kükloopide jaoks siin kasvatab viljakas maapind 
tarjasid häid ning Zeusi vihm neid mahlaga täidab.
Kuid see vein, mida tõid, ambroosia on, puhas nektar!”

360 Soovis ta ning taas andsin ma nõu, täis helkivat veini.
Korda kolm mina tõin, kolm korda sest jõigi ta, juhmard.
Kui aga vein oli teind kükloobil jo mõistuse tuhmiks, 
pehmeil, leebeil lauseil ma pöördusin siis tema poole:

„Tahtsid sa teada, kükloop, nime missugust kannan ma kuulsat. 
365 Nüüd seda ütlen ma. Kuid sina kingitus too, nagu tõotand!

On nimeks mul Eikeegi. Eikeegi -  nii kutsusid enne 
mind isa ning ema ikka ja nõnda ka sõbrad mu teised.”

Ütlesin nõnda. Ent julmalt ta vaatas, vastates mulle:
„Kõige viimsena siis sinu söön ma, Eikeegi. Ja  enne 

370 kõik sinu kaaslased söön. Minu kingitus sulle see olgu.”
Ütles nii vaarudes ning maha prantsatas, pikali jäigi, 

kael jäme kooldunud viltu. Ja  nii kohe seal teda murdis 
ränk uni, kõikide võitja. Ent veiniga koos kõrist viskas 
kõht tal me kaaslaste tükke, sest joobumus oksele sundis.

375 Seal siis võtsin ta matra ma ning punasütesse pistsin, 
et sel kuumeneks ots, aga kaaslasi julgustin kõiki 
häil sõnul, et araks minnes ei keegi neist kõrvale hoiduks.
Peagi oliivipuust palk tules peaaegu süttima hakkas, 
ehk oli toores ta küll, ning õudselt hõõgus ta kuumust.

380 Siis tulest võtsin ta ning ligi viisin kükloobile. Umber 
astusid kaaslased -  lõi südikust väga suurt jumal neisse.
Tõstsid matra nad nüüd teravotsase ning kohe silma 
pistsid kükloobile. Puul ise haarates siis ülaotsast, 
vaotades pöörasin nii, nagu laevale palkisid puurib 

3#5 mees orapuuriga, ent kahelpool seda kaaslaste rihmad 
aitavad kiskuda alla ja puur alalõpmata pöörleb.
Nii tema silmaski nüüd tulist matart me pöörsime ringi 
kõigest me jõust. Ora pöörleva alt veri kuumana voolas.
Hõõgusest kõrbesid tal kohe ripsmed ja kulmugi karvad,

35)o silmmuna laksudes lõhkes, ta mahl sisinal ära auras.
Nii nagu ääsi ees sepp tulist kirvest, suurt sõjataprit 
kastab ehk külmasse vette ja see väga valjusti surtsub, 
kuid karastust saab raud, kõvaks muutub ja rauana sündsaks, 
nõnda ka surtsudes kees tema silm oliivipuu ümber.

395 Hirmsasti karjus kükloop ning kaikusid ümber tal kaljud.



Ehmudes eemale kõik temast jooksime. Kuid ise silmast 
kiskus matra ta, mis verest ohtrasti-voolavast määrdund, 
ning selle võimukal käel ära paiskas, hullunud raevust.
Hakkas ta hõikuma siis abiks endale teisi kükloope,

400 kel elupaikadeks on mäeharjade metsiste koopad.
Kuuldes ta ulgumist, need ükshaaval ruttasid alla, 
koopal piirasid suu ning nõudsid, mis seal teda vaevab:

„Mis tuli painama sind, Polyphemos? Sa mispärast karjud 
siin keset ööd jumalikku ja nii mesist und segad meilgi?

405 Kas ehk röövimas sult puduloomi on üks surelikest,
või ehk neist mõni sind on surmamas nõuga või jõuga?”

Karjus neile ent koopast nii Polyphemos, see võimas: 
„Sõbrad, Eikeegi siin mind täna surmamas nõuga, ei jõuga!” 

Need aga vastasid siis, sõnad lennukad lausudes talle:
410 „Kui oled üksinda ning vägivalda ei tee sulle keegi, 

mingi siis haiguse Zeus on saatnud; ei aidata saa seal.
Kuid palu, ehk abi toob isa sulle su, valdjas Poseidon.”

Ütlesid nõnda ja läksid; ent mul süda kullake naeris, 
kuis teda küll vedas alt nimi see ja mu peenike pettus.

415 Raskelt ohkides ning valust vääneldes, kätega kompis 
endale teed kükloop, läve pealt kivi eemale tõstis, 
uksele istus ja käed ajas laiali, lootes, et suudab 
neid meist kahmata kinni, kes karjaga hiiliksid koopast -  
sääraseks mühkamiks mind oma meeles ta muidugi arvas.

420 Kuid mina otsisin, kuis teha nüüd tuleks õieti hästi,
et saaks surma eest päästa ma veel oma sõpru ja ennast. 
Kõiksugu plaane ja riukaid ma siis küll põimisin kokku 
seal elu eest, sest hukatus meid ligi uksel ju ootas.

Viimati säärane nõu parim kõigist paistis mu meelest:
425 oinaid paljugi seal oli, suuri ja rammusaid, kauneid;

paks, tihe, lokkides vill neid kanniksetõmmuna kattis.
Neid tasa köitsin nüüd kokku ma paindlikeks väänatud vitstel, 
võttes need hunnikust, mil magas öösel see hiiglane jõhkard. 
Oinast kolm panin kokku ja meest pidi keskmine kandma,

430 ent seda keskmist varjasid kaks teist kummaltki küljelt.
Nii iga kaaslast viisid siis oinast kolm. Aga mind kes?
Karjas tal seal oli jäär, muist kõigist kangem ja suurem; 
sellel ma haarasin seljast ja end kõhu alla tal käärsin, 
mässisin seal oma sõrmed ta uhkesse villa ja jätsin 

435 pinguli kätega kõlkuma end, süda sees aga kindel.
Raskesti ohkides nii püha koitu me ootama jäime.



Kui aga kerkinud ööst roossõrmine Eos, vara sündind, 
kärsitult karjamaa poole jo tunglesid sokud ja oinad, 
kuid emalambad ja kitsed, need lüpsmatult määgisid lahtreis 

440  pakitsevail udarail. Peremees ise piinades hirmsais 
kätega kombitses kõigil ta eest läbi astuvail oinail 
lokkava villaga selgi; ent ei seda mõelnud ta, juhmard, 
et mehed seotud ju neil olid villaste rindade alla.
Kõigist viimsena siis minu jäärgi see uksele liikus,

4 4 5 kanda kel pikk, tihe vill ning all mina, riugaste leidja.
Kompis selga ka sel Polyphemos võimas ja lausus:
,Jäär, minu kullake, miks täna kõigist viimsena koopast 
lahkud sa? Iialgi veel pole teisi ju ette sa lasknud.
Ikka just kõikide ees sina, maitsedes õitsevaid heinu,

450 aasale astusid uhkelt ja seal oja juurdegi jooksid
enne kui muud; esireas tara poole ent tõttasid jälle 
õhtuti. Nüüd aga kõigist sa viimane. Kas ehk taga leinad 
karjase silma, mis hulgus see õel ja ta armetud sõbrad 
kõrvetand hoopis, mu pea oma veiniga uimates enne?

455 Tal nimeks on Eikeegi ja teps tema surmast ei pääse!
Oh, kui meel oleks sul nagu mul ning rääkija keelgi, 
küllap siis ütleksid, kus minu raevu eest peidus ta praegu! 
Vastu maad ma ta lööks, nii et ajud peast temal lendaks, 
leotades maad. Oh, küll südant kergitaks see vihakoormast 

460 piinades neis, mida tõi Eikeegi, see nurjatu mulle!”
Nõnda ta ütles ja koopast jo jääragi välja siis laskis.

Kui aga jõudsime nii pisut eemale koopast ja õuest, 
põetasin lahti end jäärast ja päästsin ka kaaslased kütkeist. 
Kiiresti aeti nüüd neid sirgjalgseid, rasvaseid loomi,

465 järjest vahtides ümber. Siis viimati laevani saime.
Rõõmsasti kaaslased meid, kes pääsenud surmast, seal võtsid 
vastu, ent teisi, kes hukkund, nad hakkasid oiates kurtma. 
Kuid need kaebfed ma neil kohe keelasin kulmude viipel; 
käskisin jätta ma itk, jalamaid aga viilakad loomad 

470 laevale viia ja siit ära sõita siis soolaseil laineil.
Tõttasid laeva nüüd kõik ning, istudes tullide juurde 
üksühe järgi, jo lõid aerudel vahtlema laineid.

Kui aga sõitsime juba hõikamiskaugusel kaldast, 
siis Polyphemose poole ma pilgates karjusin nõnda:

475 „Hei, kükloop! Ega olnudki nii väga mannetu mees see, 
kelle kaaslasi kalleid sa metsikult sõid oma koopas!
Õiglaselt sündis see sulle su roimade eest, jõle julmur,



kes oma endagi koopas nii jultunult sõid oma võõraid!
Selle eest nüüd tasund sulle on Zeus ning taevased teised.” 

480 Ütlesin nii. Teda haaras ent raev ning kurjus veel suurem.
Kiskus ta kõrgest mäest ära kaljuse tipu ja selle 
laeva mustkäilase ette siis paiskas määratu jõuga 
(veidike puudus, et see oleks tüürile prantsatand pihta).
Kuid kivi kukkuva eest meri kõrgele paiskus ja laine,

485 määratu kui meretõus, ühes endaga kandis mu laeva;
tulles suurmere poolt, maa poole nii meidki ta lükkas.
Kuid siis pikima ridva ma haarasin kätte ja laeva 
kõrvale juhtisin, pead aga noogates käskisin sõpru 
kiskuda kõigest jõust oma aere, ja kiiresti, et meid 

490 ei tabaks hukatus. Sõudiski siis igamees, turi küürus.
Kui aga rannast me nii kahevõrra jo kaugele jõudnud, 

jällegi aetasin siis kükloopi ma. Kaaslased kõik mind 
hirmuga üksühe võidu küll keelasid leebivail lauseil:
, Jultunu, miks nii õrritad veel seda metsikut meest sa?

49$ Rahnu vast paisates merre, ta pöörduma sundis me laeva 
jällegi randa ja näis, et ootab meid hukatus kindel.
Kui veel kuuleb ta nüüd sinu häält või aetamist ainust, 
rahnul ta veel teravkülgsemal siis puruks paiskab me laeval 
plangud ja meiegi pead. Küll siiagi heita ta suudab.”

500 Ütlesid nii. Aga taltunud ei minu sees süda uljas,
vaid tema poole ma taas sõnad karjusin raevukast rinnast: 

„Kui küsib sult, kükloop, surelikkude keskel ehk keegi, 
kes on see mees, kes silma on nii jäledasti sul rikkund, 
ütle siis, et tema rikkus see linnadevõtja Odysseus,

505 Laertese poeg, kodu kel on kaljudel Ithaka saarel.”
Ütlesin nii. Aga ulgus ta valjusti, vastates mulle:

„Oeh, häda! Täide on läind, mida ette mul öeldud jo ammu! 
Siin elas ennustustark, mees kasvultki kõrge ja kaunis, 
Telemos Eurymides, meie ennustajaist oli kuulsaim,

510 ning eluaeg kükloopele siin tulevikku ta ütles.
Mulle ta kuulutas just nagu sündinud kõik täna ongi, 
et ma Odysseuse käe läbi silmade valguse kaotan.
Ootasin siis kogu aeg, et kuskilt siia mu vastu 
mees tuleb, kes ülisuur, kehalt kaunis ja määratu jõuga.

515 Kuid vilets kääbus see vaid, mehehakatis, armetu, väeti, 
silma nüüd röövinud mult, mind viinaga uimastes enne!
Ent tule siia, Odysseus, saad mult sõprusekingi
ning palun Maa-süleshoidjat suurt, et ta kaitseks su reise.



Sest olen siin tema poeg ma ja end minu taadiks ta ütleb.
520 Kui on tal tahtmist, ta võib teha silmagi jälle mul terveks, 

ei seda tee jumal muu, vähem veel surelikkudest keegi.”
Ütles ta nõnda. Ent vastates nii kohe hõikasin talle:

„Oh, oleks suutnud ma sult elu võtta ja hirmsa su hinge 
Hadese kotta siit saata! Vast siis oleks kindlam kui kindel,

525 et sinu silma ei teeks nägijaks ka võimas Poseidon!”
Vastasin nii. Ent Poseidoni poole nüüd pöördus ta palvel, 

tõstes käed üles taeva ja tähtede poole ja hüüdes:
„Kuule sa mind, oh mustpea, maad süles hoidev Poseidon! 

Kui olen tõesti su poeg ma ja end minu taadiks sa ütled,
530 tee, et iial ei saaks koju linnadevõtja Odysseus,

Laertese poeg, kodu kel on kaljusel Ithaka saarel!
Kui aga saatuseks tal omakseid näha siiski ja jõuda 
taas kodu kallile maale ja seal oma kaunisse kotta, 
sinna las saab pärast paljusid vaevu ta, kaaslased kaotand,

535 võõraste laeval ja hilja! Ka seal teda las häda ootab!”
Nii tema palvetas ning teda võttiski kuulda Poseidon. 

Kuid kivi haaras kükloop nüüd raskema, suurema veelgi, 
hoogu siis võttis ja viskas ta taas kogu määratu jõuga.
Just pära juurde see rahn tumekäilsele laevale langes;

540 veidike puudus, et seal oleks tüürile prantsatand pihta.
Ent kivi kukkuva eest meri kõrgele paiskus ja lained 
lükkasid laevagi meil, üle väina ta saareni viisid.

Saime nii sinna me taas, kuhu jäänud me kaarekad laevad 
muud üheskoos. Olid seal ka me kaaslased laevade kõrval,

545 istudes ning kogu aeg nii oodates meid meres suures.
Peenele liivale randa me laev kohe tõmmati kiire, 

ning seal läksime maale me, kus mühas murdusid lained.
Siis puduloomadki tõime me kaldale kaarekast laevast, 
jaotades kõigile, et igamees osa saaks ühevõrdse.

550 Kuid isepäinis veel mulle mu kauneis sääristes sõbrad 
määrasid jäära. Ja selle seal rannikul sai minult ohvriks 
paksude pilvede Zeus, kes võimsaim käskima kõiki.

Õieti süütasin reied. Ent Zeus ei tahtnud mu ohvrit, 
vaid seda mõtles ta, kuis teha nõnda, et hukkuksid kõik mu 

555 kindlalaelised laevad ja ühtlasi kaaslased kallid.
Nii kogu päeva me viitsime peol, kuni käes oli loojak, 

praeliha rohkesti süües ja maitsedes head mesiveini.
Ent kui loojunud päike ja langenud öö üle maade, 
heitsime puhkama rannikul, kus mühas murdusid lained.



560 Kui aga kerkinud ööst roossõrmine Eos, vara sündind, 
tõusin ma, julgustin sõpru ja nii kohe käskisin kõigil 
istuda laevule ning teha valla ka neil päraköied.
Tõttasid laeva siis kõik, kohe istudes tullide juurde 
üksühe järgi, ja aerudel lõid merel vahtlema laineid.

565 Sõitsime teele nii taas, süda sünge me sees, mure meeles, 
surmast pääsenud küll, aga kaotanud kaaslasi kalleid.



KÜM NES LAUL
A i o l o s . L a i s t r ü g o o n i d . K i r k e

"TT”õudsime varsti me siis Aioolia saarele, sinna,
kus elas Aiolos, poeg Hippotese, taevaste lemmik.
Vees ujub ringi see saar, on ümber murdmatu vaskne 

^m üür temal ning sile-seinsed on rannad sel, kaljused, järsud. 
5 Valdjale seal kaksteistkümmend last oli sündind ta lossis, 

poegi neist kuus ning tütreid kuus, kõik tervisest õitsvad. 
Hiljem poegile siis abikaasadeks tütred ta andis.
Istuvad nüüd isa armsa ja ka ema hoolika seltsis 
koos alatihti nad peol, ees rohkesti roogasid hõrke,

10 kõik maja lõhnab praest, piduhääli sealt õuegi kostab 
päeval. Ent öösel nad kõik häbelikkude naistega seltsis 
puhkavad vaipade all oma kaunisti voolitud voodeis.

Nende linna me saime ja rõõmsasti meid oma lossis 
Aiolos kostitas seal kuu aega: ta meilt päris palju 

15 Ilionist ja ahhailaste laevust ja sealt kojusõidust.
Jutustasingi ma talle siis kõigest, kuidas see juhtus 
ning teda tellisin, et kojusõitu ta korraldaks meile.
Ei ära öelnud ta, vaid sedamaid meid aitas ta teele. 
Üheksa-aastase härja pealt võetud parknahast pauna 

20 sulges ta kindlasti kõik sihis mitmes ulguvad iilid, 
sest oli Välkudeheitja ta pannud tuultele valdjaks, 
kes võis lasta neid vallali või siis hoida ka kütkeis.
Laevale pauna ta tõi, hõbehiilgava nööriga köites 
kinni sel suu, et sealt puhang ainuski välja ei pääseks.

25 Läänest Zephyros-tuule ta vaid pani lükkama laeva, 
et koju saaksime pea. Aga soov see täide ei läinud, 
vaid ise hukka me saatsime end oma hulluse tõttu.



Üheksa päeva ja ööd ühtjärge me sõitsime esmalt, 
kümnendal päeval ent ees juba paistsivad Ithaka väljad 

30 ning ligidalt näha võis kodukünkail karjuste lõkkeid.
Kuid magusasti siis mind uni haaras ja rammestus raske, 
sest kogu aeg ise hoidsin ma purjede soote ja nööre; 
ei neid andnud ma käest, et kiiremalt vaid koju saada. 
Hakkasid kaaslased nüüd isekeskis rääkima, mõeldes,

35 et hõbedat ning kulda ma endaga toon, mida andnud 
hulgana mulle Hippotese poeg, vägev Aiolos üllas.
Ütlesid mitmedki nii oma kaaslase vastu, kes kõrval:

„Ennäe! Kuidas see mees nii armas on kõikide meelest, 
kõigist ka austatud, tulgu ta mistahes linna või maale!

40 On juba Ilioni mailt sõjasaagina kaasas tal aardeid 
nii üliohtrasti. Kuid sama retke ju teinud ka meie 
ning koju jõuame nüüd päris tühjade kätega siiski.
Andnud Aiolos on heldesti sõprusekinke.
Ruttu siis vaadakem kord, mis anded need on, ja kas palju 

45 paunast leiame eest hõbeasju ja kallimat kulda.”
Rääkisid nii nad ja sai ülevõimu see õnnetu nõu neil. 

Tehtigi lahti siis paun. Ja välja sest tormasid tuuled 
kõik! Maru hirmus haaras mu itkevad sõbrad ja taas meid 
suurmerel kaugele viis kodurandadelt. Kui uni läks mult,

50 kahtpidi kaalus uljas mu meel siis süngena: kas jo
siin kohe heita end laevast ja hukkuda tormavais laineis 
või kõik vaikides kanda ja jääda nii veel eluilma.
Siiski veel kandsin ja jäin. Üle pea end mähkides hõlsti 
pikali maas olin laevas, ta põhjal. Ent torm ajas varsti 

55 jälle Aioolia saareni meid. Mehed oigasid valjult.
Läksime maale siis taas, vett värsket astjaisse tõime, 

ning mehed einetki võtsid seal kiirete laevade juures.
Kui aga nii himu täis juba saanud me süüa ja juua, 
kutsusin kaaslase siis ning heeroldi teiseks ja läksin 

60 kotta kuulsasse taas. Ise Aiolos aus parajasti
söögilauas seal istus ja naine ja lapsed ta seltsis.
Vaikides võtsime istet me künnisel, piitade kõrval.
Kuid nägi, hämmastust täis, tema meid seal ning sõnad hüüdis: 

„Kust said siia, Odysseus? Mis vaim sind kiusab nii õelalt? 
65 Teele ju saatsime sind nii hoolikalt, et oleks kindlalt

saabuda võind kodumaale sa voi kuhu vaid oleks soovind!” 
Ütlesid nõnda nad. Nii aga kostsin meelel ma kurval: 

„Kaaslased meeletud kaela mul tõid häda selle ja enda



uinak mu saatuslik. Kuid veel aidake! Teie ju võite!”
70 Nii seal mangusin neid mina pehmeil, leebivail lauseil.

Kuid nemad vaikisid kõik. Ja  nii isa vastas siis mulle: 
„Kiiresti lahku me saarelt sa siit, jõledaim surelikest!

Ei oma võõraks võtta ma söanda, ei teelegi saata 
seesugust meest, keda vihkavad nõnda olümplased õndsad. 

75 Et tulid jälle, sest näen, kuis vihkavad sind nemad. Kao siit!” 
Üteldes nii, ajas välja ta mind. Hädas oigasin raskelt. 

Sõitsime teele siis taas, süda sünge me sees, mure meeles. 
Vaibus sõudjate vaim juba varsti, sest enda me hullus 
vaeva ju säärase tõi; pärituul enam ei puhund nüüd meil.

80 Kuus ööd-päeva seal nii ühtjärge me sõudsime, siis vast 
seitsmendal ees oli Telepylos, see Lamose linnus 
laistrügoonide maal, kus karjane karjamaalt tulles 
hõigates tervitab teist, kes vast läheb karjaga välja.
Mees, kel ei oleks und, kaks palka nii teenida võiks seal,

85 esmalt härgasid hoides ja siis hõbevillaseid lambaid, 
sest seal päeva ja öö rajad ep ole üksühest kaugel.
Ka sadam seal oli hea, seda kõrged kaitsesid kaljud 
katkematult kahel pool, nagu seinad, mis kerkivad järsku. 
Kuid lahe suust kaks maanina kõrget veel suundusid merre 

5)o üksühe vastas ja käik viis valgmasse seal vahel, kitsas.
Sinna nüüd sõitsidki kõik minu kaaslaste kaarekad laevad 
ning lahes, kaugel ta suust, mehed kinni nad köitega köitsid 
üksühe kõrvale, sest lahes selles ei liikunud laineid 
kõrgeid või madalaid; säras pind tal selgelt ja vaikselt.

5)5 Jätsin välja ma vaid omaenda kaareka laeva,
ning lahe suudmes köitsin ta maanina kaljude külge. 
Rannikurünkale siis üles läksin ja vahtisin ringi, 
kuid ei ainustki märki ma näinud ei künnist, ei külvist. 
Suitsu ma silmasin vaid, mis sambana maast üles tõusis.

100 Kaaslasi ustavaid minna nüüd käskisin vaatama järgi, 
milline seal inimhõim elab maaema andidest armsaist. 
Saatsin kaaslast kaks, lisaks heeroldki veel oli kolmas. 
Läksid ja leidsid nad tallatud tee. Seda teed pidi vankreil 
veeti seal linnale puid taga tõusvailt küngastelt kõrgeilt. 
Linna ees kohtasid neidu nad, laistrügoonide valdja 
Antiphatese tütart; see neiu sealt vett oli viimas, 
võimas ja suur. Artakia voo kenalt-voolava äärde 
lättele läks ta, kust vett kogu linnale ammutas rahvas. 

Neitsile nad ligi astusid ning selt soovisid teada,



i i o  kes ses linnas on valdjas ja milline siin elab rahvas.
Neile ta näitaski siis koda määratut, kus elas taat tal.
Kui aga astusid majja, seal leidsid nad valdija naise, 
suure ja kõrge kui mäe. Siis hirm ning õudus neid haaras.
Kuid kohe naine see hõikas ka nõupeovälj akult vürsti 

115 Antiphatese. Ning tõi hirmsaima surma see neile:
kaaslasist neist ühe haaras ja sõi kohe hommikueineks; 
joostes teised ent kaks ära kargasid laevade peale.
Kuid juba kaikus talt nüüd sõjahüüd üle linna. Ja võimsaid 
laistrügoonisid tõttas siis hulgana kõikjalt ta ümber.

120 Polnud need põrmlaste moodi, vaid nii nagu hirmsad gigandid! 
Järskudelt tippudelt heitma nad hakkasid röögatuid rahne 
ning kära tõusis õudne me kaarjail laevadel kõigil 
murduvaist plankudest ning puruks muljutud meestegi karjeist. 
Korjuseid kui kalu vardas siis viisid nad sööminguks õudseks. 

125 Nii süvaveelises valgmas seal hukkusid sõbrad mu kallid.
Kuid ise haarasin puusalt ma läikiva mõõga; sel kiirelt 
raiusin köied, mis kinni seal hoidsid musta mu laeva, 
julgustin kaaslasi, neil kohe käskisin haarata aerud 
ning kogu jõust siis sõuda, et nii ohust pääseda hirmsast.

130 Surmahirmus nad siis kogu jaksuga kiskusid aere.
Pea kohal rippuva rünka alt nii ujus uljana laev meil 
taas mere seljale. Kuid kõik hukkusid laevad mu teised.

Sõitsime teele taas, süda sünge me sees, mure meeles, 
surmast pääsenud küll, aga kaotanud kaaslasi kalleid.

135 Aiaia saarele nüüd siis me jõudsime. Seal elas Kirke, 
kaunilokine nümf inimkeelega, hirmutav-võimas.
Õelalt mõtlev Aietes ta vend oli, kuid isaks kõrgeks 
neil mõlemail oli Päike, maailmale valguse andja, 
ning emaks nümf Perseia, see Maailmahoovuse tütar.

140 Hääletult sõudsime saare me kaljuse randa ja saime
varjatud valgmasse seal. Oli juhtimas meid jumal keegi.
Mindi siis maale ja kaks ööd-päeva ka peeti seal puhkust, 
kuid kogu aeg südant meil mure vaevas ja rammestus raske.
Kui aga kolmanda päeva jo tõi Eos lokkides kuldseis,

145 siis oda võtsin ja lõikava mõõga ja eemale laevast 
ruttasin künkale, et sealt kõrgelt ehk näha võiksin, 
kas elab rahvast siin kuskil, või ehk temast kuulda hääli.
Seistes kaljusel rünkal ja sealt ise vahtides ringi, 
märkasin suitsu ma tõusvat maa avarteelise äärelt,

150 kus oli Kirkel loss põlistammikus, suures ja paksus.



Hakkasin kaaluma ning oma mõttega arvama, kas ei 
mul tuleks vaatama minna, kust kerkimas kullendav suits see. 
Kaaludes kõhklevalt siis aga näis parem ikkagi viimaks, 
et lähen enne ma siit mereranda ja laeva mu juurde,

155 annan seal meestele einet ja siis nemad luurele saadan.
Sel ajal kui olin jõudmas ma laeva mu kaareka juurde, 

heitis armu mu, üksiku peale olümplane keegi: 
otse mu teele ta tõi kõrgsarvise, määratu põdra.
Metsade karjamaalt tulles, see laskus just jõekese juurde 

160 jooma nüüd vett, sest kuum ning kõrvetav päev teda vaevas. 
Ent vast metsast ta astus, kui piigi ma heitsin ja põdral 
see puruks selgroo lõi, kõhu poolt ise tungides välja.
Oiates loom maha langes ja hing tema seest ära lendas.
Kuid, jala pannes ta peale, ma vaskise otsaga piigi 

165 tõmbasin haavast ja siis panin maale ta korjuse veerde. 
Padrikust tõin pajuvitsu ja varbu ja neist tegin väädi 
süllase, vitsa neid kaht üha väändes ja keerates ühte.
Sellega köitsin ma nüüd jalad kokku tol määratul põdral, 
turjale tõstsin ta nõnda ja toetudes piigile läksin 

i j o  taas mere poole; sest kanda ei saand seda ainsa ju käega 
kuidagi ma Õla peal -  liig suur too loom oli selleks.
Laevade juurde ta siis maha heitsin ja uinuvaid sõpru 
leebeil lauseil virgutin nii igameest omaette:

„Kaaslased, kuigi on meil mure suur, kuid Hadese valda 
175 ei lähe siiski me enne, kui saatusest surmaks on seatud.

Veel kuni toitu ja veinigi leidub me kaarekas laevas, 
mõtleme söögile, et ei asjata näljas me piinleks!”

Ütlesin nii. Kohe kuulasid mind minu kaaslased, heitsid 
hõlstikud näolt, üles hüppasid ning mere voogava rannal 

180 vahtisid põtra mul -  sest nii määratu suur oli loom see!
Kui aga küllalt ju kõik seda vaadelnud nad imeks pannes, 
siis pesid käed ning söömingu sest tegid ohtra ja uhke.
Nii kogu päeva me viitsime peol, kuni käes oli loojak, 
praeliha rohkesti süües ja maitsedes head mesist veini.

185 Kui aga loojunud päike ja langenud öö üle maade,
heitsime puhkama rannikul, kus mühas murdusid lained.

Ent kui kerkinud ööst roossõrmine Eos, vara sündind, 
kutsusin kaaslased kokku ja rääkisin kõigile nõnda:
„Kuulge, mis ütlen, mu sõbrad, ehk kannatand küll te jo palju! 

190 Teadmata meile, kus kaares siin öö ja kus hommiku koit on, 
ei ka, kus laskub siin päike, maailmale valguse andja,



või kust tõuseb ta taas. Üheskoos siis kaalugem kiirelt, 
kas meil pääsu on siit? Ma arvan, et ep ole mingit.
Kaljusel rünkal ma seisin just äsja, ent sealt nägin ümber 

195 saart, mida pärjana piirab vaid veeväli ääretu kõikjalt.
Ühtlane tal madal pind. Aga saariku keskkohal suitsu 
kõrgele kerkivat küll nägin kesk põlistammikut paksu.”

Ütlesin. Kuid süda sees igal neist oli lõhkemas hirmust; 
laistrügoonide teod ning Antiphateski neile 

200 taas tuli meelde ja jõhker kükloop, mehisööv, vägivaldne. 
Valjusti nuuksusid kõik, veed ohtrad neil voolasid silmist, 
kuid ei aidanud neid teps mitte see nutt ega oiged.
Kahte jakku ma siis säravsääriste kandjad mu sõbrad 
jaotasin ning juhid neile ka määrasin. Neist ise üht ma 

20$ juhtisin, teist aga Eurylochos, mees taevastevõrdne.
Liisud nüüd võeti ja need segi puistati vaskises kiivris, 
välja ent esmalt liisk tuli Eurylochosel uljal.
Läkski teele ta siis ning kakskümmend kaks ühes kaaslast. 
Nuttes nad lahkusid meist ning nuttes me ootama jäime.

210 Varsti nad märkasid ees orus metsises, varjatud paigas,
Kirke lossi, mis kõik kivist kanditud kaunisti välja.
Kuid koja kerkiva ümber seal valvasid mäelÕvid, hundid -  
kõik võlujoogiga need oli Kirke moondanud meestest!
Keegi kiskjaist neist tulijaile ei kallale sööstnud,

215 vaid ligi astusid neile nad ning saba liputid lahkelt.
Nii nagu head peremeest, pidulauast kes tulnud on, koerad 
piiravad lipitsevalt, temalt maiusi oodates uusi, 
nõnda mu kaaslaste ümber ka nüüd saba liputid hundid 
ning lõvid küünekad, hirmsad. Ja jäid mehed vaatama kartes. 

220 Nii kenalokise Kirke nad ukse ees seisid ja kuulsid,
kuis jumalanna seal sees oma toas imekaunisti laulis.
Käies kangaspuu ees, kulumatut ta valmistas kangast 
kaunist, pehmet ja peent, nagu oskavad vaid jumalannad.

Ütles teistele seal Poleites, paljude pealik,
225 kes oli kaaslaste seas lähim kõigist ka mulle ja kallim:

„Laulab, mu sõbrad, siin keegi vist kangaspuu ääres -  nii kaunilt 
ning kõlavalt, et kaigub sest loss kõik. Kas jumalanna 
või inimnaine see on? Kohe kutsume välja ta, hüüdes!”

Ütles. Ja hõikasid kõik, et nii teda kutsuda õue.
230 Välja astuski Kirke jo nüüd, avas läikiva ukse,

kutsudes kambrisse neid. Paha aimamata nad läksid.
Ainult Eurylochos jäi õuele, peljates pettust.



Kambrisse Kirke nad viis, nõjatoolele istuma seadis, 
juustu ja kollakat mett segas ning ka veel jahvatud otri 

235 pramnia veiniga ning valas peekrisse sekka siis rohtu 
nõidusvõimulist, et unuks täiesti neil kodu kallis.
Siis seda pakkus ta neile. Ja jõid nemad. Ent kohe Kirke 
lõi võlukepiga neid ning siis sealauta nad sulges.
Harjased said nad ja sea pea, röhkiva hääle; ka muu kõik 

240 neil kuju sai seataoliseks; meel püsis endine ainult.
Nõndap sulgu nad jäid, ise nuttes. Ja sinna nüüd Kirke 
tõi neile tõhvasid toiduks ja pöögi ja kontpuie marju -  
kõike, mis ikka ju sead, poris-pöörlejad, meelsasti söövad. 

Mustale laevale nüüd aga Eurylochos juba jooksis,
245 et sõna sõpradest tuua ja teatada õnnetust loost sest.

Kuid ehk püüdis ta küll, sõna suust ei saanud ta ühtki, 
nii ahastust oli täis tal hing ning ainult ta silmist 
voolasid veed; süda aimas jo ette tal nuttu me kurba.
Kui aru nõudsime talt, imeks pannes nii seistes ta ümber, 

250 viimaks rääkis ta siis meie kaaslaste saatusest kurvast:
„Läksime tammiku siit, nagu käskind sa, aulik Odysseus. 

Varsti ka, sammudes seal orus metsises, varjatud paigas, 
leidsime lossi, mis kaunisti kõik kivist kanditud välja.
Laul imetaoline kangaspuu eest sealt kostis -  kas naiselt 

255 või jumalannalt, et tea. Me koos teda hüüdsime õuest. 
Astuski välja ta siis kohe sealt, avas läikiva ukse, 
kutsudes kambrisse meid. Paha aimamata nad läksid.
Ent mina ainult ei läind ühes teistega, peljates pettust.
Sinna siis jäidki nad kõik, ühtainustki ei enam näind ma 

260 astuvat välja, ehk küll seal ootel ma valvasin kaua.”
Ütles ta nii. Olavöösse ma riputin võimuka, vaskse 

ning hõbenaelase mõõga; ent selga ma viskasin ammu, 
nõudes, et Eurylochos mind viiks sama teed pidi sinna.
Kuid kohe kummagi käega ta kaisutas põlvi mul härdalt 

265 ning palus mind palavasti ja ütles lendavail lauseil:
„Zeusi järglane! Siia las jään! Ara vii sa mind kaasa!

Ei taha tulla ma! Tean: ei sealt ise pääse sa, ei ka 
endaga ainustki too oma sõpra. Nii kiirelt kui saame, 
siit ära tõtakem kõik, siis pääseme hukatuspäevast.”

270 Ütles ta nii. Aga vastu ma kostsin ja laususin nõnda:
,Jää siis, Eurylochos, sina rannale siia, kui soovid, 
teistega seltsis söö ja joo. Mina küll lähen, sest et 
sõprade tarvidus mult seda karmilt ja käskivalt nõuab.”



Ütlesin nõnda ja üksi ma lahkusin laevalt ja rannalt. 
Kui aga silmasin siis püha orgu ma, kus elas Kirke, 
mürkide-tempija tark, olin valmis ka astuma lossi, 
äkki seal seisis mu teel ees kuldsaua-kandija Hermes, 
Argosetapja; ta nii nägi välja kui värske ja Õitsev 
noormees kaunimas eas, udemeid veel esmaseid kandes. 
Võttis ta kinni mu käest ja nii sõnad lennukad lausus: 

„Nüüd kuhu, õnnetu, nii mägiteed pidi üksinda tõttad 
tundmatul maal? Sealauta jo kitsasse Kirke on sulgend 
sõbrad sul kõik; võlujook seataoliseks muutis nad enne. 
Või tuled lootes, et päästad sa neid? Aga arvan, et ei sealt 
ka ise pääse sa, vaid ühes teistega jääd igavesti.
Kuid ära kohku! Ma sind ise aitan nüüd ohtude alt siit. 
Säh, rohi see võluvõimas sa vii ühes endaga lossi, 
küll sinu pea kohalt see ära pöörab su hukatuspäeva.
Sulle kõik teatan ma, kuis seal õelalt toimetab Kirke: 
jooki ta sulle seal toob, võlumürkisid sellesse pannes, 
kuid ei moondada sind tema saa, vaid selle eest hoiab 
see rohi Õevane siin, mida annan. Pea aga meeles: 
niipea kui sind lööb oma kepiga pikaga Kirke 
puusalt tupe seest vea oma mõõk terav-vaskine, tõsta 
ning tema peale sel torma, just kui teda mõtleksid tappa. 
Siis, ära hirmudes, sind oma sängi ta endaga kutsub, 
ning jumalatari lemmest sa nüüd ära keelduda püüa, 
kui tahad kaaslasi päästa ja sinna ta võõrakski jääda.
Kuid igiõndsate suure ta vandega tõotagu enne, 
et ei mõtleks ta veel mõnd riugast muud ega püüaks, 
võttes su riided, ka võtta su vaprust ning mehejõudu.” 

Ütles ja tõmbas maast üles taime sealt Argosetapja, 
mulle ta andis ja siis ise selgitas ka tema loomust.
Must oli taimel sel juur, aga piimana valged ta õied, 
taevased ristinud on tema „moolüks”, ning mehed maised 
vaevaga kaevavad maast teda. Kerge ent kõik jumalaile. 
Lahkus metsiselt saarelt siis kõrge Olümpose poole 
jällegi Hermes. Kuid mina astusin teele, mis Kirke 
kõrgesse kotta mind viis. Süda mässas ja lainetas sees mul. 
Jõudsin peagi ma nüüd kenalokise haldija õue 
ning teda hõikasin sealt. Ja kuulis mu häält jumalanna. 
Astus välja ta, laiali lõi kohe välkuvad uksed, 
kambrisse kutsus mu. Ning, süda sünge, ma järgnesin talle. 
Kui olin toas, pani istuma mind hõbenaeltega istmel,



3^5 peenel taiduritööl; oli pink ka jalgade jaoks seal.
Valmistas kuldases peekris ta siis kohe jooki, et jooksin, 
ning ise, haududes kurja, ta rohtugi sellesse tempis.
Andis siis mulle. Ma jõin. Kuid nõidus ei mõiganud mulle.
Kepiga pikaga lõi tema kiiresti mind, ise öeldes:

320 „Kõss, kasi lauta! Ja seana sa seal maga sõprade seltsis!”
Kuid kohe puusalt ma nüüd terve-vaskise tõmbasin mõõga, 
sööstes ta kallale sel -  just kui teda mõtleksin tappa.
Valjusti kiljus ta, langes mu ette, mul kaisutas põlvi, 
ning ise kaeblikul häälel siis nii sõnad lennukad lausus:

325 „Kes oled, kust tuled, mees? Mis soost, mis linnas sa sündind?
Hämmastust täis olen, et võlujook sinu moodu ei muuda.
Ep ole keegi küll muu seda mürki nii kanda veel suutnud, 
niipea kui seda jõi ja see läks läbi hammaste aia.
Kuid sinul ainult, ma näen, on vaim äravõitmatu rinnus.

330 Kas Odysseus ehk ülileidlik sa see pole, kellest
rääkind mitugi korda on mulle kuldsauaga Hermes, 
et tuleb siia ta laevaga kord, koju pöördudes Troojast?
Mõõk terav-vaskine siis pane tuppe ja hiljem me seltsis 
heidame sängi, et seoks meid seal ühes arm ja ka puhkus 

335 köidikuil leebeil ja võiks meie sõpruses rääkida kõigest.”
Nõnda ta ütles. Ent nii jumalannale vastu ma kostsin:

„Kuis võid tahta sa, Kirke, et muutuksin lahkeks su vastu, 
kui oled moondanud seaks siin lossis mu kaaslased kallid, 
niisama moondaksid mind, paha soovides? Meelitad nüüd sa 

340 endaga mind oma kambri ja heitma su voodi, et võiksid, 
võttes mu riided, ka võtta mu vapruse ning mehejõugi.
Iial ei heida ma voodi su seltsis, oh ei, jumalanna, 
enne kui vandunud mul igiõndsate vande sa suure, 
et ei hukatust muud minu vastu sa hau ega mõtle.”

345 Ütlesin. Ning kohe vanduski siis tema nii, nagu nõudsin. ^  jy f-
Kui agavandunud ta, tõemeelega tõotuse andnud. ^
ei siis tõrkunud heites ma Kirkega kaunisse sängi. 1

Kuid olid sel ajal Kirkel jo askeldamas neli neitsit, 
kes teda teenisid ikka ses lossis kui ümardajannad.

350 Sündind on neist mõni lättest, ent teised on metsade tütred, 
kolmandal on koduks jõed pühad, mis maalt jooksevad merre.
Üks neist istmeile laotas nüüd kaunid purpurikatted, 
peened taiduritööd, aga alla veel lõuendi peitis.
Kaetud istmete juurde jo lükkas teine siis lauad,

355 tehtud mis kõik hõbedast, pani peale ka korvid, mis kullast.



Kolmas ent, see hõbenõu sees tempis hurmavat veini, 
mis magus meena, ja tõi, pani ette ka kuldased peekrid.
Neljas neitsike vett valas kolmjalg-katlasse, alla 
sel tule leekiva süütas ja pea vesi soenema hakkas.

360 Kui aga keereldes kees vesi katlas jo ses särav-vaskses,
vanni siis Kirke mu viis, mõnus-soojaks mis soendatud veega 
katlast suurest. Ta mul pesi pea, pihud uhtis ja hautas 
vees kuni rammestus, vaimu mis kurnab, mu liikmetest lahkus; 
kui aga pesnud mu nii, keha läikiva võidega võidis,

365 ning mulle katteks andis hitooni ja hiilgava hõlsti.
Siis viis saali ta istuma mind hõbeehtesel istmel, 
peenel taiduritööl -  oli pink ka jalgade jaoks seal.
Piigake tõi pesuvett kohe kaunis kuldases kannus, 
kus hõbekauss oli all ning vett valas kätele mulle.

370 Siis aga ette jo meile ta lükkas lihvitud laua.
Nüüd varahoidjatar aus tõi lauale leiba ja rohkelt 
veel lisaroogi ka muid maja hoiustest lahkesti andis.
Sööma siis kutsus mu Kirke. Ent süüa ei tahtnud ma hoopis, 
kõik aeg mõtlesin muust, südant sünget rinnus ma kandsin.

375 Kui nägi Kirke, et istusin nii mina vait ega tahtnud
puutuda toitusid häid, sest ränk mure muljus mu meeli, 
juurde ta astudes nii sõnad lennukad lausus ja ütles:

„Mispärast istud, Odysseus, lauas sa just nagu tumm siin, 
vaimu nii vaevates endal? Ei soovi sa sööki, ei jooki?

380 Või siis kardad sa veel minu poolt ehk vempusid mingeid?
Jäta see hirm! Juba sulle ma vandunud kindlaima vande.”

Ütles. Ja sealsamas vastu ma nii jumalannale kostsin: 
„Kirke, kas suudaks ükski küll mees, kel aus süda rinnus, 
istuda nii rahus lauda, et süüa ja juua jo enne,

385 kui pole päästnud ja näind omil silmil ta kaaslasi kalleid?
Kui tahad tõesti sa, et siin rõõmsana sööksin ja jooksin, 
siis vabaks sõbrad mul tee, et võiksin ma neid näha jälle!” 

Ütlesin nii. Juba Kirke siis läks läbi kambrite, kandes 
käes võlukeppi ja pea seakuudist mu kaaslased päästis.

35)0 Üheksa-aastaste kultide moodi nad kõik nägid välja, 
seistes Kirke ees reas. Aga nendest mööda ta sammus 
ning igaüht neist taas võluvõidega kangega võidis.
Siis kohe langesid neilt maha harjased, millega katnud 
neid tihedalt igalt poolt oma joogiga hirmsaga Kirke.

395 Meesteks moondusid taas nad ja endisest nooremaks hoopis, 
kasvult kõrgemaks said ning kaunimaks moodultki kõigelt.



Mind ära tundsid ja jooksid mu ümber, et kätt kohe anda. 
Haaras kõiki nüüd neid magus nutt. Juba kaikusid nuukseist 
kambrid need kõrged. Ja neist jumalannalgi nüüd hale hakkas. 

400 Astus mu juurde ja nii sõnas neitsi see, suur jumalanna:
„Zeusist sündind Laertese poeg, igileidlik Odysseus!

Nüüd mererannale ning oma kiirele laevale ruttu, 
kiskuge kaldale laev sealt esmalt, koopasse kandke 
pealt tal purjed ja köied ja kõik vara muugi, mis on teil.

405 Kuid tule siia siis taas oma armsate sõprade seltsis.”
Ütles mulle ta nii. Sõna kuulasin kartmatul meelel.

Tõttasin rannale nüüd müharikkale, kus oli laev mul, 
ning seal leidsin ma eest oma kaaslased ustavad, raskes 
kurbuses istumas koos; neil veed üha voolasid silmist.

410  Nii nagu hulk vasikaid kojujõudvate lehmade juurde
(karjamaal küllalt kes söönud ja aeda nüüd aetakse kokku) 
tõttavad joostes ja hüpates kõik, tarad kinni ei pea neid, 
ning emaloomade ümber siis karglevad, möögides järjest
-  nii minu ümber ka nüüd kohe, niipea kui nad mind silmand, 

4 15 kaaslased tõttasid nuttes. Ja tundus vist neile see nõnda, 
kui oleks jõudnud jo äkki nad kaljuse Ithaka maile, 
linnasse kallisse, kus üles kasvanud kord nad ja sündind. 
Rõõmust nuttes nad nii sõnad lennukad laususid mulle:

„Zeusist sündinu, nõnda su pääsmine rõõmustab meid siin, 
420 kui oleks sündimiskohta me Ithakal saabunud jälle.

Kuid nüüd jutusta, kuidas me kaaslased hukkusid teised.” 
Nõnda nad rääkisid. Kuid mina rõõmsasti vastasin neile: 

„Kaldale kiskugem laev nüüd esmalt ja koopasse kandkem 
pealt tal purjed ja köied ja kõik vara muugi, mis on meil,

425 kuid ise rutakem siis minu seltsis haldjatar Kirke
kõrgesse kotta! Te seal oma kaaslased leiate koos kõik 
söömas ja joomas, ja laudadel neil pole millestki puudus.” 

Ütlesin nõnda. Ja kõik minu kutsumist meelsasti kuulsid. 
Ainult Eurylochos see veelgi neid peatada püüdis,

430 ning nii kaaslaste poole ta pöördus lennukail lauseil:
„Meeletuid teid! Kuhu jooksete? Mis häda otsite veelgi? 

Kirke majja kas soovite minna? Ta moonutab teidki 
huntideks või sigadeks või siis lõukoerteks. Ja peate 
tahtes või tahtmata jääma te Kirkel valvama lossi.

435 Niisama just kükloop oma karjakoopasse sulges
kaaslased need, keda viis hulljulge Odysseus sinna.
Ning tema hulluse tõttu seal hukkunud ongi me sõbrad.”



Ütles nii Euiylochos. Jo kaalusin siis oma meeles, 
kas ehk tõmmata mõõk kohe tupest mu puusalt ja lüüa 

440  tal maha õlgadelt pea, nii et see kaugele lendaks,
ehk lähihõimlane küll see mees oli mulle. Ent sõbrad 
kõik üheskoos mind hoidsid ja rääkisid leebivail lauseil:

„Zeusi järglane! Las tema jääb, kui nii lubad talle, 
randa ja laeva me juurde; ta nõnda me laevagi valvab!

445  Kuid meid teisi sa vii ühes Kirke kõrgesse kotta!”
Ütlesid nõnda ja kõik nad lahkusid laevalt ja rannalt. 

Rannale laeva me juurde ka Eurylochos ei jäänud, 
vaid tuli meiega koos, vihavimma mult hirmsamat kartes. 
Kaaslased, Kirke juurde kes jäänd olid, seal jumalanna 

450 kõik oli vannitand puhtaks ja läikiva võidega võidnud, 
selga ka nendele andis ta villased hõlstid ja kuued.
Leidsime istumas need juba saalis me ning pidulauas.
Kui aga kokku nad said, nägid kaaslasi taas omil silmil, 
härdalt nutsid nad kõik, kajas nuukseist neist maja kõrge.

455 Ent minu juurde nüüd astus ja ütles nii suur jumalanna: 
„Zeusist sündind Laertese poeg, igileidlik Odysseus!

Jätke jo nüüd kibe nutt ning kaebused! Küll ise tean ma, 
mis teie kannatand kõik mere mustava veel kalarikkal, 
või mis mandril on teind paha teile te vaenlased julmad.

460 Istuge nüüd aga sööma ja jooge ka veini nii kaua, 
kui taas tõusnud on ellu te rindu see endine uljus, 
millega jätsite kord maha sündimismaa oma kalli 
kaljusel Ithakal! Praegu te vaim on kurnatud liiga 
ning araks tehtud. Meeles on teil vaid retked te rasked,

465 kuid ei innusta rõõm: hädapäevi liig palju te näinud.”
Ütles meile ta nii. Teda kuulsime kartmatul meelel.

Ning nii päevast päeva me viitsime seal kogu aasta, 
süües praeliha rohket ja maitsedes head, mesist veini.
Kui aga möödunud aasta ja uus tuli aegade ringis,

4 jo  kuudele järgnesid kuud, tuli pikkade päevade järk taas, 
siis, mind kutsudes välja, nii ütlesid kaaslased kallid:
„Meenuta, õnnetu mees, isamaadki sa nüüd juba viimaks, 
kui on saatusest seatud, et üldse veel pääsed ja saad kord 
taas oma kõrgesse kotta sa ning kodu kallile maale!”

475 Ütlesid nõnda nad. Ning seda kuulsin ma kartmatul meelel.
Nii kogu päeva me viitsime peol, kuni käes oli loojak, 
praeliha rohkesti süües ja maitsedes head, mesist veini.
Kui aga loojunud päike ja langenud öö üle maade,



Kaaslased puhkama läind maja võimuka varjukais kambreis, 
480 Kirke kaunile voodile siis mina läksin ja põlvi

embasin tal paluvalt. Ning kuuliski mind jumalanna. 
Lendavail lauseil nüüd mina ütlesin nõnda ta vastu:
„Antud tõotus sa täida, oh Kirke, ja nüüd juba saada 
meid isamaale! Jo vaim kodumaale siit hirmsasti ihkab 

48$ mul ja mu kaaslastel. Nood kohe, niipea kui sina lahkud, 
lõpmata palveil vaevavad mul südant, nuttes mu ümber.” 

Ütlesin nõnda. Ja nii kohe kostis ka suur jumalanna: 
„Zeusist sündind Laertese poeg, igileidlik Odysseus!
Keegi mu kotta siin jääma ei pea oma tahtmise vastu.

490 Kuid tuleb esmalt reis teil teinegi võtta veel ette, 
hirmsa Persephoneia ja Hadese valda siit sõita.
Seal pead ennustust nõudma sa Teeba Teiresias-raugalt, 
prohvetilt selt pimedalt; temal ainult on surnultki säilind 
endine tarkus ja taip, seda hoidnud tal Persephoneia.

49$ Hõljuvad Hadese mail aga kõik muud hinged kui varjud.” 
Kuulasin. Kuid süda vaeseke mul oli lõhkemas rinnus. 

Nutsin, istudes voodis ma; ep elus ollagi tahtnud 
mul süda sees ega soovinud silm näha päikese valgust.
Kui aga küllalt ma nutnud ja küllalt ka väänelnud voodis,

500 hakkasin ütlema siis ning Kirkele vastasin nõnda:
„Kes, oh Kirke, siis teejuhiks on meil säärasel retkel?

Ep ole jõudnud ju Hadese valda veel laevadest ükski.”
Ütlesin nõnda ma. Kuid kohe kostis see suur jumalanna: 

„Taevasest sündind Laertese poeg, igileidlik Odysseus!
505 Ei muret tarvitse tunda sa teejuhist sel merel sõites.

Mast vaid püsti sa sea, puri valge ka heiska ja võid siis 
istuda hooletult: viib teie laeva Borease hingus.
Kui aga Maailmahoovusest teil on laev üle jõudnud, 
seal lauskranda sa näed, kus hiis on Persephoneial 

510 papleist pikk-saledaist ning viljatuist remmelgaist. Sinna 
Maailmahoovuse põhjatu randa sa jätagi laev siis, 
kuid ise sea oma sammud sa Hadese sumbunud valda 
seal, kus Pyriphlegethon Acheron-jõe jooksuga ühtib, 
niisama Kokytos-voog, mis Styxist hargnemas süngest.

575 Seal, kus liituvad kaks jõge möirgavat, kalju on kõrge.
Seal pea meeles, et niipea kui oled jõudnud sa sinna, 
kaeva jo auk ning olgu sel küünar just pikkust ja laiust! 
Surnuile kõigile too jookohvrit kaevandi äärel: 
piima ja mee segu esmalt ja siis mesimaitselist veini,



J20 ning siis viimsena vett. Jahu valget peale veel puista.
Surnute varjude poole sa pöördu siis palves ja tõota, 
et koju jÕudeski neile sa ohvriks tood kena lehma, 
kes pole poeginud veel ning heidad siis tulle ka aardeid, 
kuid Teiresias-raugale veel osaks üksinda annad 

525 oina, kes täiesti must ning kõikidest kaunim on karjas.
Kui nii tõotand ja palveil sa austanud surnute hingi, 
ohverda augul siis utt ning oinas, kes täiesti must on, 
pöördes nad nii, et näeks Erebost nemad. Ent ise vaata 
kõrvale sinna, kus voolab lai Maailmahoovus. Jo tulvab 

530 juurde siis määratu hulk elust lahkunud kooljate hingi.
Nüüd sedamaid käse sõpru sa, et need nüljiksid lambad, 
kes vasel hukkaval tapetud, maas seal, siis aga heidaks 
need tuleriidale, ning ise austaksid härdamail palveil 
valdjaist võimsaimat Hadest ja hirmsat Persephoneiat.

535 Kuid ise tõmba sa mõõk terav-vaskne puusalt ja valva 
kaevandi äärel, et keegi ei võibunud varjudest pääseks 
seal vere juurde jo enne, kui vastand Teiresias sulle.
Küll tuleb prohveti hing sinu ette siis, hulkade valdjas, 
ning kõik jutustab sulle su teest ning sellest, kui palju 

540 sul kojusaamiseks siit vaja sõita on merd kalarohket.”
Rääkis ta nii. Aga tõusis jo siis kuldtroonine Eos.

Andis hõlstiku mulle seal Kirke ja kauni hitooni, 
kuid ise endale nümf pani selga nüüd rüü hõbekarva, 
pika ja peene ja pehme, ka kinnitas puusade ümber 

545 kuldsäras välkuva vöö, pea hiilgava looriga kattis.
Ruttasin siis läbi lossi ma ning unes uinuvaid sõpru 
leebeil lauseil virgutin nii, igaüht omaette:
„Küllalt jo põõnanud nüüd mesist und te, mu sõbrad! On aeg käes! 
Teele nüüd kõik! Juhatand seda valdjatar Kirke on mulle.”

550 Ütlesin nii. Kohe mind nad kuulasid kartmatul meelel.
Kuid ei sealtki neid saand ära viia ma tervena kõiki.
Kaaslaste hulgas Elpenorgi seal oli, noorim mu meestest.
Ei just vapper ta olnud, ja ka just taibukas mitte;
Kirke katuse peale ta kõrgele läind oli joobnult,

555 otsides seal jahedust ning uinunud, sõpradest eemal.
Kui alt kuulis ta nüüd teekaaslaste samme ja hüüdeid, 
uimaselt hüppas ta püsti, ei meeleski tal enam olnud, 
et taha astuma peab, kus trepp võiks alla ta viia.
Ettepoole ta sööstis ja kukkus sealt kuklaga vastu 

560 maad; nii kaela ta murdis ja hing läks Hadese valda.



Kui majast lahkund me sealt, nii ütlesin kaaslaste vastu: 
„Kas, mehed, arvate, et koju sõidame nüüd, sihiks et on 
kallis me sündimismaa? Tee teise on määranud Kirke! 
Sõidame hirmsa nüüd Persephoneia ja Hadese valda,

565 et saaks nõu vanalt Teeba Teiresias-prohveti hingelt.” 
Ütlesin nii. Süda vaeseke neil oli lõhkemas rinnus. 

Sealsamas nad maha viskusid nuttes ja kiskusid hiukseid. 
Kuid ei aidand neid teps mitte see nutt ega oiged.
Läksime siis, süda sünge ja veed üha veeremas silmist,

570 laeva me kaareka poole, mis lainte eest tõmmatud randa. 
Äkitselt laeva me mustava ette siis ilmus ka Kirke, 
köites ta külge seal oina, mis täiesti must, ja ka ute. 
Möödunud ta meist oli märkamatult. Kui ei jumal soovi, 
kes teda siis näha võiks, kust saabub ta või kuhu tõttab?



ÜHETEISTKÜMNES LAUL
O d y s s e u s e  k ä i k  H a d e s e s

V  7 "  ui aga jõudsime nii mererannale, kus oli laev meil, 
<x. siis kohe lasksime selle me vee püha laineile, tõime 

J L  Ä^m asti ja taglase maalt ära mustale laevale, lambad 
tõstsime pardale ning ise läksime sinna -  

5 endal sees süda sünge ja veed üha veeremas silmist.
Kuid mustkäilast me laeva jo ustava sõbrana lükkas 
purjesid paisutav hea pärituul, mida läkitand Kirke, 
see kenalokine nümf inimkeelega, hirmutav-võimas.
Kui oli püsti vaid mast ning köidetud köied, siis saime 

10 istuda kõik; tuul ainult ja tüürija juhtisid laeva.
Nii kogu päev pärituult oli täis puri paisuv ja tõttav.
Kui aga laskus jo päike ja teed jäid varjude alla, 
põhjatust Maailmahoovusest siis üle jõudsime viimaks.

Seal Kimmeeria meestel on maa ning linn. Seda ikka 
15 varjamas öö hämar ning udu paks. Ei iialgi neile 

valgusekandija Päikene vii oma hiilgavaid kiiri, 
kas siis tõuseb ta maast, tähistaevasse kerkides kirkalt, 
või ka laskudes taevast jo alla maa ligi jälle.
Kõik aja õnnetuid neid öö sünge seal ümbritseb ainult.

20 Sinna siis läksime maale ja, võttes ute ja oina,
Maailmahoovuse äärt pidi käisime seal senikaua, 
kui selle paigani saime, kus peatada käskinud Kirke.

Loomi mul Eurylochos seal hoidis ja ka Perimedes, 
kuid ise, tõmmates tupest siis vask-teravotsase mÕÕga,

2j kaevasin augu ma, mil oli küünar just pikkust ja laiust. 
Surnuile kõigile tõin jookohvrit kaevandi äärel, 
piima ja mee segu esmalt ja siis meemaitselist veini,



ning siis viimati vett. Jahu peale veel puistasin valget.
Surnute varjude poole siis pöördudes tõotasin palves, 
et koju jõudes ma neile seal ohvriks toon kena lehma, 
kes pole poeginud veel ning heidan ma tulle ka aardeid, 
kuid Teiresias-raugale veel osaks üksinda annan 
oina, kes täiesti must ning kõikidest kaunim on karjas.
Kui nii tÕotand ja palveil ma austanud surnute hingi, 
võtsin ute ja oina ja tapsin nad kaevandi äärel.
Voolas neist veri must. Seal lendles Erebos-öö seest 
kokku mu augule hulk elust lahkunud kooljate hingi: 
naisi ja noorukeid, rauku, kes näind elus on häda palju, 
tüdrukuid õrnu, kes saand häda esmalt tundma on nüüd vast, 
sangareid, taplusis julmis, kes langenud piikide pisteist, 
seljas veel soomusrüüd, läbi raiutud, hurmega määrdund. 
Kooljad need parvedes kõik vere juurde nüüd kippusid kokku 
augule, karjudes Õudselt. Ja haaras jo kahvatu hirm mind. 
Kuid kohe käskisin sõpru ma, et need nüliksid lambad, 
kes, vasel hukkaval tapetud, maas seal, siis aga heidaks 
nood tuleriidale ning ise austaksid härdaimal palvel 
valdjaist võimsamat, Hadest ja hirmsat Persephoneiat. 
Haarasin nüüd terav-vaskse ma mõõga ja kaevandi äärel 
valvasin, et ei keegi neist võibunud varjudest pääseks 
seal verd nautima enne, kui mulle Teiresias vastand.

Esmalt ilmus mu ette Elpenorist kaaslase hing nüüd.
Ei veel maetudki olnud see mees avarteelisse maasse, 
vaid keha nutmata ning maha matmata jäigi tal välja 
Kirke kõrgesse kotta; sest suur oli sel ajal rutt meil.
Haaras nüüd mind hale meel, pisaraid tulid tulvili silmad.

„Kuidas, Elpenor, jõudsid sa süngesse varjude valda 
siia veel rutemalt jalgsi kui meie, kes sõitsime laeval?”

Ütlesin. Kui vari õnnetu nii, ise nuuksudes, kostis: 
„Taevasest sündind Laertese poeg, arurikas Odysseus! 
Hukkasid mind kuri saatus ja vein, mida joond olin liiga. 
Uinudes katusel kõrgel, ei mul enam meeleski olnud, 
et taha astuma pean, kust trepp võiks alla mu viia.
Ettepoole ma sööstsin ja kukkusin kuklaga vastu 
maad; nii kaela ma murdsin ja hing tuli Hadese valda.
Kuid palun sind nimel nende ma nüüd, keda kord koju jätsid: 
su abikaasa ja taadi, kes sind on väetina toitnud, 
ka poja väikese pea nimel, kes sinust jäi kodumajja.
Sest ma ju tean: kui siit ära sõitnud sa Hadese vallast,



jo  Aiaia saartele veel juhid kord oma kaareka laeva.
Siis pea meeles ka mind, isand, vannutan sind, anun härdalt: 
mind ära itketamata ja matmata jäta sa mitte 
enne kui lahkud, et ei tabaks muidu ehk taevaste raev sind! 
Las tuli võtab mu laiba, mu relvad ja rakmed, mis kandsin, 

75 kääbas ent kuhjake mulle te siis mere hallika rannal,
et minust, õnnetust, teaks seetõttu ka järgnevad põlved. 
Täida mu palvet ja sea minu hauale püsti mu aergi, 
millega sÕudsin ma kord, elus olles mu kaaslaste keskel!” 

Ütles ta nii. Aga kostsin ta vastu ma, lausudes nõnda:
80 „Kõik, oh õnnetu mees, ma täidan ja teen, mida soovid.” 

Nii seal istudes meil üksteisega käis kõne kurblik: 
siinpool auku ma, mõõka veel hoides ja valvates verd nii, 
kuid vari sealpool seistes ja seal oma saatusest kurtes.

Ilmus mu juurde äkitselt siis ema hing, elust lahkund 
85 Antikleia, see, kel isaks olnud Autolykos uljas.

Jäi veel ellu ta siis, kui Troojasse teele ma läksin.
Haaras sest mind hale meel, pisaraid tulid tulvili silmad, 
kuid, väga kurvana küll, ei ikkagi puutuda lasknud 
ka temal enne ma verd, kui mulle Teiresias vastand.

90 Kuid ise saabuski Teeba Teiresias-prohveti hing nüüd,
käes kuld-valdusesau. Ara tundis ta mind ja nii ütles: 
„Taevasest sündind Laertese poeg, igileidlik Odysseus! 
Miks, oh õnnetu mees, maha jätsid sa päikesepaiste, 
et näha varjusid vaid ning sünget kooljate maad siin?

95 Kuid mine augult sa nüüd ning mõõk terav-vaskine võta, 
et verd juua ma saaksin ja siis tõtt teatada sulle!”

Ütles ta nii. Panin tuppe ma nüüd hõbenaeltega mõõga, 
astudes eemale. Kui aga joonud jo verd oli musta 
kuulus see teadmamees, sõnad säärased mulle ta ütles:

100 „Kas koduteed siit otsid sa endale armast, Odysseus?
Kuid seda raskeks teeb jumal sulle, Poseidon. Tal meelest 
ei unu, mis oled teinud, ja ikka ta veel põleb raevus 
julmas su vastu, et kord pimestand oled tal poja armsa.
Kuid koju saada te võite veel siiski, küll kannatand palju, 

105 kui iseendal ja meestel sa vaos pead tunge ja soove 
sel ajal kui, üle seilates taas udusinkjatest laintest, 
saate Thrinakia randa. Te näete seal, astudes maale, 
karjades rammusaid lambaid ja veiseid; valdajaks neil on 
Helios, kes näeb kõiki ja kõike maailmas ka kuuleb.

110 Kui ei puutu te neid lojuseid, koduteele vaid mõeldes,



Ithakat näete veel kõik, ehk küll teel vaevu on palju.
Kui aga puutute karju, siis teadke, et hukatus ootab 
laeva ja kaaslasi kõiki. Ja kuigi seal surmast sa pääsed, 
siis koju jõuad sa hilja, kui kõik oled kaaslased kaotand, 
võõraste laevas, ja ees kodus sealgi veel sind häda ootab: 
võõrad jõhkardid, kes vara prassides sul läbi löövad, 
kiusates kihladel naist jumalikku, su Penelopeiat.
Nendegi ülbuse eest tasud kätte sa kord koju jõudes.
Kui aga hukkav su vask on seal need kihlajad tapnud 
kas avalikult või riukaga -  siis mine jällegi teele, 
kaasas ka aer, käe järgi mis sulle, ja rända niikaua, 
kui oled jõudnud sa maale, kus merd enam keegi ei tunne, 
toidule ei lisa soola, veel ep ole iialgi näinud 
laevasid purpuripõskseid ja niisama mitte ka aere, 
kaunilt mis voolitud ning on nii nagu laevade tiivad.
Märgi nüüd ütlen ma sulle, mis selge, ja sind see ei peta: 
kui teel kohtad sa matkajat teist, ning too küsib, kas ehk 
tuulamiseks labidat õlal hiilgaval säärast sa kannad, 
siis kohe maasse sa löö oma kaunilt voolitud aer see, 
Maa-süleshoidjat suurt aga lepita, ohvriteks kauneiks 
tappes jäära ja pulli ja emmiseid kargava kuldi.
Siis koju pöördu ja seal pühad ohverda veel hekatombid 
auks jumalaile ka muile, kel valduseks ääretu taevas -  
korrast kõigile. Siis enam surm merel möllaval sulle 
ei tule, vaid ära vaikselt ta viib sinu, kui vanaks saad sa 
kord rahus selges. Ja Õnnelik on kogu rahvas su ümber.
Nii kõik sünnib see kord; täit tõtt olen teatanud sulle.” 

Rääkis ta nii. Aga nõnda ma kostsin, lausudes talle: 
„Saatuse selle, Teiresias, taevas on määranud mulle.
Kuid nüüd räägi sa veel ning tõtt ärapeitmata ütle: 
mu ema armsat hinge ma näen siin, surma kes suikund; 
istub vaikides vaid vere ääres ta, just nagu kardaks 
vaadata silmagi mulle ta või sõna rääkida. Ütle, 
valdijas, mis vaja on, et võiks ema tunda jo poega?”

Ütlesin nõnda ma. Kuid kohe kostis ta, lausudes mulle: 
„Kerge see on teha sul, kui teed minu õpetust mööda: 
see elust lahkunud hing, loa kellele selleks sa annad, 
et vere juurde ta saab, kõik vastab siis sulle, mis soovid. 
Kuid keda eemale hoiad sa, see siit lahkubki jälle.”

Nii Teiresias-valdija hing seal rääkis. Ja siis ta, 
ennustand kõik, taas eemale läks ära Hadese valda.



Kuid mina ootama augule jäin, kuni siis ema armas 
juurde jo astus ja jõi verd musta. Ent kui oli joonud, 
mu ära tundis ta ning nii kaeblikult pöördus mu poole:

155 „Kuidas, oh poeg, said siia sa süngesse varjude valda,
kuigi sa veel elus? Ep ole meid elavail näha kerge!
Siin vahel jõevood määratud on, merehoovused hirmsad
ning Okeanos lai; üle selle ju jalgsi ei jõua
kuidagi keegi, vaid on vaja laeva tal seks kõvakülgset.

160 Või tuled alles Troojast sa ning merel ekselnud ringi 
laeva ja meestega koos senikaua? Kas ep ole tõesti 
olnud sa Ithakal veel ega näind kodu ning abikaasat?”

Ütles ta nõnda. Ja nii kohe kostsin ma, lausudes talle: 
„Oh ema armsake! Mind häda ränk ajand Hadese maile!

165 Ennustusnõu oli mul vaja Teeba Teiresias-taadilt.
Ep ole pääsend ma veel Ahhaiasse, ei koduranda 
astund mu jalg. Üha ekslen ma vaevades ringi sest saadik, 
kui jumalik Agamemnon on viind meid võitlema kõiki 
hoostelt rikka Trooja ja Ilioni poegade vastu. 

i j o  Kuid ise räägi nüüd mulle ja tõtt ärapeitmata ütle,
mis mõru saatuse liisk elu võtnud on sult? Purev haigus 
kaua kas piinutas, või osav ambuja Artemis äkki 
noolega leebega ambudes sind valudeta tõi siia?
Ka isast rääki sa -  ning pojast armsast, kes maha jäid mul. 

175 Nende kas käes minu aujärg veel, või selle on haarand 
teine -  ja mõtlevad kõik, et mind enam ei tule iial?
Jutusta mulle mu kaasastki, mis tema mõtleb ja tunneb, 
kas koju jäänud ta veel poja juurde ja kõike sel hoiab, 
või oma naiseks ta saand mõni tähtis ahhailaste valdjas?” 

180 Ütlesin nõnda ma. Kuid ema auline nii kohe kostis:
„Ikka veel ootamas sind sinu lossis on Penelopeia, 
naine su kindel ja truu; mures otsatus veerevad mööda 
päevad ja ööd temal, veel alalõpmata voolavad palgeil. 
Võõraste käes pole veel sinu aujärg kaunis. Ka valdab 

18$ veel sugumaad sinu poeg ning kostitus-sööminguid ohtraid 
veel osaks saab, nagu on see õigusemõistjale sünnis.
Sest teda kutsuvad kõik. Isa sul aga ei enam ilmu 
linna nüüd iialgi, vaid elab maal omaette ta aina.
Ep ole voodit tal head ega vaipa, ei patjugi pehmeid.

190 Orjade seltsis ta seal magab talviti leetule ääres,
tuhk on ainult ta all, närud kehvad tal ainumaks katteks. 
Kui aga saabunud soe suvi või sügis viljaderohke,



viinamäe nõlvadel siis, kus juhtub, ta paljale maale 
kuhjab langenud lehti ja neil maas vaevaselt puhkab.

19$ Seal lamab ning üha ohkab ta, sees mure muljumas raske, 
ikka veel oodates sind. Sest rängad on raugale aastad.
Nõndap siis mullegi surm tuli, saatuse liisk rabas ruttu.
Kuid ei surmanud mind kodus Artemis, see teravsilmne, 
ei valutult elu äkki mult leebe ta noolega võtnud.

200 Ei mind tapnud ka taud, mis haiget piinates kaua
tihti tal kuivatab jõu, eluvaimu tal kõik imeb liikmeist.
Ei, igatsus sinu järgi, et puudus su lembus ja lahkus, 
see elu armsa mult viis, oh poeg, mu Odysseus hiilgav!”

Rääkis ta nii. Aga sest iha suur südamesse mul süttis 
205 kaenlasse haarata taas elust lahkunud eidekse hinge.

Korda kolm tema poole ma nii teda embama sööstsin, 
kuid kolm korda ta taandus mu eest, nagu taanduvad varjud 
või unenäod. Iga kord valu veel enam mul rebis rinda.
Valjusti kutsusin siis teda, hüüdes nii lendavail lauseil:

210 „Oh ema, miks sa ei jää, ehk küll sind haarata püüan,
et siin Hadese öös süles ühtteist õrnasti hoides 
kumbki kergendust saaks ühes nutetud kurblikust nutust?
Või oled viirastus vaid, mida auline Persephoneia 
selleks on saatnud, et saaks valu rinnas mul suuremaks veelgi?” 

2/5 Ütlesin nõnda ma. Kuid ema auline nii kohe kostis:
„Oh häda, kallis mu poeg, sa õnnetuim kõikidest meestest!
Ei sind peta Kronioni tütar see, Persephoneia, 
vaid surelikkudel kõigil on saatus ju nii pärast surma!
Ep ole siis enam luid, liha, ep ole künnapuid liitvaid,

220 kõik on kõrvetand need tuli leegitsev, võimas ja hirmus, 
niipea kui elu hääbunud on meie kontidest valgeist; 
ent ära lendab me hing, unenäona siis heljudes ümber.
Kuid üles valguseilma sa tõtta nüüd taas; pea meeles, 
mis sulle ütlesin, et seda kord oma kaasale öelda!”

225 Säärane meil oli jutt. Siis ilmusid äkki mu ette
naised -  läkitand neid oli auline Persephoneia -  
kuulsad sangarikaasad või -tütred kõik olid kord nad; 
parvedes lendlesid nüüd vere mustava juurde. Ja mõttes 
kaalusin, kuidas ma võiks neilt teateid üksikult saada.

230 Viimati säärane nõu parem kõigist paistis mu meelest: 
turskelt mu puusalt tõmbasin taas teravotsase mõõga 
ning vere juurde ma neil ühekorraga tulla ei lasknud.
Üksikult siis ligi astus ja nii igaüks nendest rääkis,



mis soost sündind ta on. Ja kõiki ükshaaval ma kuulsin.
235 Enne kui muud ligi astus seal kõrgestisündinud Tyro,

öeldes, et tal isaks Salmoneus, see sangareist kuulsaim, 
ning abikaasaks tal Aiolos-valdija poeg oli, Kretheus.
Kuid kire sütitas siis Enipeus temas, taevasevõrdne 
haldijas jõe, mis maa peal kõikidest kaunimalt voolab.

240 Nii tuli tihtigi sinna ta kaunite voogude äärde.
Kuid Enipeuse näo ise võttiski Maa-süleshoidja 
ning siis haaras jo sülle ta jõe kärevooluse suudmes.
Mäena purpursed vood aga tõusid ja võlvina seistes 
varjasid all jumalat ning naist surelikku ta seltsis.

245 Uinutas unne ta neitsi ja neitsidusvöö temalt võttis 
taevane lembija. Ent iha armsa ta kui oli täitnud, 
võttis siis lemmitul kinni ta käest ning nii sõnad lausus:

„RÕÕmutse, naine, me armust! Kui jõudnud on mööda üks aasta, 
sünnitad siis pojad kuulsad sa, sest surematute lemme 

250 ep ole viljatu iial. Siis toida ja kasvata neid sa!
Ent koju pöördu siis taas! Ning hoia, et seal sa ei ütle, 
kes olin! Sest sinu ees on maad süles hoidev Poseidon.”

Ütelnud nii, kadus siis mere möllava sülle ta jälle.
Tyrole kaksikud sest aga sündisid, Pelias üks neist,

255 teine Neleus. Zeusile neist siis kummastki kasvas 
teenija suur: päris Pelias talt maa karjaderikka 
Iolkose, Neleus sai aga liivase Pylose valdjaks.
Kretheuselle ent Tyro veel sünnitas poegi ka teisi:
Aisoni, Pherese ning Amytaoni, kaarikurüütli.

260 Veel nägin Antiopet, Asopose tütart, kes kiitis,
et üliaulise Zeus-isa embuses on tema hingand; 
nii temast sündiski poeg Amphion talle ja Zethos.
Teeba on need rajand ning väravaid teind seitse ta ümber 
koos kõva müüriga, sest, ehk küll ise nii vägivÕimsad,

265 ikkagi müüride jõuta nad kaitsta ju Teebat ei suutnud.
Amphitryoni naist nägin kolmandaks siis ma, Alkmenet, 

kellele uljaim mees, lõvijulge, see Herakles sündis, 
kui oli nautinud enne ta Zeus-isa armu ja embust.
Veel nägin seal ka Megarat ma, kartmatu Kreioni tütart,

270 kellele kaasaks Herakles sai, mees kangetest kangeim.
Siis Epikastet kaunist ma silmasin, kellest on sündind 

Oidipus. Teadmatult too tegi hirmsaima teo: meheks võttis 
ta poja endale, kes isa mõrtsukas ning ema naija.
Kuid tegid taevased siis kõik teatavaks rahvale peagi.



2j$  Vürstiks Oidipus veel pidi jääma ka piinasid tundes
armsas ta Teebas -  sest nii seda taevased armutud tahtsid. 
Kuid ema, see ise läks teesulgeja Hadese valda: 
silmuse tapva ta kinnitas toas tala külge ja poos end 
seal, murest võidetud. Kuid poja peale nii jättis ta vaevad 

280 lõpmatud, mis ema huku erinnüsed lastele toovad.
Ka oli kauneim neid seal, Chloris. Kord oli Neleus 

just ilu tõttu ta nainud, ta eest lunad määratud makstes. 
Ta oli tütardest noorim Amphionil, kel isaks Jasos, 
kes minüülaste linna Orchomenost vürstina valdas.

28$ Chlorisest Pylose maale ent siis pojad sündisid kuulsad - 
Nestor, Chromios ning Periklymenos, taplustes vapper. 
Võimsa tütregi, Pero, ta sai, keda kui imeneidu 
paljudki katsusid kihlata. Kuid lubas Neleus tütre 
ainult sellele, kes lailaubaga keerdsarv-veiseid 

290 talle Phylakiamaalt tooks vürst Iphikloselt kuulsalt.
Ränk oli röövida neid. Seda söandas proovida ainult 
üks osav ennustustark. Kuid tarkagi pea tabas taevast 
saadetud saatus ja köidikud karmid, mis karjaste pandud. 
Vast kui päevi ja kuid hulk veerenud üksühe järgi,

295 täis sai aasta ja uus kevad aegade ringi jo algas,
kütkeist päästis Iphiklos ta, sest oli ennustand talle 
kõik elusaatuse tark. Nii Zeusi tahtmine täitus.

Tyndareose kaasat ma veel nägin, Ledat, kes talle 
poega sünnitas kaks vägivõimsat. Neist oli Kastor 

300 traavlite-taltsija suur, Polydeukes ent poksija kange. 
Kattis nad maa, eluandja, ent on elus sangarid siiski, 
sest maa allgi on Zeus au suure veel kinkinud neile: 
päev elus olla ja taas päev teine siis suikuda surmas.
Nii surematute seltsi nad tõstetud austavalt kumbki.

305 Siis nägin Iphimedeiat ma, kelle kord nainud Aloeus.
Kiitis ta mulle, et Maa-süleshoidjaga ühtind ta armas. 
Sündisid poega sest kaks, kuid suikusid surma nad ruttu: 
Otos taevasevõrdne ja kuulsuselt suur Ephialtes. 
Pikemaks, kaunimaks muist neid kasvatas maaema helde, 

310 ning oli neist üle veel vahest ainult kuulus Orion. 
Uheksa-aastaselt neil oli üheksa küünart jo laiust, 
üheksa süllani kuid kehakasv neil siis juba küündis.
Ka jumalaid surematuid nad ülbena ähvardid: täita 
terve Olümpose tipp sõja möirgava mölluga, tõsta 

315 Ossa Olümpose otsa ja Ossale peale Pelion



lehti-hõljutav, et sealt taevasse tungida nõnda.
Kui oleks need mehed saand, selle nõu oleks täitnudki siis nad. 
Kuid juba Zeus-isa poeg, iluslokisest Letost kes sündind, 
surmas nad enne veel, kui udemeid põsed neil oleks kandnud 

320 ning käharkarvugi noori neil kasvanud lõuale katteks.
Phaidrat ja Prokrist siis nägin ning Ariadnetki kaunist, 

õela Minose last seda, kelle kord endaga Kreetast 
meelitas Theseus. Kuid püha linnuse varju Ateenas 
ei tema saand, vaid enne sai otsa ta Artemis-neitsilt 

325 voogudest piiratud Dial, sest nõudis Dionysos nõnda.
Mairatki märkasin seal, Klymenet ja siis Eriphylet 

kõigile vastikut, kes mehe kiiskava kulla eest reetis.
Kuid ei mainida, ei üles arvata suuda ma kõiki, 
niivõrd palju ma veel nägin sangarinaisi ja -tütreid!

330 Enne küll lõpeks see taevalik öö. Juba uinuda aeg mul -  
minnes kas laeva mu sõprade seltsi või siiagi jäädes.
Kuid kojusõit mul jääb nüüd teie ja taevaste hooleks!”

Lõpetas nii ta. Ja vait, päris hääletult istusid võõrad, 
kuulates vaimustatult teda kambris ses varjuderikkas.

335 Hakkas rääkima neile siis valgekäene Arete:
„Oelge, faiaagid, mis arvate nüüd mehest tulnukast sellest, 

kaunist ta kasvust ja näost ning üllast ta meelestki kõigest?
Ehk minu võõras ta küll, osa aust sest teiegi saate.

340 Ärge siis tõtake liiga veel, küütides siit teda teele,
ärge ent säästke ka kinke, sest neid vaja talle! Ja teil ju 
taevaste heldusest on kodus rikkusi kuhjatud küllalt.”

Ütles neile siis nõnda Echeneos, hallpea sangar, 
kes oli aastaid seal vanem kõigist Faiaakia meestest:

„Ei käi meiegi mõtte ja soovide vastu nüüd miskit 
345 selles, mis öelnud vürstinna. Siis kuulakem nõu seda, sõbrad! 

Kuid lõppotsuse teeb ise Alkinoos. Tema määrab.”
Ütles Alkinoos ise, kohe kostes ta vastu:

„Sündigu nõnda see kõik nagu öeldud -  nii tõesti kui seisan 
siin teie ees mina kui faiaakide kuulsate valdjas!

350 Kärsigu veidi me võõras! Ehk küll koju ihkab ta üpris, 
ootama homseni peaks ta, et suudaksin korjata kokku 
tõotatud kingid. Ja küll tema sõidu eest kanname hoolt me 
kõik, mina rohkem kui muud, sest võim minu kätes sel maal on.” 

Alkinoosele nii aga vastas leidlik Odysseus:
355 „Suurisand Alkinoos, parim kõigist Faiaakia meestest!

Kui käsid viibida siin mind aastagi aega, et saaksid



siis koju saata sa mind ja korjata hiilgavaid kinke, 
ma oleks sellega nõus: kasulikum ju mullegi palju, 
et kodumaale ma läen ja mu käed täis kõiksugu aardeid.

360 Küll olen austatum siis ma ja armsam ka kõigile neile,
kes mind näevad, kui kord olen Ithaka jõudnud ma jälle.” 

Talle ent Alkinoos kohe kostis, lausudes nõnda: 
„Vaatan ma sind, oh Odysseus, ning päris teisiti näid sa, 
kui on kelmid ja hulkurid need, keda nii väga rohkelt

365 toidab me maaema muld surelikkude teistegi hulgas: 
peenelt luiskavad nood valet, et seda keegi ei taipa.
Kuid kõne kaunis on sul ning õige, ja õilis mu meelgi.
Just kui tõeline laulik sa taidlikult vestagi oskad 
enda su kannatusist ning teiste ahhailaste vaevust.

370 Kuid nüüd räägi sa veel ning tõtt ärapeitmata ütle, 
kas oma sõprugi ehk nägid taevastetaolisi, kes kord 
Troojasse läksid ja seal said surmava saatuse liisu? 
Lõpmatu pikk on ju öö, ei puhkamaheitmise aeg veel 
käes ole kaugeltki. Eks oma seiklusist vesta siis veelgi!

375 Kuulaksin sind püha koiduni siin väsimatult ja rõõmsalt, 
kui tahaks kõigest sa rääkida, mis läbi teind oma teedel.” 

Vastas ent talle ja ütles sel moel arurikas Odysseus: 
„Suurisand Alkinoos, parim kõigist Faiaakia meestest! 
Juttudeks on oma aeg, oma aeg aga puhkuseks seatud.

380 Ent kui kuulata veel sina sooviksid, meelsasti siis ma
vestaksin teistestki asjust, mis on veel kurvemad kuulda -  
nendegi õnnetust otsast, kes hukkunud alles on hiljem. 
Ep ole tapnud ju Trooja all neid sõda oieterikas, 
vaid kojusaamise päeval nad hukutas nurjatu naine.

3#5 Kui oli pillanud siis need naispere hõljuvad hinged
sinna ja tänna mu ümbert taas püha Persephoneia, 
siisap Atreuse poeg Agamemnongi ilmus me ette.
Kurb nägi välja ta ning tema seltsis ta kaaslaste hinged, 
kõik kes Aigisthose peol said surmava saatuse liisu.

390 Kui verd musta ta joond, kohe tundis ta mind ära jälle, 
valjusti nuuksudes, ning vett voolas palju ta palgeilt. 
Küünitas välja ta käed, oma kaenla mind haarata püüdes. 
Kuid kadund jäädavalt kõik oli jõud see kindel ja võimas, 
täis mida ennemalt kord olid olnud ta painduvad liikmed.

35)5 Haaras sest mind hale meel, pisaraid tulid tulvili silmad, 
kui sõnul tiivukail nii tema poole ma pöördusin, hüüdes: 

„Auline Atreuse poeg Agamemnon, rahvaste valdjas!



Milline saatuse liisk mõru surma on sullegi toonud?
Kas ühes laevaga matnud su lainete alla Poseidon,

400 tõstes tormama kõik jõul metsikul möllavad tuuled?
Või sind hukkasid maal ehk vaenlaste väed mõnel retkel, 
kui ära tõmmata tahtsid sa lehmi ja lammaste karju, 
või siis vallata linnu ja püüda ka orjadeks naisi?”

Ütlesin nõnda. Ent nii kohe kostis ta mulle ja lausus:
405 „Taevasest sündind Laertese poeg, arurikas Odysseus!

Ep ole laevaga matnud mind lainete alla Poseidon, 
tõstes tormama kõik jõul metsikul möllavad tuuled, 
ei mind hukanud maal ka vaenlaste väed mõnel retkel, 
vaid Aigisthos, haududes hukku, see kutsus mu peole 

410 ning minu mõrvas ta seal; ühes aitas mu nurjatu naine -  
söömalauas mu tappis ta, just nagu sõime ees härja.
Nii vilets mul oli ots. Ja nii ka mu kaaslased verre 
langesid kõrvuti seal nagu valgekihvased kuldid, 
mis laseb hukata mees, kel jõukust ja võimu on palju,

4 15 pulmiks, jootudeks muiks või sööminguks sõprade seltsis. 
Küll oled paljugi näinud sa surmi ja tapmisi mitmeid, 
kas kahevõitluses või üleüldises tapluse möllus, 
kuid oleks vapustand sindki see ääretult, kui oleks näind sa 
kuhjaga kaetud laudade ning täis peekrite keskel 

420 kõiki meid põrmandal maas, veres enda, mis auras me ümber. 
Kuid koledaim oli kuulda veel Primose tütre Kassandra 
karjumist, mil abiks hüüdis ta mind siis, kui teda tappis 
Klytaimnestra õel. Kätt asjata püüdsin ma tõsta 
veel, et haarata mÕÕk -  käsi vaibunult mul maha langes.

425 Kuid too jultunu läks, ei viitsinud sulgeda suudki
mul ega silmi, kui lahkusin sealt mina Hadese valda.
Ep ole hirmsamat miskit ja ei häbematumat ilmas 
naisest jultunust, kes saab valmis säärase teoga, 
nii nagu too: üliõelalt ta sepitses teo koledaima -  

430 mõrvata enda ta mees! Aga lootsin ma, saabudes kaugelt, 
et minust rõõm on lastel ja muil kodakondsetel kõigil.
Kuid veretööga nii jälgiga seal iseenda ta teotas 
jäädavalt ning häbivarju veel heitis nõnda ka teiste 
naiste nõtrade soole, ehk olgugi neist mõned süütud.”

435 Nõnda ta rääkis. Ja vastasin talle ma, lausudes nõnda:
„Oh häda! Hirmsasti Zeus kõmavkõuene küll taga kiusab 
Atreuse järglasi teid, üha hukatust naistega saates!
Süüdi Helena ju kord oli mitmegi sangari surmas,



nüüd jõle Klytaimnestra jo kaugelt haudus su hukku.”
440  Ütlesin nõnda ma. Kuid kohe vastates mulle ta lausus:

„Seepärast siis ära liiga sa endagi naisele looda!
Ning ära kõigest räägi sa talle, mis meeles sa mõtled!
Räägi, mis rääkima pead, aga muu oma teada sa hoia.
Kuid ei ähvarda küll sind hukatus naiselt, Odysseus,

44$ selleks liiga tark ja mõtteilt mõistlik ja õilis
rauga Ikariose laps, heakombelik Penelopeia.
Kui ära sõitsime sõtta, ta siis koju jätsime üksi 
noore veel naisena, kel oli poeg pisitilluke rinnal.
Nüüd aga seesama poiss ühes meestega nõukogus istub!

450 Õnnelik poeg sul! Leiad ta ees kord, kui koju jõuad, 
ning isa vastu ta end surub, nii nagu see pojal viisiks.
Kuid minu naine ei lasknud ka vaadata mul minu poega, 
rõõmu et tunneksin, vaid jalamaid mind tapma ta tõttas. 
Veel üht asja siis ütlen ja pea seda hästi sa meeles:

455 vargsi ja märkamatult oma laev juhi randa ja maandu, 
kui kodumaale sa saad! Üliohtlik on uskuda naisi!
Nüüd aga räägi sa mulle ja tõtt ärapeitmata ütle, 
kas pojast mul pole miskit sa kuulnud? Milline koht on 
tal asupaigaks, kas Orchomenos või liivane Pylos?

460 Või Menelaose maa, avar, väljaderikas ehk Sparta?
Sest pole hukkunud, vaid elab veelgi ju uljas Orestes.”

Rääkis ta nõnda. Ja nii mina vastuseks ütlesin talle:
„Miks minu käest seda uurid sa, Atreuse poeg? Ei tea ma, 
kas elus on ta või surnud. Ja tühja ei rääkida maksa.”

465 Nõnda me seisime seal ning kurba me vestsime juttu,
sees süda sünge ja ränk ning veed üha veeremas silmist.
Kuid tuli hingi nüüd muid, tuli Peleuse poegki, Achilleus, 
ning Patroklos ja Antilochos, need sangarid kuulsad.
Ning tuli Aiaski, mees argiivlaste hulgas kes pikem 

4 jo  ning rühilt kaunim kui kõik muud, peale Achilleuse vapra. 
Tundis jo mind sedamaid välejalgse Achilleuse hing seal 
ning minu vastu ta nii sõnad lennukad kurblikult lausus: 

„Taevasest sündind Laertese poeg, igileidlik Odysseus! 
Kas veel mingi hulljulgema teo teha söandaksid ehk sa?

4j$  Kuis küll tulla sa said nii Hadese valda, kus ainult
hõljumas võibunud varjud on, kel mälu puudub ja jõud kõik?” 

Nii tema ütles. Kuid mina kostsin nõnda ta vastu:
„Üllas Peleuse poeg Achilleus, ahhailasist vapraim!
Otsima ennustusnõu tulin siia Teiresias-taadilt,
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et koju jälle kord saaksin ma kaljuse Ithaka maile.
Sest Ahhaiasse veel pole jõudnud ma, ei koduranda 
sattund mu jalg. Seni vaid üks vaev mul teisele järgnend.
Kuid sinust Õndsamat teist pole siin ega saabugi iial -  
taevase au osaks said elus olles ahhailaste hulgas 
ning nüüd valdus ja võim sul varjude vallas on siingi.
Nii ära kurda siis sest, et surnud sa, üllas Achilleus!”

Ütlesin nõnda ma. Kuid kohe nii tema kostis ja lausus: 
„Asjata trööstid sa mind minu surmas, oh üllas Odysseus!
Liht sulaspoisina rohkem mul meeldiks orjata maa peal 
ka meie kehtiva juures, kel ep ole endalgi miskit, 
kui et olla siin vürst üle võibunud varjude kõigi!
Mu pojast, uljuselt-kuulsast, sa nüüd aga jutusta mulle!
Kas tema kah tuli sõtta ja seal esiritta või mitte?
Räägi ka, kui oled kuulnud sa, kuis elab Peleus üllas?
Mürmidoonide paljude maal kas veel ta on valdjaks,
või ei hoolita nüüd temast Hellase, Phtiase mail seal,
sest vanus suur juba jõu temalt võtnud, ta käed-jalad võibund?
Oh, kui appi veel talle ma päikese hiilguse alla
tõtata saaks oma jõus, nagu Troojamaa laiadel tandreil,
kangeimad sangarid kord kus taplesid, argiivlasi kaitstes!
Ah, kui ilmuda võiksin ma hetkekski nii isa majja, 
küll siis kohkuksid kõik minu võitmata käevarte rammust 
nood isa solvajad seal, kes kõrvale tõrjuvad rauka!”

Rääkis Achilleus nii. Ja ma laususin, vastates talle:
„Ep ole, ütlema pean, seni Peleus-sangarist üllast 
kuulnud miskit ma. Kuid pojast, Neoptolemosest armsast 
jutustan sulle ma kõik, täit tõtt, just nii nagu soovid.
Ma ise Skyrose saarelt ta tõin võrdkülgsel mu laeval 
Troojamaa tandreile ning säravsäärte ahhailaste hulka.
Ikka kui laevade juures seal nõupeoks kokku meil tuldi, 
enne ju teisi ta rääkis ja tühja ei öelnud ta iial;
Nestor taevalik ning mina suutsime võita ta ainult.
Kui aga Trooja all meil käis võitlus relvades vaskseis, 
siis küll teistega ritta ei soovinud jääda ta iial, 
vaid üha ette ta tormas ja uljuses uljaimad võitis.
Paljugi sangareid surmas ta nii sõjaheitlusis hirmsais. 
Võimatu mainida või üles arvata kõiki on tõesti, 
kellele surma ta tõi seal, olles ahhailaste kaitsja.
Sangar Eurypulos, Telephose järglane, langes 
piigi ta vaskise all ning palju ketealaste hõimust



kangeid ta kaaslasi, sest seal naine sai kinkisid kalleid. 
Kauneim see oli mees pärast Memnonit taevasetaolist!
Kui aga puuhobusesse, Epeiose tehtusse, peitu 
astusid Argosemaa mehed uljaimad ning minu tööks jäi 

525 sulgeda peidiku uks kõva või teha jälle ta lahti,
muud ahhailaste vürstid ja nõumehed vahvamad kõik seal 
palgeilt pühkisid vett, neil hirm pani vankuma põlvi.
Kuid ei näinud mu silm ole iialgi, et tema õitsev 
näojume kahvatand kord oleks, või pisaraid oleks pühkind 

530 vargsi ta põskedelt; küll ägedalt aga mind palus, et ma 
välja ta päästaksin puuhobusest; käsi kahmas jo mõõga 
käepidemest või piigist tal, taotades vaenlaste tapmist.
Kui hävitand aga siis me Priamose linnuse kõrge, 
laeva ta viis oma saagi ja veel lisaks autasu ohtra.

535 Siis ära sõitis ta veatuna, ei terav vask teda haavand 
seal lähivõitluses, mitte ka kaugelt, nii nagu tihti 
sündida taplustes võib, sõgesilmil kus möllamas Ares.” 

Ütlesin. Ning välejalgne Aiakose järglase hing sealt 
pikkadel sammudel läks üle asfodeelide aasa 

540 rõõmsana, et tema armastud poeg end kuulsusel katnud.
Kurblikult seisid ent muud elust lahkunud kooljate hinged 
parves mu ees, igaüks minult teateid soovides kalleist, 
kes olid meeles tal. Vaid Telamoni poeg too, tugev Aias 
seisis süngena eemal ja ikka veel vimmas, et võitsin 

545 laevade juures ta, sain Achilleuse relvad ja rakmed.
Autasuks need ema tal pani välja. Ent autasu mõistsid 
mulle seal Troojamaa lapsed ja ka ise Pallas Athena.
Oh, miks võidu küll sain mina võistluses õnnetus selles! 
Läks Telamoni poeg just seetõttu seal maamuru alla:

550 Aias, see võrratu mees! Üle kõigi ahhailaste küündis 
nii oma kasvult kui teoltki ta, peale Achilleuse vapra.

Pöördusin nii tema poole ma pehmeil, leebivail lauseil: 
„Kartmatu Aias, oh Telamoniades, kas surnultki vihkad 
ikka veel mind sa nende mu neetud relvade tõttu?

555 Ainult õnnetust meile nad toond! Sina hukkusid, kindlaim 
kaitseja meil ning müür! Ning kõik me ahhailased jäime 
leinama niisama sind nagu taevasetaolist Achilleust. 
Enneaegne sul surm oli. Kuid pole keegi ses süüdi 
peale Zeusi, kes meid, odakangeid danaoslaste hulki,

560 nii vihas kiusab ja saatis ka sulle su saatuse liisu.
Siis lähemalle nüüd astu, oh valdjas, et võiksid mu juttu



kuulata! Taltsuta nüüd oma vimma sa ning südant uhket!”
Ütlesin nii. Aga ei vari miskit vastanud mulle, 

vaid igiöösse jo taandus ta teiste öövarjude hulka.
565 Ehk vihavimmaski veel oleks rääkima viimaks ta hakand,

või mina jätkand, kui südant mul palav soov poleks haarand 
veel näha teisigi hingi, kes ammugi kord elust lahkund.

Istumas seal nägin Minost ma, Zeus-isa hiilgavat poega; 
kuldse sauaga käes kohut mõistis ta surnute peale.

570 Need aga ümber tal kõik, mõni istudes või mõni seistes, 
otsust ootasid veel ligi Hadese laiade uste.
Sealsamas märkasin ka Orioni hiidlikku varju; 
asfodeelide niidul ta küttis metsade kiskjaid 
neidsamu, milliseid kord elus olles mäestiku urkais 

575 surnuks lõi tema nui läbivaskne, ei-iialgi-murduv.
Ka nägin seal Tityost, seda võimsat maaema poega; 
üheksa vakamaad sel keha täitis, kui pikali heitis.
Küljel kummalgi tal oli kotkas, kes nokkis ta maksa 
ning sisikonda ta seest; ei tõrjuda saand ta neid käega,

580 sest oli teotanud Letot ta, Zeus-isa kaasat, kui matkas 
Delfisse see Panopeusemaa kenatandrise kaudu.

Veel nägin Tantalost, kel tuli vaevelda raskeimas piinas: 
järves seisis ta seal, vesi küündis vaid lõuani talle, 
kurk janus kõrbes tal ikka, ent asjata juua ta katsus,

$85 sest iga kord, kui kummardus rauk, vett rüübata püüdes, 
eest vesi taandus ja kõik kadus, jalgade alla 
jäi vaid kuiv must muld, taas viis vee kõik jumal keegi.
Puil käharpäistel ta pea kohal rippus lopsakaid vilju, 
mahlakaid pirne ja häid, punapõskseid õunu, granaate,

$90 viigipuu maitsvaid marju ja lokkavaid, värskeid oliive.
Kui aga haarata sealt neid püüdis rauk oma käega, 
kõik taas heitis jo tuul üles paksude põlvede poole.

Veel nägin Sisyphost seal, kes kannatas piinasid raskeid: 
Veeretas hiigelrüngast ta mäkke seal kummagi käega,

55?5 väänas ja punnitas kätel ja jalgadel ääretus pinges, 
et mäe otsa ta saaks. Ent kui siis rahn oli jõudmas 
harjaku ääreni just -  taas seal vedas viltu ta raskus 
ning kivi jultunu jälle jo keereldes mäest tuli alla.
Taas siis hakkas mäkke ta punnima sealt teda; voolas 

600 tal higi liikmeilt, tolm aga pea kohal pilvena kerkis.
Siis aga silmasin seal ka Heraklest suurt, vägivõimsat. 

Kuid vari vaid oli see, sest mees ise nautis ju õnne



õndsate taevaste seltsis, kus naiseks on tal nägus Hebe, 
see kuldkingase Hera ja Zeus-isa laps salesäärne.

605 Siin sahinal aga ümber tal lendlesid surnute hinged 
hirmunud lindude kombel. Ja süngena seisi kui öö ta, 
käes ülesvinnatud amb, kus nool juba nööril, ja hirmsalt 
vaadates ringi, kui sooviks ta sealsamas lasta see lendu.
Hiilgas ta hirmutav vöö, mil rippus ta mõõk; üle rinna 

610 see kuldrihmana käis, imekunstikalt peale tal taotud:
seal -  lõvid leekivasilmased, siin -  karud, metsikud kuldid, 
võitlused, taplusemöll, mehemõrvangud julmad -  on kõik seal. 
Kes teind säärase töö, ei sel tasu küll enam püüda 
veel teha rohkem -  on nii imetaoliselt täiuslik vöö see!

615 Vaevalt mind nägi sangar, kui mind ära tundis ta hing siis,
pöördudes kurvalt mu poole, sel moel sõnas lennukad laused: 

„Taevasest sündind Laertese poeg, igileidlik Odysseus! 
Õnnetu, kas sina kah saand koormaks saatuse raske 
säärase kui mina kord, kui käisin veel päikese valgel?

620 Zeusi Kronioni poeg olin. Kuid tuli mul näha hirmsaid, 
otsatuid vaevu, sest minu käskijaks mees oli seatud 
väärituim ning minult see vägitöid üha raskemaid nõudis. 
Siiagi saatis mu tooma ta Õudset Hadese koera; 
arvas, et ep ole tööd, mis veel oleks võimatum sellest.

625 Kuid tegin sellegi teo, tõin koera ma Hadese ööstki, 
sest mind juhtisid Hermes ja öökullisilmne Athena.”

Rääkides nõnda ta läks siis Hadese hooneisse jälle.
Kuid mina istuma jäin seal, oodates, et tuleb veelgi 
ehk mõni sangareist neist, kes lahkunud on elust ammu.

630 Küll oleks soovind ma veel näha muid mehi endisi, nii kui 
Theseust ja Peirithoost, noid taevaste järglasi kuulsaid.
Kuid juba lendasid sinna nüüd lõpmatud surnute parved, 
hirmsalt karjudes. Ning mind Õudus kaame sest haaras; 
kartsin, et Gorgogi pea, koledaim mis on kõigist, mu juurde 

635 saadab Hadese ööst üles hirmus Persephoneia.
Ruttu siis laeva ma läksin ja käskisin kaaslasi kõiki 
järgneda mulle ja päästa ka kiiresti sel päraköied.
Ruttasid laeva nad kõik ning istusid tullide juurde 
ning pärivett siis taas Okeanise kõrgetel laintel 

640 sõit läks -  aerudel esmalt ja siis pärituulegi tõukel.
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’äid maha Maailmahoovuse veed minust nüüd. Juba sõitis 
laev mere laiu ja õõtsuvaid teid kohavaid, kuni jõudis 
Aiaia saarele taas, kodupaik kus Koit-jumalannal, 

ta kenad tantsimistandrid ja koht, kus Päikene tõuseb.
5 Peenele liivale randa kui tõmmatud laev oli kiire,

läksime siis kohe kaldale, kus mühas murdusid lained 
ning maha puhkama jäime, et oodata seal püha koitu.

Kui aga kerkinud ööst roossõrmine Eos, vara sündind, 
tõusime ning kohe Kirke kotta ma kaaslasi saatsin,

10 et Elpenori laiba nad matusteks randa sealt tooksid.
Kiiresti raiuti puid tuleriidaks maanina tippu
ning tema peiesid peeti seal, nuttes ja kaeveldes valjult.
Kui aga kõik tuhaks saand olid kaaslase korjus ja rakmed, 
siis üles kääbas tal kuhjati ning kivi püsti sel seati,

75 kääpa tippu ent löödi ta kindel ja voolitud aergi.
Tehti nii kõik, nagu tarvis. Ent teadmata Kirkeltki ei ju 

jäänud, et jõudnud me taas juba Hadese mailt. Tuli sinna 
kiirelt ta kaunimas rüüs, ühes neitsikud hulgana, kandes 
külluses leiba ja särvet ja veinigi helkivat, tõmmut.

20 Astus me keskele ning sõnad ütles suur jumalanna:
„Oi hulljulgeid, kes elavalt käind Hadese hooneis!

Oi kaks kord surijaid! Ühe korra vaid muud seda teevad! 
Kuid nüüd söökide juurde ja maitsema veini nii kaua, 
kui tänast päeva on veel! Aga homme, kui hommik jo koidab, 

25 tõtake teele! Ma õpetan teid, kõik ette ma ütlen 
selgesti, et ei tooks mõni Õel-kaval õnnetus teile



ohtu ja hukatust mingit, ei lainetel sõites, ei maalgi.”
Ütles ta nõnda. Ja kuulsime kõik teda kartmatul meelel.

Nii kogu päeva me viitsime peol, kuni käes oli loojak, 
praeliha rohkesti süües ja maitsedes head mesiveini.
Kui aga loojunud päike ja langenud öö üle maade, 
laevakütkete juurde mu kaaslased uinusid unne.
Mind aga kättpidi võttis ja, eemale juhtides, Kirke 
luiteliivale viis, maha istus ja kõik päris mult siis 
retkest ja muust. Kõik rääkisin talle ma, mis oli juhtund.
Siis aga nii sõnad ütles mu vastu ta, valdjatar Kirke:

„Tehtud siis kõik, mis tarvis on. Nüüd aga kuula sa hoolsalt, 
mis veel ütlen ma sulle ja mis jumal hoidku sul meeles!
Nüüd sireenide juurde sa esmalt jõuad; need lauldes 
hurmavad uimasse kõik, kes nendele on ligi sattund.
Ka kes teadmatult juhtub ehk kuulama hääli neid kauneid, 
ei tule iialgi see kodukoldele taas; tema vastu 
iial ei hõisates jookse ta lapsed, ka ei abikaasa, 
sest teda võrgutand on oma kaikuval häälel sireenid.
Haljal aasal nad istuvad. Kuid neil ümber on suured 
hunnikud koltunud luid ning korjuseid kortsunud-nahkseid. 
Ruttu siis möödu sa neist! Sule enne jo kaaslaste kõrvad 
täis vaha pehmet sa ning meest lõhnavat, et seda laulu 
keegi neist kuulda ei võiks. Ise ainult kuula, kui soovid!
Kuid juba enne las sõbrad sul köidavad käed-jalad kinni 
kiirel su laeval ta mastipuu külge ja köidikuil kindlail.
N ii seal nautida võid sulahäälset sireenide laulu.
Kui aga siis anud sõpru, et need sinu päästaksid lahti, 
las seda rohkemgi veel nemad köidavad köisi su ümber!

Kui on sireenide maast sind kaaslased eemale sõudnud, 
siis ei sind käse ette ma kuidagi, kummale teele 
pöörama peaksid sa; kaalu see kõik läbi enda su meeles 
ning siis otsusta! Kuid neist kummastki jutustan sulle.

Head kätt teel kaks järsku on kaljut, ja peksavad järjest 
neid sinisilm-Amphitrite vood, üha möirgavad lained. 
„Liikuvaiks kaljudeks” neid igiõndsad hüüavad taevas.
Mööda ei lennata või neist kaljudest linnudki, mitte 
ka arad tuikesed, kes ambroosiat Zeusile toovad.
Neist ühe ikkagi tapab see järsk sileseinane rüngas; 
kuid kohe uue jo loob temataolise jälle siis Zeus-taat. 
Hukkunud on kõik laevad ja sõudjad, kes sattunud sinna, 
ainult riismeid neist ning kaameid korjuseid meestest



keerutab lainete möll ning torm, tulipiksega tappev.
Mööda on pääsenud siit üksainuke laev meresõitja, 

jo  kõikjal kuulus Argos, mis seilas Aietese juurest.
Küll oleks sellegi löönd meri kaljude kõrgete vastu, 
mööda ent Hera nad viis, kes Iasonit armastas üpris.

Ka kura kätt teel kaks on kaljut. Taevani tõuseb 
neist ühe tipp üles kõrgele; ikka tal hõljuvad ümber 

75 pilved, mis paksud ja mustad; ta harjal ei iialgi hiilga 
taevast selgena õhk suvel kirkal ja ei sügiselgi.
Ep ole meest surelikku küll, kes roniks sellele, kuigi 
tal oleks kakskümmend kätt ning niisama palju ka jalgu: 
nii sile kaljul on sein, just kui oleks keegi ta lihvind.

80 Rünka keskkohal kõrgel ent on udust peidetud koobas. 
Sinnapoole tal suu, kus õhtu ja Erebos-öö on.
Laev juhi kiiresti mööda sa sellest, oh hiilgav Odysseus!
Kui oleks kangeimgi kütt, ei suudaks laevalt ta õõnsalt 
lasta ammuga noolt, mis kõrgele koopasse tungiks.

85 Kuid elab hirmsalt ulguja Skylla ses koopas. Kui noorel 
kutsikal kostab ta hääl hale-vinguv, kuid ise on ta 
hirmutis, Õudne ja õel. Ei tunneks rõõmu küll keegi, 
kes teda enda ees näeks, ei mitte ka taevased õndsad.
Tal kaksteistkümmend käppa on, kõik aga peened ja köndid, 

90 õlgadel kaela ent kuus, kõik määratu pikad ja kõigil 
otsas on õudseimad pead; neil lõugades on tihedasti 
kolm rida hambaid suuri, mis kõik täis mustavat surma.
Seal pesas kaljuses nii, keha pooleldi peidus, ta istub; 
ainult väänlevad pead ajab välja sest põhjatust koopast,

95 neil kobab lihvitud kaljut ja siis merest õngitseb altki, 
haarates hülgeid, delfiine ja neid merehirmusid suuri, 
milliseid hulgana seal mühav Amphitrite ju toidab. 
Laevnikest keegi ei kiidelda või, et kahjuta kulgend 
ta läbi siit oleks, sest igalt laevalt hirmutis ikka 

100 on igal suul ühe sõudja siis haaranud endale saagiks.
Kaljut ka teist seal näed, Odysseus, mis pole kõrge.

Ep ole kaugel ta tollest, sa noolega võid üle lasta.
Viigipuu lehtederohke sel kasvamas. Kuid tema all just 
võimas Charybdis mustavat merd paneb möllama hirmsalt: 

105 korda kolm igapäev vett välja ta purskab ja õudselt
korda ka kolm seda neelab ta. Vaat, et neelamistunnil 
ei ligi satuks sa! Siis sind päästa ei või ka Poseidon.
Seepärast laev pigem hoia sa Skylla ranniku äärde,



tõtates kõigest jõust. Sest on parem kaotada sul ju 
n o  laevalt kuuski ehk meest, kui hukkuda kindlasti kõigil.” 

Nõndap rääkis ta. Kuid mina kostsin ja laususin talle: 
„Utle vaid üht, jumalanna, ma sind palun, tõtt ära peida: 
kõrvale hoides Charybdisest nii, kas siiski ei Skyllat 
kuidagi tõrjuda või, kui kaaslasi nõnda ta haarab?”

115 Ütlesin nii. Aga mulle nii kostis neitsi see kõrge:
„Meeletu mees! Kas ikka siis veel sõjalaevu ja taplust 

ihkad sa nii? Surematute eestki ei taandu? Sa tea siis: 
ei surelikkude soost ole Skylla see, vaid surematu, 
määratu kange ja metsik ja haavamatugi hoopis.

120 Ei teda tõrjuda või. Pääs ainus on -  tõtata pakku.
Sest kui kalju ees viibid, et Skyllat ehk võitluses võita, 
kardan, et jälle ta kõik kuus lõusta su laevale lükkab, 
ning mehe uue siis sealt igaüks neist haarab sult jälle. 
Kiiresti sõua siis ainult sa ning palu appi Krataist,

125 Skylla kes sünnitand on inimestele needuseks; siis ehk 
hoiab ta Skyllat, et see ei ründaks jälle su laeva.

Jõuad Thrinakia saarele siis sa. Aasadel söömas 
Päikese veiseid näed seal hulga ja rammusaid lambaid. 
Seitse on karja tal lambaid ja seitse ka keerdsarv-veiseid, 

130 viiskümmend pead igas karjas. Nad ei sigi suuremaks iial, 
ei ka väiksemaks jää. Neid kaitsemas on jumalneitsid 
kaunilokised, kaks: Lampetia ning Phaithusa. 
Päikse-Hyperion on isaks neil; emaks kaunis Nereia.
Kui oli sünnitand ning üles kasvatand nood ema aulik,

135 kaugele saatis nad siis Thrinakia saarele karja,
kaitsema seal isa lambaid ja vänderdi-astuvaid veiseid. 
Kui ei puutu sa neid lojuseid, kojusõidule mõeldes, 
Ithakat näete veel kõik, ehk küll teel raskusi palju.
Kui aga puutute karja, siis teadke, et hukatus ootab 

140 laeva ja kaaslasi kõiki. Ehk küll ise surmast sa pääsed,
hilja sa kord koju saad, kui kõik oled kaaslased kaotand.” 

Nii seal rääkis ta. Kuid kuldtroonine Eos juba kerkis. 
Tõusis ka suur jumalanna ja saarele jällegi tõttas.
Kuid mina laevale läksin ja käskisin kaaslasi kõiki 

145 järgneda mulle ja päästa ka kiiresti sel päraköied.
Tõttasid laeva siis kõik ning, istudes tullide juurde, 
üksühe järgi jo aerudel lõid merel vahtlema laineid.
Kuid mustkäilalist laeva me ustava sõbrana lükkas 
purjesid paisutav hea pärituul, mida läkitand Kirke,



ijo see kenalokine nümf inimkeelega, hirmutav-võimas.
Kui oli püsti vaid mast ja kinni ka köied, siis saime 
istuda kõik; tuul ainult ja tüüri ja juhtisid laeva.

Meel muret täis, süda sünge, nii ütlesin kaaslaste vastu: 
„Ep ole, kaaslased, hea, et tean mina üksinda ainult,

155 mis mulle ennustand öösel on Kirke, see suur jumalanna. 
Räägin siis kõigile sest, et teaksite, kust tuleb meile 
hukatus ning kuis saab ära hoida me surma ja saatust.
Esmalt hoiatas ta, et sireenide kaikuva laulu 
ning ka lillese niidu eest hoolsana hoiaks me endid.

160 Üksinda mul lubas laulu ta kuulata. Enne ent, sõbrad,
peate mu käed-jalad ning mind ennastki kinni te köitma 
kiirel me laeval sel mastipuu külge ja köidikuil kindlail.
Kui aga, kuulates neid, käsen, et mind päästaks te lahti, 
siis seda rohkemgi veel te keerake köisi mu ümber!”

165 Nõndap rääkisin kõigest, et sellest ka kaaslased teaksid.
Kiiresti liikus kindel me laev, ja varsti jo ees meil 
paistis sireenide saar, kuna meid pärituul tagant lükkas.
Äkki siis vait jäi tuul, ning veepind läikivalt selgeks 
muutus kõik, jumal keegi ees vaigistas vahtlevad lained. 

iyo  Tõusid kaaslased nüüd, maha võtsid ja käärisid purje, 
laevapõhja ta lasksid, ent siis ise istusid ritta 
voolitud aerude ette ja neil lõid vahtlema laineid.
Meevaha võtsin ketta ma suure, ta mõõgaga peksin 
väikesteks tükkideks ning neid sõtkusin kangetel kätel.

175 Varsti jo pehmeks läks vaha sellest mu rutjuvast rammust 
ning neist kiirtestki, mil teda kõrguste Päikene soendas. 
Järgimööda ma siis vaha täis panin kaaslaste kõrvad, 
kuid nemad nöörisid kokku mu käed-jalad ning samal rihmal 
püstiseisvana siis mind köitsid mastigi külge,

180 kuid ise istudes aerudel lõid merel vahtlema laineid.
Kui aga saarele nii ligi jõudsime, et inimhõiget 
kuulda jo võis, kohe märku ka said meie tõttavast laevast 
ootel sireenid. Ja nii kõlakaunilt meile nad laulsid:

„Siia oh sõua, Odysseus kuulus, ahhailaste uhkus!
185 Peata sa siin oma laev, et kuulata võiksid me laulu!

Iialgi mööda siit keegi ei purjeta kaarekal laeval, 
ilma et kuulaks me suust magus-veetlevaid, voolavaid viise 
ning koju purjetaks siis täis vaimustust, targemaks saanult. 
Teada meil vaevad ka need, mida kandnud on taevaste tahtel 

190 Trooja all ilioni hõimud ja teie, ahhailased uljad.



Teada meil asjad on kõik, mis sünnivad maal eluandjal.” 
Laulsid häältel nad nii imekauneil. Ahnelt ma kuulda 

ihkasin rohkemgi neid. Juba kaaslasi kulmude viipeil 
käskisin päästa mu kütked. Nad muudkui küürakil sÕudsid. 

195 Ent Perimedes ja Eurylochos, kes pinkidelt tõusid,
keerasid rohkem mul rihmu veel ümber ja kindlamalt köitsid. 
Alles kui kaugele jäid jo sireenid ja sõudmisel kõrvu 
ei enam kostnud see kaikuv laul ega võrgutav häälgi, 
siis vaha koukisid endil mu kallid kaaslased kõrvust,

200 mil olin sulgenud need ning kütkest mu endagi päästsid.
Kui nii eemale jõudnud me veidi sireenide saarest 

auru ja suurt meremöllu ma silmasin ning müra kuulsin. 
Ehmusid kaaslased, käest juba langeda aerud nad lasksid; 
neid lohinal viis laine, ent laev ise paigale peatus,

205 sest teda ei enam lükanud aerud me lõikava-äärsed.
Läksin ma siis läbi laeva, et kohkunud kaaslaste julgust 
jällegi tõsta ja nii igaüht neist ergutin leebelt:

„SÕbrad, oh eks ole küllalt me ennegi näind hädapäevi?
Ep ole nüüdki me ees oht hullem ju, kui oli tookord,

210 kui kuri, jõhker kükloop juba meid oma koopasse sulges. 
Sealtki välja meid aitas mu nõu, kaval tarkus ja vaprus.
Nii hädast sellestki pääsu te ükskord meeles veel peate.
Nüüd aga kuulge mu nõu ning tehke nii kõik, nagu ütlen. 
Teie, kel aerud on käes, kõik koos mere põhjatu laineid 

215 pekske kõigest te jõust! Siis küllap Zeus-isa surmast 
meid laseb pääseda ning ohust sellestki siit läbi aitab.
Tüürija, nüüd aga sind käsen rangelt: istudes tüüril 
pea kogu aeg neid asju sa hästi ja hoolega meeles -  
eemale tüüri sa laev murdlaineist ja sest aurust,

220 kõrgele kaljule ent ligi hoia ta, et mereneel meid
vargsi ei endasse tõmbaks ja hukatus kõiki ei haaraks!” 

Ütlesin nõnda. Ja kaaslased kõik kohe kuulasid käsku. 
Kuid ei öelnud miskit ma Skyllast, kust ep ole pääsu, 
sest oleks heitnud ju muidu nad aerud ja sõudmise jätnud,

225 peites arglikult kõik end laeva me kaareka põhja.
Ent unus meelestki mul kurbraske see hoiatus Kirkelt, 
et end kaitseda ei tasu rüü ega relvade jõuga.
Kiiresti sättisin selga ma vaskrüü kauni ja hoides 
kaht oda pikka nüüd käes, jäin ootama kõrgendi lae peal 

230 laeva mu käilas. Lootsin, et sealt näen esmalt ma Skyllat, 
kui tuleb välja ta kaljust, mu kaaslaste hukatust kandes.



Kuid ei miskit ma näind, ehk küll udust peidetud kaljut 
kõrget nii vahtisin, et väsinuks juba silmadki jäid sest. 

Sõitsime kitsasse väina ja hirm meil ängistas rinda:
235 Skylla see ähvardas siit ning sealt veel õudsem Charybdis, 

neelates soolast vett mürinal oma hirmsasse kurku.
Kui seda purskas välja ta, siis nagu määratus katlas,
mis tulel leekival keeb, meri kõik kohas, kargles ja kees siin.
Pritsmeid pilvini lõi, vahul kaljut ta kumbagi kastis.

240 Kui aga uuesti vett merest soolasest rüüpas Charybdis, 
kõik läks lahti me ees ta keev siseruum. Mürast hirmsast 
kaikusid kaljud me ümber, ent alt sügavast põhi paistis, 
täis muda musta. Ja kahvatu õudus sest kaaslasi haaras.
Kui kõik, hukkumist kartes, me kaesime nõnda Charybdist, 

245 just samal hetkel Skylla siis äkki me kaarekast laevast
kahmaski sõudjat kuus, käsivarred kel kangemad kõigist.
Kui taha vilksasin laeva, kus kaaslased kallid, siis kõik jo 
hõljusid pea kohal nood; nägin siplemas vaid käsi-jalgu. 
Hirmsasti karjudes, mind nemad kutsusid endale appi,

250 viimast korda nii veel nime hõigates mul, süda sünge.
Nii nagu jõel kalamees vabevarrega kaugele kaldast 
sarvise putke sees kõõluse viskab, kus küljes tal sööt on, 
et kalu väikesi saaks kavalasti ta õnge nii püüda, 
ning üles kõõlusel siis kala sipeldes kuivale lendab 

255 -  niisama siplesid nood, kui Skylla nad kaljule tõmbas.
Kuid kohe siis uru suus neid neelama hakkas ta aplalt. 
Meeleheitlikult hüüdes mu poole nad küünitid käed veel. 
Palju ma kannatand küll, mereteedel rännates rohkeil, 
kuid pole miskit ma sest veel õudsemat iialgi näinud.

260 Kui nii mööda me saand neist hukatuskaljudest, Skyllast
ning Charybdisest õudsest, siis järgnes saar imekaunis, 
kus sõid aasadel Päikse, Hyperion-valdija karjad, 
hulgana lambaid rammusaid ning laialaubaseid veiseid. 
Kaugel jo, kui merel sõitsin ma mustavakülgsel mu laeval 

265 kuulsin ammumist veiste, kui karjaaeda neid aeti,
ning ka lammaste määgi. Ja siis tuli äkki mul meelde, 
mis oli öelnud Teiresias, tark pime prohvet see Teebast, 
ning ka Aiaial Kirke, kes karmina hoiduda käskind 
saarelt, kus valdijaks Päike, see kõigile rõõmude tooja.

270 Nõndap siis, süda sünge, ma laususin kaaslaste vastu:
„Kuulge, mis ütlen, ehk küll ka muidu te kannatand palju! 

Teatan teile, mis ennustand mulle Teiresias tark on,



ning ka Aiaia Kirke: nad karmilt on hoiduda käskind 
saarest, kus valdijaks Päike, see kõigile rõõmude tooja,

275 sest seal ootamas ees on hirmsaim õnnetus meile.
Juhtigem mööda siis must laev sest saarest, mu sõbrad!”

Ütlesin nii. Aga neil oli lõhkemas sees süda armas.
Ning kohe Eurylochos seal nii sõnad hukkavad ütles:
„Küll oled karm sa, Odysseus! Suur on su jõud ega tunne 

280 rammestust liikmed sul! Näib, nagu kõik oleks tehtud sa rauast. 
Meid, keda kurnanud töö ning ööd magamatud, sa keelad 
maabumast sel merest piiratud saarel, kus hea oleks üpris 
kordki endale taas teha õhtuks maitsevat einet.
Ei, ei saarele meid taha lasta sa, vaid ajad jälle 

285 ekslema vaid jo peatset ööd udus peidetud laineil.
Öösel ent tõusevad ikka ka tormama kurjemad tuuled, 
laevade hukkajad nood. Kes meist võiks pääseda surmast, 
kui nüüd pilkasest ööst meie peale siin tuiskaksid äkki 
iilingud läänest või lõunast, sest need enam teistest ju aina 

290 hukkavad laevu ka siis, kui ei sünni see taevaste tahtel?
Ei, parem kuulata nüüd on pilkase öö kohest käsku: 
astuda kaldale ning teha einet seal laeva me juures.
Homme ent koiduga koos mereteele siis tõttame jälle.”

Ütles nii Eurylochos. Ja kõik talle hõikasid kiitust.
25)5 Mulle ent selgeks sai, et hukatust haub jumal meile.

Nii sõnad tiivukad siis mina laususin talle ja kostsin: 
„Eurylochos, ma üksi ei saa teie jõule ju vastu.
Üht aga nõuan: vanduge mulle te kangeimal vandel, 
et kui veiseid näeme me seal või lammaste karju,

300 ärge siis meeletushoos neist taevasi teotavalt tapke
ühtki lammast või ainustki veist; rahus siin pigem sööge 
moonast sellest, mis meile on andnud taevalik Kirke.”

Ütlesin nõnda. Ja kõik kohe vandusid nii, nagu kästud.
Kui aga vandunud ning tõsimeelse nad tõotuse andnud,

305 kaljudest piiratud lahte siis lasksime laeva me kindla.
Läksime rannale sinna, kus värsket vett oli küllalt 
ning kohe harjunud käel tegid kaaslased õhtuseks einet.
Kui aga küllalt jo söönud ja joonud me seal janu järgi, 
hakkasid itkema nad, tulid meelde neil kaaslased kallid,

310 need, keda haaranud äkki me laevalt ja söönd jäle Skylla. 
Niikaua itkesid, kui uni raske neil laugele langes.

Viimane kolmandik ööst oli käes, tähed loojumas taevas, 
äkki kui metsiku tuule tõi pilvedekoondaja Zeus siis



iilides hirmsais; kõik segas ühte ta maa, mere ääred 
315 paksudes pilvedes. Ning öö taevast maalegi langes.

Jälle kui ilmunud ööst roossõrmine Eos, vara sündind, 
kiskudes viisime laeva me koopasse võlvide alla, 
kus oli tantsimistanner ja istmeid lainete tütreil.
Kutsusin kaaslased kokku ja nii sõnad ütlesin neile:

320 „Sööki ja jooki, mu sõbrad, on külluses laevas me kiires.
Veiseid ärgem siis puutugem, et häda sellest ei sünniks, 
sest kõik lehmad ja lambadki siin on Päikese karjast, 
ning jumal hirmus on see, kes kõik näeb-kuuleb, mis maa peal.” 

Ütlesin nõnda ma. Ning nemad kuulasid kartmatul meelel. 
325 Tervelt kuu aga nüüd tuul lõunast metsikult tormas; 

tuuli ei olnudki muid kogu aeg, Kagu ainult ja Lõuna.
Ei esialgu veel puudund mu kaaslasil leiba ja veini, 
ei siis karja nad puutunud, ehk liha küll väga tahtsid.
Kuid juba lõppesid siis varud laevalt. Ja pea häda sundis 

330 meil mehi hulkuma ringi, et nii ise otsida saaki.
Eineks haarasid kõik, mis kätte nad said, oli lind see 
või kala, konksuga püütud, sest nälg neid hirmsasti vaevas. 
Lahkusin rannalt ma siis, et kaugemal pöörduda palves 
taevaste poole, et neist koduteed mõni meilegi näitaks.

335 Kui olin küllalt jo eemale jõudnud ma kaaslaste silmist,
pesnud ka käed, koha leidnud, mis tuule eest kaitstud on, palveil 
austasin kõiki ma siis jumalaid, Olümpose õndsaid.
Ent mesist und lasid alla nad langeda laugele mulle.
Sel ajal Eirylochos see nõu aga teistele andis:

340 „Kuulge, mu sõbrad, ehk küll muret muidugi teil juba palju!
Surmad hirmsad on kõik surelikkude õnneta soole, 
kuid koledaim küll kõigest on surra meil, kõngedes nälga. 
Priskemaid veiseid võtame siis siit Päikese karjast, 
tappes ohvrina neid jumalaile, kes kõrges on taevas!

345 Kui aga jõudnud me taas kord Ithaka kalleile maile,
Päikest, Kõrguste poega, me seal kohe austame, teeme 
templigi uhkeima talle ja aardeid viime ta ohvriks.
Kui aga raevub ta nii õgusarviste õhvade surmast, 
et tahab hukata meid ning teisedki taevased nõus on,

350 siis mina hukkuksin küll pigem korraga, neelates laineid, 
kui et vaeveldes kauem veel vindun siin näljasel saarel.”

Ütles nii Eurylochos. Ja hõisates nõus olid teised.
Pea olid priskemad lehmad nad vaadand ja need ajand karjast.
Ei see olnud ju kaugel; sest sõi samas laeva me juures



355 hulk laia laubaga ning keni vänderdi-astuvaid veiseid.
Seistes ohvrite ees, mehed taevased austasid palveil, 
ohvreile läikivaid lehti vaid puistates lopsakast tammest, 
sest enam läikivaid otri ep olnud me kaarekas laevas.
Kui olid palvetand nii, kohe tapsid nad ning naha võtsid,

360 reiedki rakkusid ning kiled rasvased keerasid ümber
kõik kahekordselt ja siis panid peale ka muud lihalõigud. 
Polnud neil veinigi, et põlend ohvrit sellega kasta, 
kuid seda veega nad kastsid. Ja praadisid siis sisetükke.
Kui olid nii põlend reied ja siis sisetükke nad maitsend,

365 muud lihad jaotasid kõik osiks, pistes need varraste otsa.
Sel ajal viimati siis magus suik minu laugudelt lahkus. 

Kiiresti tõttasin taas mereranda, kus laev oli kiire.
Ep enam olnud ma kaugel me aerude aetavast laevast, 
kui juba tundsin lõhnasid kuumi ma kõrbevast rasvast.

370 Karjatus tungis mu suust ning oiates taevasi hüüdsin:
„Zeus, isa kõrge ja kõik igiõndsad te taevased teised!

Oi, une hukatusrikka te saatsite needuseks mulle 
sel ajal, kui siin kaaslased muud teo hirmsaima teinud!”

Kuid sedamaid pikkrüüne Lampetia teatega tõttas 
375 Päikese juurde, et siin elu röövinud meie ta veiseilt.

Sai süda sel viha täis ning nii jumalaile ta hüüdis:
„Zeus, isa kõrge ja kõik surematud te taevased! Nuhtlust! 

Nuhtle Laertesest sündind Odysseuse kaaslasi neid sa!
Jultunult tapnud nad veised, kes olnud mu silmade rõõmuks 

380 ikka, kui maalt üles tõusin ma taeva ja tähtede poole 
või sealt lahkusin õhtul, et laskuda uuesti maale!
Kui ei täielik neid taba nuhtlus ja kättemaks karm nüüd, 
siis lähen Hadese valda ja paistma seal surnuile hakkan.”

Kuid juba kostiski Zeus nii, Pilvedekuhjaja, öeldes:
3#5 „Ei, rahus, Päikene, paista sa siin igiõndsate rõõmuks, 

niisama maa, eluandija, peal surelikkude soole!
Sähvava välguga pilbasteks löön kogu kiire ma laeva 
uljal Odysseusel nüüd, kui on keset tõmmukat merd ta.”

(Kuulda sest kõigest ma sain kenalokiselt nümfilt Kalypsolt, 
390 kellele rääkinud sest oli Hermes, taevaste käskjalg.)

Kui aga jõudsin ma siis mereranda ja laeva mu juurde, 
meest igaüht väga noomisin küll, aga leida ei suutnud 
nõu enam mingit muud -  juba maas olid tapetud veised.
Kuid ise taevased saatsid nüüd märgi, mis kuulutas kurja:

35>5 maas nahad roomasid ning lihad vardas ammusid valjult -



toorelt ja praetultki veel -  samal häälel, kui ammunud veised.
Päeva kuus veel hiljemgi sõid minu kaaslased kallid 

Päikese veiseid neid, üha võttes kaunimaid karjast.
Kui aga seitsmenda päeva jo tõi Zeus pilvesid kuhjav,

400 siis jäi vaikseks tuul, seni mis oli metsikult mölland.
Ruttu me läksime laeva ja laiule laineile jälle 
sõitsime, sättides masti ja heisates helkiva purje.
Kuid niipea kui saar maha jäi, muud maad aga mingit 
paistnud ei kuskilt poolt, vett voogavat ainult ja taevast,

405 äkki tõi mustava pilve Kronion välkudeheitja
laeva me kaareka kohta. Ja mustaks muutusid veedki.
Sai vähe aega veel ainult siis joosta me laev. Seal järsku 
tormas ta peale jo ulgudes Lääs maruhoogudes hirmsais. 
Iilingu raev rebis raksudes köied, mis hoiavad masti 

410 kummaltki poolt. Taha prantsatas mast. Puri köitega paiskus 
laeva põhja, täis vett. Aga kukkudes mast tabas hooga 
ahtril tüürijat, vastu ta pead. Puruks tükkideks murdus 
pealuu sel ning pardalt ta äkitselt sukeldus vette 
nii nagu pärlitepüüdja. Ja hing kohe lahkus ta luudest.

415  Raevukalt raksatas Zeus-isa kõu ning välk rabas laeva.
Keerlema laineil see lõi, kohe haaratud taevasest leegist. 
Tõusis väävline suits. Ning vette jo paiskusid sõbrad.
Õõnsa laeva me ümber nad lainetel kiikusid ringi 
kui merikaarnad. Ja nii ära võttis Zeus kodutee neilt.

420 Jooksin laeval ma ümber veel niikaua, kui olid lained
kiskunud lauad sel kõik ning kiil ujus paljana ainult.
Vastu kiilu ent vood seal lükkasid langenud masti, 
kus pikk härjanahk-rihmadest köis oli rippumas küljes. 
Haarasin köie ja ühte sel köitsin kiilu ja masti,

425 istusin neile ja nii maru hukutav mind ajas laineil.
Korraga vaikis siis Lääs, seni mis oli metsikult mölland. 

Varsti ent nüüd Lõuna ja mind mure uuega täitis, 
sest ajas jälle ta mind Charybdise hukkava poole.
Triivisin nii kogu öö üle lainte. Ja kui tuli päike,

430 taas nägin ees juba Skylla ma kaljut ja õudset Charybdist 
just ajal sel, kui ta vett merest soolasest endasse neelas. 
Kargasin seal merest otse ma kasvava viigipuu külge, 
haarasin sel tüvest ning nahkhiirena rippuma jäingi.

Ei saand toetada jalga ma, ei ülespoolegi tõusta:
435 juur oli all sügaval, aga laiusid kõrgel ta oksad,

pikad ja võimsad, mis nii oma varjuga katsid Charybdist.



Hoidsin ma seal kogu jõuga end, ootel, et oksendab jälle 
välja Charybdis mu kiilu ja masti. Kuid pikk oli ootus. 
Alles kui jõudis aeg, kus kohtunik õhtule läeb jo 
nõupeoväljakult, ning juba lepitand paljud on riiud, 
siis vast ilmusid taas ka palgid Charybdise kurgust. 
Käed-jalad kiiresti nüüd tüvest lasksin ma, langesin otse 
keevate voogude keerdu ja mitte just kaugele puudest. 
Kiskusin puile end siis ning hakkasin kätega sõudma. 
Lasknud ei Zeus, surelikkude ning surematute taat see, 
Skyllal märgata mind -  oleks olnud see hukatus kindel.

Üheksa päeva ma triivisin nii. Tõid kümnendal ööl siis 
randa mind taevased väed Ogygia saarel. Kalypso 
seal asub, kaunike nümf kenalokine, hirmutav-võimas. 
Lahkelt ta võttis mu vastu ja hoidis. Ent mis enam sellest 
rääkida teile siin veel? Sest vestsin eile jo kõigest 
sulle ja õilsale su abikaasale lossis. Ent tüütu 
on seda korrata, mis juba pikemalt räägitud enne.”
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R
ääkis ta nõnda. Ja vait, päris hääletult istusid kõik nad, 
kuulates vaimustatult teda saalis ses varjuderikkas.

Siis aga Alkinoos ise kostis talle ja lausus:
„Kui üle astund sa kord minu künnisest vasksest, Odysseus, 

siis, usun, nüüd koju saadki sa siit juba ilma, et jälle 
ekslema peaks, ükskõik kui palju sa kannatand enne!
Kuid teie, peamehed üllad, kes rõõmustand siin oma vaimu 
helkiva veiniga ning koos nautinud kaikuvaid laule, 
teie nüüd kuulge, mis ütlen ma ning teha soovitan teile.
Valmis me võõrale on nüüd häilitud kirstu jo pandud 
riided ja taotult kuld iluasjades, kingid ka muud kõik, 
mis tema jaoks toond teie, Faiaakia nõumehed kuulsad. 
Kingime nüüd igaüks veel kolmjala suure ja katla, 
kuid ise korjame siis tasu selle eest jällegi rahvalt, 
sest ei kinkida jaksa üksainus ju ande nii heldelt.”

Ütles nii Alkinoos. Ja täiesti nõus olid teised.
Tõusid siis kõik, et taas koju minna ja puhkama heita.
Kui aga kerkinud ööst roossõrmine Eos, vara sündind, 
kiiresti laeva nad tõid igaüks kõvu vaskiseid nõusid.
Kuid ise Alkinoos pühavõimne see korraldas laevas, 
peites nad pinkide alla, et takistust neist poleks sõudjail 
aerude ees, kui nood merel hakkavad kiiresti sõudma.
Siis aga valdija kotta veel kõik tulid lahkumispeole.
Ohvriks Alkinoos pühavÕimune härja tõi suure.

Pilvedekuhjaja Zeusi Kronioni, võimude võimu 
auks seal kõrbesid reied ja peeti ka sööming siis uhke 
nautides. Laulis, end lüüraga saates, taevalik laulik,



suur Demodokos, kõikide lemmik. Ent üllas Odysseus 
hiilgava päikese poole jo pead üha pööras ja soovis, 
et juba looja see läeks: kojusõitu ta nii väga ihkas.
N ii nagu, oodates einet, see künnimees, kel kogu päeva 
uudismaal rohtunud atra on kiskunud tõmmukad härjad, 
rõõmsa meelega näeb, et päike jo loodesse laskub 
ning laseb õhtule minna tal viimaks vankuvail põlvil
-  nii oli rõõmus Odysseuski nüüd, kui päikene loojus. 
Aerusid armastavate faiaakide ning enam kõigist 
Alkinoose poole ta siis kohe pöördudes lausus:

„Suurisand Alkinoos, parim kõigist Faiaakia meestest! 
Tooge nüüd veel jookohver ja siis kohe teele mind saatke, 
kuid ise terveks te jääge! Jo saand olen nüüd, mida lootnud 
mul süda, küüdi ja kingidki kallid. Oh, taevased andku 
õnnistust nendega kaasa! Las laitmatu naise ma leian 
eest koju jõudes, ja tervena need, kes mulle on kallid!
Teile ent, siia kes jääte, ma soovin, et teist oleks rõõmu 
ikka te aulistel naistel ja armsatel lastel! Oh andku 
taevased õnne ka teile ja kahju eest hoidku te rahvast!” 

Ütles ta nõnda. Ja nood teda kiites nõus olid, et saaks 
head kojusaatjad ta, sest oli õieti rääkind ta kõigest.
Ütles heeroldi vastu ent Alkinoos pühavõimne: 
„Pontonoos, segunõu nüüd veini ja veega sa täida 
ning sest kõigile vii, et ohvrit Zeusile tuues, 
saaksime teele siit saata me võõra ta sündimismaale!” 

Kuulas Pontonoos ja tempides head mesiveini 
peekreis kõigile viis; ning sealt, ise istudes istmel, 
ohverdas nüüd igaüks jumalaile, kes kõrgel on taevas.
Kuid üles taevasevõrdne Odysseus tõusis; ta peekri 
tõi kahekõrvase ning Arete kätte ta andis, 
pöördudes siis tema poole, ta nii sõnad lennukad lausus: 
„Nüüd ela hästi sa, suuremand, ning ole õnnelik aina, 
niikaua kui tuleb kord vanus surmaga, kõiki mis võidab! 
Nüüd kodumaale ma läen. Aga sind siin rõõmuga täitku 
ikka su lapsed ja rahvas ja Alkinoos pühavõimne!”

Ütles ja astus jo siis üle künnise üllas Odysseus.
Saatis ent Alkinoos vägivõimas ka heeroldi kaasa, 
et see näitaks teed mereranda, kus laev oli kiire.

Kuid ise andis Arete veel appi ka neitsikuid-orje: 
üks neist hõlsti tal viis vastpestut ja head ihukuube, 
teine see tassis kirstu, mis kindel ja kunstikalt tehtud,



kolmandal käes oli leib ning vein tumehelkiv. Ent kui siis 
70 laeva juurde nad said mere rannale, mis mühas laineis, 

seal kohe võtsivad moona ja veinigi laevnikud uljad 
ning oma õõnsasse laeva nad laadisid hoolega selle.
Ahtri laele nad siis tasapindsele laotasid vaiba 
ning lina valge, et seal rahus uinuda võiks nagu voodis 

75 paljukannatand mees. Ning sinna ta vaikides heitis.
Kuid nemad üksühe järgi nüüd istusid tullide juurde 
ning kivi puuritud august ka päästsivad siis päraköie.
Küüru jo tõmbusid sõudjad ja vett juba haarasid aerud, 
kuid uni, uimastav ning magus, sangari silmile langes,

80 raskena sulgedes laud, väga sarnane surmale näides.
Lennates tõttas laev just kui nelik norskavaid täkke, 

piitsahoopide all üle tandri kes tormavad rinnu 
kaariku ees, üha taas üles tõustes ja lennates hooga
-  nii üles laevalgi käil üha kõrgele kerkis, ent ahtrist 

85 tuisates laiali loid kohinal mere laiuva lained.
Ühtlasel käigul ta ühtlugu tormas, ja mitte ka pistrik, 
kiireim lindude seas, poleks lennates jõudnud ta järgi. 
Niivõrd kiiresti laev läbi vahtlevaist voogudest lõhkus, 
kandes sangarit, kes arult taevase taoline tõesti.

5)o Küll oli kannatand tal süda rinnus piinu ja vaevu 
paljugi taplusis julmis ja siis mere metsiku laineis, 
nüüd aga vaikselt ta suikus ja läind mured kõik olid meelest.

Kui oli kerkinud öö särarikkaim täht üles taeva, 
rahvale teatades, et pea saabumas Eos varasündiv,

5)5 jõudiski Ithaka juurde jo laev neil, lendavalt kiire.
On seal rannikul laht, merehaldija Phorkyse valgma, 
kindel ja kaitstud, ja sel kahel pool kaks neemikut kaljust; 
järsud need vastu on merd, aga lausemad, laskudes lahte. 
Hoiavad neemikud need ära valgmast voogude möllu 

100 tormigi aegadel; ep ole tarvidust seal enam köita
kindlakaarelist laeva, kui on merelt sinna see jõudnud.
Kuid lahe lõpul oliivipuu kasvab, mil oksad on pikad, 
ning tema kõrval on koobas, mis varjusid täis, kena, vaikne; 
seal püha viibimispaik on voogude tütreil, najaadel.

105 Paljugi koopas on seal kiviliudu ja vaase ja kruuse,
kõik kivist. Hoiavad neis oma mett mesilinnuksed hoolsad. 
Ka kivikangaspuud seal on suured ja neil merineitsid 
vaipasid kauneid koovad, mis täis vee välkuva kirju.
Ikka seal allikas hoovab. Ent kaks on koopasse käiku:



110 põhja poolt neist tuleb üks, mis on inimlastele lahti, 
teine, mis lõunasse viib, surematute käik aga ainult; 
ei seda käi mehed maised, vaid astuvad taevased üksi.

Kõike siin teadsid faiaagid, kui lahte nad sõudsid, ja jooksis 
leetele laev, ka kuivale seal üles tormates pooldi;

775 nii ülihoogsalt ta läks, käsivartest kangetest aetud.
Kuid kohe, kui oli maal kõvakaarene laev, juba tõstsid 
ahtri laelt nad Odysseuse esmalt ja kaldale kandsid 
koos lina ning kena vaibaga, mil lamas suikudes sangar.
Seal tema seadsid nad siis tasa leediku liivale randa,

120 ning tõid sinna need aardedki, mis mehe lahkuva rõõmuks 
kõrge Athena nõul olid annetand kuulsad faiaagid.
Kõik need kandsid nad peitu oliivipuu varjuka alla, 
kõrvale teest, et ei näeks möödakäijatest keegi 
ning neid enne ei näppaks, kui ärganud üllas Odysseus.

725 Siis ise tõttasid taas koduteele nad. Kuid ka Poseidon
meelest ei lasknud veel, kuis oli ähvardand kord ta Odysseust. 
Haududes kurja, ta nii nüüd Zeus-isa arvamist uuris:

„Zeus, isa kõrge! Ei nüüd enam austamist mul ole loota 
siin surematute seas, kui all surelikud faiaagid,

730 söandavad trotsida mind, ehk küll minust endast nad põlvnend! 
Arvasin, et Odysseus vast pärast vaevasid rohkeid 
kord koju jõuab (sest ei seda pääsemist võtta talt tahtnud 
ka mina mitte ju, kui seda tõotand sa talle ja määrand).
Kuid faiaaklased viisid ta nüüd oma lendaval laeval 

735 Ithaka rannale, kui unes uinus see mees! Lugematult 
andsid nad andegi: kulda ja vaske ja võrratuid riideid, 
seevõrra, et poleks Troojastki võind ta neid saada nii palju, 
kui oleks kahjutult toond koju kõik sõjas võidetud saagi!” 

Pilvedekuhjaja Zeus aga kostis nii talle ja ütles:
140 „Oi, mis räägid sa, Maa-süleshoidja ja voogude valdjas!

Üpris sind austavad kõik surematud! Ja kuidas ka mitte: 
eks ole nende seas üks ülimaid sina ning vanimaidki?
Kui aga solvanud sind surelikkudest keegi, siis need on 
jõuetud kõik sinu ees; võid neile ju maksta sa kätte.

745 Tee oma tahtmise järgi sa nüüd, nagu sul süda soovib!”
Kuid kohe kostis ta vastu maad raputav võimas Poseidon: 

„Piksepilvede Zeus! Kõik teeksin ma nii, nagu ütled, 
kuid viha ei taha tõsta ma sul, sinu raevu ma kardan.
Nüüd aga mõtlen ma küll puruks lüüa faiaakide laeva,

750 kui tuleb küütimisteelt see, matkates merd udusinkjat,



küll siis lakkavad kord iga võõrast nad küütimast lahkelt 
taas kodumaale. Ja neil kogu linnagi mäega ma piiran.” 

Pilvedekuhjaja Zeus aga kostis nii talle ja ütles:
„Arvan, mu armas vend, et nõnda see on parem kõigest:

155 kui juba rahvas, mis linnas on, näeb merel tõttavat laeva, 
kaljuks moonda ta sinna ja mitte just kaugele kaldast, 
ning kuju laeval sa säilita, et neid hämmastus haaraks!
Mäega piirata linna sul küll aga veel poleks tarvis.”

Kui sõnu kuulda sai neid maad raputav võimas Poseidon, 
160 kiiresti ruttas ta Scheriamaale, faiaakide juurde.

Ootas ta seal. Merd seilav laev ligimaile jo jõudis, 
tõtates ruttu. Ta juurde ent Maa-süleshoidja nüüd astus, 
kahjuks muutis ta ning kariks vaotas ta siis mere põhja, 
peoga raskesti lüües. Ja siis ise eemale sammus.

165 Kuid ajal sel isekeskis ka rääkisid lendavail lauseil
sellest kuulsad faiaagid, pikk-aerused lainete lapsed. 
Mitmedki ütlesid nii, ise vaadates kaaslase poole:
„Taevased väed! Kes küll nii kiiresti tõttava laeva 
äkki seisatas seal, merel, kui ta jo selgesti paistis?”

1/0 Rääkisid nii ega teadnud nad, kuidas see kõik oli juhtund. 
Kuid ise Alkinoos siis kostis nii neile ja ütles:

„Oi häda, täide on läind nüüd, mis isa ennustas mulle 
ammugi kord! Ta ütles: faiaakisid vihkab Poseidon 
seepärast, et igaüht koju küüdime kaitstuna siit me.

175 Kord tuleb päev, ta ennustas, kus puruks lööb jumal laeva 
meil, faiaakidel, kui koju küütimisteelt tuleb nii see 
sinkjail laintel. Ja siis ise mäega me linna ta piirab.
Mulle nii ennustas rauk. Ning praegu see kõik läheb täide. 
Kuulge siis nüüd minu nõu ning tehke ka nii, nagu ütlen:

180 kui tuleb veelgi me linna ehk kord surelikkudest keegi, 
ärgu ta oodaku siis enam küütijaid. Nüüd aga ohvriks 
saagu Poseidon me käest kaksteistkümmend kaunikest härga, 
ehk siis heidab ta armu ja mäega me linna ei piira!”

Ütles. Ja hirmuga nood kohe hakkasid sättima härgi.
18$ Siis aga pöördusid suure Poseidoni poole kõik palves 

härdaimas, lepitust püüdes, faiaakide kuulsate vürstid, 
seistes altari ümber. -  Ent nüüd juba ärkas Odysseus 
taas oma taatide maal. Seda esmalt ei tundnud ta silmad, 
sest oli eemal ta olnud nii kaua. Ja nüüd udu puistas 

190 sangari ümber Pallas Athena, et tundmatuks jääks ta 
niikaua, kui on saand temalt õpetust kõiges, mis tarvis,



ning et mitte ei teaks temast rahvas, ka sõbrad või naine, 
enne kui maksnud ta kätte on teotused kõik kosijaile. 
Seepärast võõrana näis nüüd sangari silmale ümbrus: 
künkail teeraja käänded ja vaiksete lahtede rannad, 
puudegi lopsakad ladvad ja kerkivad kaljude seinad.
Hüppas ta püsti ja sündimismaad oma vahtis kui võõrast;
siis aga oiates lõi käed reitele, puhkedes nutma,
ning nii endale hüüdis ta, haaratud kartusest hirmsast:

„Oh häda! Jälle mis maale, mis rahvaste juurde ma juhtund? 
Kas on nad metsikud, ülbed, kes õigust ja seadust ei austa, 
või siis vÕÕrastelahked ja taevaste käskusid kartvad?
Siin on mu aardedki kõik -  kuhu viin need? Või kuhu minna 
endalgi mul? Ah, miks ei jäänd ma faiaakide juurde?
Või ei läind abi otsima muilt maa valdijailt võimsailt, 
kes oleks võõrastki hoidnud ja viind kodumaale ta jälle?
Kuid kuhu nüüd vara peita see siit? Ei siiagi jätta 
või seda kõike ju; siis saab peagi ta teistele saagiks.
Oh häda, oi, ep olnudki nii väga ausad ja Õiged 
seal minu vastu faiaakide pead ning nõumehed kuulsad! 
Võõrale maale mu tõid nad, ehk küll ise tõotasid viia 
kaugelepaistva Ithaka randa mu, need sõnamurdjad!
Et neid nuhtleks Zeus, abiotsija hoidja, kes ikka 
silmas ju peab inimlapsi ja õelaid õiglaselt nuhtleb!
Kuid tahan vaadata nüüd oma aardeid ja kõik üle loen nad -  
kas pole kaasa nad viind osa neist oma kaarekal laeval?”

Ütles nõnda ja kõik üle vaatas ta: kolmjalad, katlad, 
kulla, mis kunstlikult taotud ja riided, mis kaunisti kootud. 
Kõik olid alles nad. Kuid, süda täis kojuihkamist kurba, 
hakkas ta hulkuma rannikul, mis mühas murduvais laineis, 
ning üha kurtis. Ent siis tema juurde jo astus Athena, 
kes nägi välja nüüd kui mõni lambaidki karjatav nooruk, 
õitsev ja õrnake veel, nagu on seda valdjate lapsed.
Õlgadel rippus tal hõlst, kahekordne ja kaunisti tehtud, 
käes oli tal oda ning särawalgeil jalgel sandaalid.
Rõõm Odysseust haaras, kui seal teda silmas ta. Vastu 
vÕÕrale läks ta ja nii sõnad lennukad valjusti lausus:
„Tervitus sulle, kes siin tuled esmalt vastu sa mulle!
Nüüd, sõber, lahkust näita ja teps ära kurja sa mõtle!
Varja neid aardeid siin ja ka mind! Nagu taevase poole 
palvetan ning palun sind palavasti, sul paitades põlvi!
Ka seda ilmuta mulle sa tõeliselt, et seda teaksin:



mis maa rand see on? Mehed millised on asujaiks tal?
Kas on see maa mõni saar, mis kaugele paistab, või merre 

235 küünitab neemiku siin mõni suuremgi viljakas manner?”
Nii aga kostis ta vastu nüüd öökullisilmne Athena:

„Kas oled mõistmatu mees sa, või ehk tuled siia nii kaugelt, 
et pärid, milline maa see on? Ep ole see vähekuulus 
hoopiski mitte ju, vaid teda teavad ja tunnevad paljud 

240 neist, kel on elukoht siit vastu kas koitu ja päikest, 
või ka neist, kes siit tagapool, öö algava maadel.
Kaljune küll ta on üpris ja kaarikul siin sa ei sõida, 
ka pole pinnalt ta suur, aga nii väga kehv pole siiski.
Küllalt leiba siin saab ning rohkesti veinigi võrsub,

245 sest sajab tihti sel vihm, kasu annavad kastedki ohtrad.
Veiste ja kitsede jaoks on karjamaad uhked. Ka metsi 
mitmet liiki on siin. Ning jootmisepaiku on palju.
Ei, sõber, Ithaka -  see pole tundmatu Troojagi rannal, 
ehk asub kaugel küll too ahhailaste maast, nagu kuulda.”

250 Ütles ta. Rõõmu sai täis paljukannatand, üllas Odysseus,
et oli taas oma sündimismaal, nagu teatanud äsja 
kõrge Aigisekandija Zeus-isa tütar Athena.
Nii sõnad lennukad siis tema vastu ta valjusti lausus, 
kuid ei rääkinud tõtt veel, vaid sõnad teistpidi pööras:

255 täis kavalriukaid ju rind oli ikka Odysseusel uljal.
„Kuulnud ma Ithakast küll mere teistelgi pool olen, kaugel 

Kreetagi mail avarail. Ning nüüd siis sattund ma siia, 
kaasas mu aarded need kõik! Sama palju ma lastele jätsin, 
kui tulin pakku ma sealt, sest Orsilochose tapsin,

260 Idomeneuse järglase, kes välejalgsena kõik me
muud mehed jooksuga võitis, kui võisteldi Kreetas ses suures. 
Ahnelt tahtis ta mult ära riisuda arvutud aarded 
need, mis Troojas ma saand ning mis eest kannatand vaevu 
lõpmatult -  taplusis julmis ja siis mere metsiku laineil:

265 ei nimelt tahtnud ma kord tema taadile käskida jääda 
Trooja all võideldes, vaid ise juhtisin seal oma salka.
Tulles põldudelt nüüd, sai tunda ta piiki mu pistvat, 
sest teda luurasin teel oma ustava kaaslase seltsis.
Taevast pilkane öö juba peitis, keegi ei näinud,

270 kui tema, nurjatu, seal salamahti ma surma nii saatsin.
Kuid kohe, kui vase torkava jõuga tast võidu ma saanud, 
randa ma ruttasin ning foiniiklaste kuulsate laeva.
Head tasu pakkudes palju, ma tellisin härdalt, et viiksid



nood oma laevaga mind ära kaugele sinna, kus Pylos 
275 või püha Elise maa on, epeilaste auliste toitja.

Teel rajutuul aga viis ära kõrvale soovitud rannast 
vastu tahtmist neid, ei tahtlikult petta nad mõelnud.
Eksides ümber, nii siia me jõudsime eile vast öösel.
Vaevaga aerudel tõime siin lahte me laeva. Ja kuigi 

280 kõik olid näljased, ei enam einetki meelde meil tulnud, 
vaid maha puhkama jäi igamees, kes pääsenud randa.
Raugend ka mul oli ramm, magus suik kohe hõlma mu haaras. 
Kuid foiniiklased tõid minu aarded need kõik oma laevalt 
ning panid siia mu kõrva, kus liivikul uinund ma unne.

28$ Ent ise sõitsid nad siit Sidoonia rikkale maale.
Rannale üksinda jäin, süda sünge mu sees, mure meeles.” 

Rääkis ta nõnda. Ent naeratas vaid särasilmne Athena, 
paitades peoga ta põski: ta nüüd nägi välja kui naine 
kaunis ja sihvakas, kes osav kõigis on hiilgavais töödes.

290 Nii sõnad lennukad siis tema vastu ta valjusti lausus:
„Oi, kaval ning teravtaibukas on vaja olla sel, kes sind 

võita riugastes võiks, ka kui jumal võistleks su vastu!
Oi sind peiarit, kel isu pettusest iial ei täis saa!
Kas kodumaalegi jõudes sa ei või meelest jo jätta 

25)5 neid valejutte ja vempe? Jah, neis oled meister sa ikka!
Kuid nüüd jätame need! Kaval olla me oskame kumbki.
Sest sinuvõrdset teist surelikkude seas pole ühtki, 
ei sõnas targas, ei teos; mina taas olen taevaste keskel 
kuulus taipluselt ning kaval nõult. Ent kuidas ei tundnud 

300 Zeus-isa tütart sa, Pallas Athenat? Ikka ju seisan
ma sinu kõrval ja sind hädas aitan ja ohtudes hoian.
Nii tegin äsja, et said oma sõpradeks kõik sa faiaagid.
Kuid tulin siia ma nüüd, et koos teha plaani su seltsis 
ning ära peita su aarded, mis tõid merel-kuulsad faiaagid 

305 sulle seal andideks, nii minu tahtmist ja soovitust täites,
ning ka, et teaksid sa, mis hädad veelgi on ootamas ees sind 
siin kodukoldel. Ent kõik vägimeelselt sa kannata needki! 
Ainult: ei veel tohi keegi, ei mees ega naine sest teada, 
et oma rändudelt saabund sa jälle; veel kannata vaikselt 

310 vaevad ja teotused need, mil kohtlevad sind mehed kõrgid!” 
Vastu ent kostis talle nüüd nii arurikas Odysseus:

„Raske on sind surelikkudel tunda, oh taevane neitsi, 
olgu ta kui tahes tark, igamoeliseks muutuda võib ju!
See küll meeles on mul, et kord olid armulik mulle,
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kui veel Troojamaa tandril seal taplesid uljad argiivid.
Kui aga lõhkunud siis me Priamose linnuse kõrge 
ning kui Zeus koduteel segi pillas ahhailaste laevad, 
ei enam silmanud sind ma, Kronioni tütar; ei tulnud 
hiljemgi laeva sa mulle, et mind hädaohtudest hoida, 
vaid, süda murdunud sees, üha eksisin üksinda ringi, 
niikaua kui mind taevased siis hädapäevadest päästsid.
Alles kui jõudsin ma nüüd faiaakide jõukaile maile, 
seal mulle julgust sa tõid, ning mind ise juhtisid linna.
Kuid nüüd vannutan sind nimel kõrge su taadi: kas tõesti 
kaugelepaistev on Ithaka siin? Ei uskuda saa ma.
Mingil teisel me maal ja pilgates ainult sa ütled 
nõnda, et narrida mind ja naerda ehk siis minu narrust.
Ütle siis, kas tõepoolest ma saand kodu kallile maale?”

Kostis ent talle ja ütles seal nii särasilmne Athena: 
„Säärane meel, jah, ikka sul rinnas on, uljas Odysseus! 
Seepärast just ma ei saa maha jätta sind, Õnnetut, hätta: 
ettevaatlik ja tark oled ikka ja huupi ei torma.
Rõõmuga siin iga teine, kes saabunud pikkadelt teedelt, 
tõttaks jo, et näha taas omakseid, kodu ning abikaasat.
Kuid sinu sooviks enne on teateid nõutada kõigest, 
katsele panna ka naist, kes ustavalt sind kodus ootab, 
täis igatsust, ning kel pisarais ning lõpmatus leinas 
mööda veerevad päevad nii pikad ja ööd unevaesed.
Ei sinus olnudki kahtlust mul eal -  seda kindlasti teadsin, 
et koju saabud sa jälle, ehk enne küll kaaslased kaotad.
Kuid ei võitlema minna ma tahtnud Poseidoni vastu; 
mu isa vend see ju, ning süttinud tal süda raevus 
julmas su peale, et kord tema järglaselt võtnud sa silma.
Kuid tule, Ithaka maid lasen vaadata sul, et sa veenduks!
Siin sinu ees meretaadi on Phorkyse laht; tema lõpus 
võid näha suurt õlipuud, käharpäist, pikalehtset ja kaunist. 
Kuid oliivipuu kõrval on, varjusid täis, ilus koobas, 
kus püha viibimiskoht on voogude tütreil, najaadel.
Kõrgete võlvide alla sa sinna ju nümfide anniks 
kord ajal endisel tihti ja rohkesti tõid hekatombe.
Seal aga Neriton kerkib, mis kõik põlismetsaga kaetud.”

Ütles ta nii ning lõi udu laiali. Selgines ümbrus.
Rõõmu sai täis paljukannatand mees, kui viimaks nüüd tundis 
taas ära sündimismaa, eluandja; ta suudles sel pinda, 
tõstis siis käe ning nii palus voogude tütreid, najaade:



„Zeusi tütred, najaadid! Ei lootnudki ma enam iial 
teid näha uuesti! Nüüd teid tervitan rõõmukai palvel. 
Küllap nüüd teilegi toon taas ande ma nii nagu enne, 
kui lubab heldelt Zeus-isa tütar, see saakide saatja,

360 veel elupäevasid mulle ja aitab mu sirguvat poega.”
Kuid juba ütles ka, vastates nii, särasilmne Athena:

„Sa ära karda! Ent nüüd pole aega sul sellele mõelda, 
vaid vaja on kohe viia ja peita siis koopas ses kaunis 
kõik ära aarded need siit, et hoiduksid alles nad tervelt. 

365 Kuid ise kaalugem siis, mis muud vaja ette on võtta.”
Ütles Athena ja astus siis koopasse varjude peitu, 

kompis ja uuris seal urkaid. Kuid ise kandis Odysseus 
sinna nüüd kulla ja nõud need, mis vasest kindlasti taotud, 
uhked riidedki, mis olid kinkinud talle faiaagid.

370 Hoolikalt peitis ta kõik; kivirahnuga sulges ka augu 
Aigisekandja Zeus-isa tütar, Pallas Athena.
Siis aga istusid nad püha puu, igiaegse oliivi 
alla, et kaaluda, kuis kosijaid tuleks hukata kõrke.
Esmalt seal sõnad ütles sel moel särasilmne Athena:

375 „Taevasest sündind Laertese poeg, arurikas Odysseus!
Mõtle nüüd, kuidas sa võiks kosijaid neid jultunuid võita, 
kes sinu lossis end aastat kolm peremeesteks jo peavad, 
endale püüdes su naist jumalikku ja pakkudes kihlu.
Kuid süda ootab ju sel sinu saabumist ikka veel ainult;

380 lootusi annab ta kõigile küll, lubab kuulda ta palveid, 
saadab ka teateid, kuid ise meeles ta teisiti mõtleb.”

Ent jumalannale kostis nüüd nii arurikas Odysseus: 
„Oh häda! Nõndaks on lood? Niisiis Agamemnoni saatus 
ning hale surm oma katuse all oleks oodanud mindki,

3#5 kui poleks ette sa mulle sest teatanud, taevane neitsi!
Anna siis tarka nüüd nõu, kuis saaksin kätte ma maksta! 
Sa ise seisa mu kõrval ja loo ise julgust mu rinda, 
nii nagu siis, kui võtsime Troojalt ta hiilgava harja!
Kui nii aitaksid mind sina nüüdki veel siin, Särasilmne, 

35>o ka saja vastase vastu ma algaksin üksinda võitlust
heldel su toetusel ning sinu seltsis, suur jumalanna!”

Nii aga kostis ta vastu nüüd taas särasilme Athena:
„Ei, ei jäta ma sind, vaid aitan ja toeks olen sulle, 
kui tuleb hakata peale. Ja küllap nii mitugi meest veel 

35>5 neist kosijaist, kes nüüd sinu rikkusi raiskavad lossis, 
kastavad maad verel ning ajul, mis neist laiali pritsib.



Näo seniks muudan ma sul, et sind ära keegi ei tunneks; 
kortsunuks teen naha kauni su pingsate liikmete ümber, 
lokkidest ruugeist paljaks su pea, ja su õlgade katteks 

400 viskan kaltsusid vaid, mida vastik on vaadata kõigil.
Tuhmiks ja rähmaseks muudan su silmad, mis nüüd särarikkad, 
nii et ilge sa näiks oma näolt kosilastele ning ka 
enda su naisegi ning poja silmis, kes kord koju jäid sul.
Kuid ise esmalt nüüd seakarjuse juurde sa astu,

405 kes sigu karjatab teil. Tema endiselt sulle on ustav, 
armastab poegagi sul ning taibukat Penelopeiat.
Leiad ta karjast ka praegu sa sealt, kus on Kotaxi kaljud 
ning Arethusa allik ja kus seakarjamaad kaunid -  
joovad nad seal puhast vett, tõrud tammiku all neil on toiduks 

410 ning nii kasvabki neil pekk liikmete ümber. Sa sinna 
jää esialgu ja karjuselt kõik päri hoolega järgi.
Kuid mina Spartasse tõttan nüüd, linna, kus kauneimad naised, 
et Telemachost kutsuda sealt. Lakedaimoni maale, 
tandritel-kuulsale, sõitis ta siit Menelaose juurde,

4 15 et sinust teateid kuulata, kas elus veel sa või mitte.”
Ent juba lausus ta vastu seal nii ülileidlik Odysseus:

„Miks seda ei ise öelnud sa talle? Sul kõik ju on teada!
Kas läks selleks, et saaks minu kombel vaevu ta tunda 
suurmerel möllaval -  kuid kodus tal vara prassivad võõrad?”

420 Nii aga ütles vastates nüüd särasilmne Athena:
„Ei, ei seepärast veel ole tarvis sul hirmu nii tunda!
Ma ise saatsingi just Telemachose matkama, et saaks 
sellest ta kuulsust ja au. Ei oht teda ähvarda miski 
istudes Atreuse saalis ja rohkete roogade ääres.

425 Luurama kihlajad küll teda mustadel laevadel läksid, 
et teda tappa jo enne, kui taas kodusaarele saab ta, 
kuid ei teostu see nõu! Maa peidab veel endasse enne 
paljudki neist kosijaist, kes raiskavad nüüd sinu rikkust.” 

Öeldes, Odysseust siis oma sauaga puutus Athena 
430 ning kena nahk kohe kortsus ta pingsate liikmete ümber, 

lokkidest ruugeist paljastus pea, keha kohmakaks muutus 
nii nagu armetul taadil, kes viimaseid päevasid vaevleb. 
Tuhmiks ja rähmaseks said näol silmad, mis enne nii selged. 
Kuid keha katsid tal nüüd vaid kaltsud ja halb alusrõivas,

435 ropane, katkine, must, läbi imbunud haisevast suitsust.
Põdra pulstunud nahk tuli tolknema õlgade ümber, 
kätte ent tekkis kepp ning küljele kott, vilets seegi,



kõik täis auke ja paiku ja paelaga kõikumas kaelas. 
N ii oli valmis siis plaan. Lakedaimoni kaunisse ruttas 
lahkuv Athena, et sealt ära tuua Odysseuse poega.
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E
nt Odysseus läks lahe äärest teerada kaljust 
metsiste küngaste poole, kus, nii nagu teatand Athena, 
tal asus truu seakarjane, kes tema orjade hulgas 
ta vara hoidmise eest muret kandis küll rohkem kui muud kõik. 
$ Eeskojas istumas leidis ta karjuse. Hurtsiku ümber

õu oli, lai ning suur. Seda püsttara ümbritses kõrge.
Löödud Eumaiose poolt oma käe peal see oli püsti, 
kui oli võõrsil Odysseus: ei seks käsku ta oodand 
taat Laerteselt, ei ka Penelopeialt. Ta paed tõi 

10 kõik ise ainult ja siis metspirnipuu oksadki peale.
Sellele ümber ta valmistas veel kõva pistandi paksu 
tammeteivastest, millelt ta koorinud mustaka koore.
Kuid oli õuele teinud ta tervelt kaksteistkümmend lauta 
üksühe kõrvale, kus olid öösiti sead: igaühte 

15 sulges ta viiskümmend emmist, kes on poris põõnama harjund, 
röhkides maas. Aga kuldid, need jättis ta öösekski õue.
Neid vähem alles tal jäänd oli, sest eks tapetud järjest 
neid jumalikkude peigude jaoks. Iga päev pidi viima 
karjane linna siit kuldi, kes karjas on rasvasem kõigist.

20 Kolmsada kuuskümmend kulti tal veel oli alles siis ainult. 
Hoolsalt valvasid neid neli koera, kes kõik nagu kiskjad, 
sest oli kasvatand neid ise karjaste peamees ja toitnud.
Nüüd aga istus ta seal ning taldu sandaalideks lõikus, 
põlvedel nuumhärja nahk, ilus kollane. Kolm abikarjust 

25 tal olid eemale läind seakarjasid luusivaid hoides,
kuid oli neljanda taas pidand saatma ta linna ja lossi 
kõrkide peigude juurde ja jällegi nuumsiga viima,



et seda tappa nad võiks ning siis lihast nautida rõõmu.
Korraga märkasid koerad Odysseust ning kohe jooksid 

valjusti haukudes kokku ta ümber. Kuid maha istus 
targu Odysseus ning maha kepigi kukkuda laskis.
Halvasti siin oleks sangaril läind omaenda ta maadel, 
kui jalul kergeil ep oleks eeskojast tõtanud karjus 
appi nii talle, et kiiruga nahk sülest eemale lendas.
Karjudes, kurjalt keelates ning kive pildudes mitmeid, 
koerad ta eemale tõrjus ja nii ise valdjale ütles:

„Nüüd oleks, rauk, peaaegu mu koerad siin lõhki su kiskund, 
kui poleks appi ma saand! See vast häbi toond oleks mulle!
Kuid ka muidu on mul muret -  taevaste tahtel -  jo küllalt: 
kurdan ja ohkan ma, et peremees läind kaotsi mul üllas, 
ning sigu nuuman ma selleks, et siis Õgiks võõrad neid ainult, 
kuid peremees ise näljas ehk on ning hulkumas ringi 
võõraste rahvaste maades ja linnades, kui ta on üldse 
veel elumail ning vaadata võib kena päikese valgust.
Kuid tule onni sa nüüd, vanataadike! Kui oled saanud 
siin juba süüa ja juua nii palju sa, kui süda kutsub, 
küll siis räägid ka, kust oled ning mida kannatand ilmas.”

Ütles ja viis oma onni Odysseuse taevalik karjus, 
seadis ta istuma seal, pani haljaid oksi ta alla, 
katteks laotas ka siku pikk-karvase villaku pehme, 
enda voodist ta võttes. Ent sai täis rõõmu Odysseus 
sest seakarjase teost ning nii tema vastu ta lausus:
„Saagu sa Zeusilt ja muilt surematuilt kõike, mis soovid, 
võõrustuslahke sa mees, et mind nii vastu sa võtad!”

Vastasid nii, Eumaios, seakarjane, talle ja kostsid:
„Ei tohiks halvaks ma panna ka veel sinust halvemat, võõras, 
kui tuleb külla ta, sest iga võõra ja kerjuse saatnud 
meile on Zeus. Vähe anda ma võin, aga armuga annan.
Nii lugu meiega on. Tuleb ikka ju olla nii hirmul 
meil, koduorjadel, kui saand võimule härrased uued.
Ei luband taevased väed koju saabuda sellel, kes lahkelt 
mind oleks hoidnud ja mulle ehk andnud veel rohkesti rikkust, 
tüki ka maad ning naise, kes meeldiv on paljude meelest.
Kõik nii annab ju hea peremees oma orjale truule, 
kui see on töötanud ausalt ja tööd tal õnnistand taevas, 
nii nagu Õnne see andnud ka siin seni on minu tööle.
Küll oleks nii tasund mullegi, kui oleks siin vanaks saand ta. 
Kuid ta on hukkunud! Hukkugu nii Helenagi hõim kõik



otsast otsani, sest nii paljudel põlved ta murdnud! 
jo Võitlema läks ju ka mul peremees Agamemnoni au eest 

kuulsate hoostega Trooja ja Troojamaa poegade vastu!”
Ütles nii karjus ja vöö abil tõmmates koomale kuue, 

ruttas ta kuutide juurde, kus ruigasid põrsaste parved.
Sealt valis kaks ta ja tõi, kohe tappis nad, kõrvetas karvad,

75 tükkideks siis liha raius ja tükid need vardasse pistis, 
küpsetas lõkkel, ka veel jahu valget pealegi puistas, 
ning viis vardaga siis nad kuumalt Odysseuse kätte.
Veinigi maitsvat tõi, segas puises peekris ta veega, 
istus rändaja vastu ja nii, teda kutsudes, ütles:

80 „Noh, nüüd võta ja söö, mida anda me, teenijad, võime -
põrsakönnisid vaid, nuumsead kosijaile ju jäävad.
Ei halastust ole neil, ei kättemaksu nad karda.
Kuid ei salli küll taevased väed tegu nii ülekohtust 
hoopiski! Nõuavad meilt, inimlastelt, nad headust ja õiglust.

8$ Jultunud röövlidki, kes mail võõrail luuravad ringi, 
otsides saaki, mis Zeus ehk siit või sealt laseb saada, 
ning, täis aaretest laevad, siis tõttavad taas kodumaale -  
neilgi on täis süda hirmu, et kättemaks tuleb ükskord.
Noil aga teada vist siin, mõnelt taevaselt häälelt nad kuulnud,

5)o et isand surnud jo on, ja nii ülepea nad ei soovi
kihlata nii nagu peaks, või siis ära siit koju minna, 
vaid vara prassivad tal, muret tundmata mingit või mõõtu.
Nii palju kui aga päevi on Zeusil, mis järgnevad ööle, 
loomi nad tapavad ning ei ainult üht ega kahtki.

95 Niisama raiskavad veini nad otsatult, mõõdutult hoopis. 
Arvutult rikkusi küll oli enne tal; rohkem ei olnud 
kellelgi suurtsugu meestest, ei Ithakal siin ega mandril 
mustaval. Kakskümmend meest neist, kõik üheskooski ei võita 
võind teda karjade poolest. Nüüd sulle ma kõik üles loen need: 

100 kui lähed mandrile siit, seal kahtkümmend näed tema karja 
veiseid ning samavõrd sigu, lammaste, kitsede hulki; 
neid osalt karjatamas omad orjad on ning osalt võõrad.
Ithaka tipus kaugeimas veel aga hulguvad ringi 
kitsi üksteistkümmend karja; on kaasas neil karjased kanged. 

105 Kordamööda on neil iga päev vaja kitsedest viia
linna üks loom, lihavaim ja kaunim mis karjas on kõiges.
Kuid mina siin sigu toidan ja ohtudest kõikidest hoian 
ning iga päev ühe neist, kes rammusaim, viin kosijaile.”

Rääkis ta nii. Aga võõras see sõi liha hoolega ning siis
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ahnelt ka jõi. Ent vaikis ta, haududes peigude hukku.
Kui oli söönud ja toiduga endal ta kinnitand vaimu,
taas seakarjane peekri siis helkiva veiniga täitis,
ning seda pakkus ka talle. Ja rõõmsana jõi sest Odysseus.
Siis aga karjuse poole ta pöördus nii lennukail lauseil:

„Nüüd, sõber, ütle sa mulle, kes on isand see, kes su ostnud, 
ning ülirikas ja võimas on nii, nagu rääkisid äsja?
Ütlesid, et suri Troojas ta ning Agamemnoni au eest.
Mis nimi on tal? Ta ehk vahel vastu on mullegi juhtund? 
Teavad ju ainult Zeus ning taevased muud igiõndsad, 
kas temast miskit mul öelda, sest rännanud ringi ma palju.” 

Talle ent vastas siis nii seakarjane, karjuste peamees:
„Ei enam leia, oh rauk, ta naisegi ning poja juures 
uskumist keegi, kes ütleb, et teateid on tal temast tuua.
Ikka ju hulgused, kel isu saada on süüa ja kinke, 
valmis on luiskama laialt ja tõtt sõna ühtki ei räägi.
Kui mõni hulkureist neist aga ilmunud Ithaka randa, 
nii kohe tõttab see, et emandat meil luisates petta.
Sest teda kostitab see ning ahnelt kuulab ta jutte, 
kuid süda kurvastab sees, omal veed üha veerevad palgeil, 
nii nagu ikka ju naisel, kel mees saand surma on kaugel.
Küllap ka siis sina, rauk, oleks valmis ehk vestma mis tahte, 
kui vaid selle eest saaksid sa talt ihukuue ja hõlsti.
Ei, juba ammugi vist on koerad ja lendavad linnud
tal naha kontidelt kiskund ja hing temast on ära lennand.
Või meres on kalad söönud ta ning mõnel tundmatul rannal 
luukesed puhkavad tal, mereliivaga paksuga kaetud.
Nõnda ta hukkunud seal ning leinama sõbrad on jätnud 
kõik, aga liiati mind, sest iialgi ei enam saa ma 
niivõrd head peremeest, ükskõik kuhu satun maailmas -  
ei ka, kui jõuaksin siit isa ning ema armsasse majja, 
kus olen sündinud kord ning kus üles kasvatand mind nad. 
Neidki ei leinaks ma nii, ehk küll väga ihkaksin olla 
kord oma sündimismaal ning neid näha veel omil silmil.
Ei, enam veel taga kurdan ma nüüd Odysseust ikka.
Vaevalt söandan ma tal nime mainida, ehkki ta eemal -  
nõnda ta armastas mind, kogu hingega ikka mind hoidis. 
Hoidjaks hüüangi nüüd teda aina veel, kuigi ta kaugel.”

Vastas ent talle nii taas paljukannatand uljas Odysseus: 
„Kui, sõber, täiesti eitad sa ning oled kõigiti kindel, 
et ei saabu Odysseus ja uskumatu su vaim on,



siis ei lihtsalt ma ütle, vaid veel kõva vandega vannun: 
ei, tuleb siiski ta! Kuid tasu rõõmuka teate eest annad 
mulle alles sa siis, kui astund ta on oma majja: 
kaunid riided siis kinkima pead, ihukuue ja hõlsti.
Enne ei võta ma miskit, ehk küll oleks neid väga tarvis. 
Hadese uksedki nii pole vastikud mulle, kui mees see, 
kes valet luiskama valmis on, et hädas sest kasu saada.
Tulgu mu tunnistajaiks ise Zeus või siin sinu laud see 
võõrastelahke, ja kaugemal seal Odysseuse kolle: 
tõesti, jah, kõik läheb täide see, nii nagu ütlesin sulle.
Selsamal aastal jo siin on vaevades-vapper Odysseus.
Kui aga taevalt kaob vana kuu ning uus juba ilmub,
taas koju jõuab ta ning tasu hirmsa küll saavad siis kõik need,
kes siin solvanud on tema naist ja ta hiilgavat poega.”

Ütlesid nii, Eumaios, seakarjane, talle ja kostsid:
„Ei, taat, iialgi saa tasu selle sa teate eest, ei ka 
saabu Odysseus eal! Kuid joo rahumeelega veini 
ning nüüd jutleme muust! Ara sest enam räägi sa mulle, 
sest mure ainult ja piin südant rinnus mul veel enam täidab, 
kui aga meenutab keegi nii jälle mu käskijat kallist.
Ei, parem jätame vanded! Ei tea me, kas saabub Odysseus 
Ithaka taas, nagu ootame kõik -  mina, Penelopeia, 
rauklik Laertes ning Telemachoski taevasevõrdne.
Kuid muret üpris mul teeb just nüüd ka Odysseuse võrse 
noor Telemachos. On lasknud tal taevased tõusta kui osjal. 
Ning juba uskusin, et tuleb kõigiti ta isa väärne -  
mees mehiseim, kes võidab kõik muud nii kasvult kui meelelt. 
Nüüd aga selge tal pea segi pööranud vist jumal keegi 
või inimmees mõni, et ta on otsima läind isast teateid 
Pylosemaalt pühalt. Kuid kojusõidul jo on teda peiud 
luuramas, jultunud nood, et kaotada Ithakast hoopis 
ka nimi soost, kel kõuguks Arkeisios taevasevõrdne.
Kuid mis rääkida sestki? Kas satub ta luuraja lõksu 
või sest pääseb, kui Zeus teda varjamas kaitseva käega.
Kuid sina, taat, parem jutusta nüüd oma vintsutuspäevist 
ning kõik räägi neist täpselt ja tõeliselt, et seda teaksin!
Kes oled ning mis soost? Mis maalt ja mis linnast sa tuled? 
Millisel laeval sa sõitsid? Mis teed pidi laevnikud tõid sind 
Ithaka rannale? Ning mis maalasteks endid nad kiitsid?
Sest pole jalgsi küll teps saabunud siia, ma arvan.”

Nii aga kostis ta vastu Odysseus, mees igileidlik:



„Kõigele sellele vastan nüüd sulle ma siiralt ja selgelt.
Kui oleks meil mõlemail kogu aeg aga piisavalt sööki 
ning mesiveinigi, et üheskoos siin istuda onnis 

195 ning lõbus olla, ja töö võiks kõik ära teistele jätta,
siiski mul veel oleks raske ehk tervelt aastagi jooksul 
sulle siin rääkida kõike neist vaevadest, piinadest raskeist, 
mis läbi teinud mu hing igiõndsate taevaste tahtel!

Öelda uhkesti võin: olen sündinud Kreetas ma suures 
200 ning mehe jõukaima poeg. Majas selles ent tal üles kasvas 

mitmeid poegi ka teisi, kes sündinud tal pärisnaisest, 
kuid emaks mul oli orjatar vaid, kes ostetud majja.
Hoidis siiski seal mind sama hästi kui teisigi poegi 
Kastor, Hylakose poeg, keda võin oma taadiks ma kiita.

205 TaevasevÕrdsena austust ta sai kogu Kreetamaa rahvalt, 
sest oli palju tal õnne ja rikkust ja poegasid uljaid. 
Surmahaldjad ent siis elumailt ära võtsid ja viisid 
Hadese valda ta. Kõik osadeks vara jaotati ning siis 
liisku heideti; kõik ära võtsid lapsed ta kõrgid.

210 Peagu ei miskit ma saand, maja ainult jäetigi mulle.
Kuid olin naiseks ma naind peres jõukas sündinud tütre, 
sest olin tubli ma ning arult hakkaja asjades kõigis, 
mitte ka võitluses arg. On nüüd kõik möödas see ammu!
Kui aga vaatad sa kõrt, ka sellestki aimata võid siis,

215 mis vili kasvas tal kord. Mind kurnanud ainult on vaevad. 
Rohkesti andsid julgust mu rinda Athena ja Ares 
ning rivimurdev jõud oli mul. Valind kaaslased vaprad, 
vaenlasi luurama läksin ma ükskõik millal; ei iial 
surmale mõelnud mu meel, kui kartmatult ründasin neid ma. 

220 Ikka kõikidest ees mina tormasin ning terav piik mul 
surnuks kõik maha lõi, kes eest ära joosta ei jaksand.
Nii olen taplustes ikka; ent põllutööd mulle ei meeldind, 
ei kodu-askeldus seegi, mis head kasu lastele kannab. 
Rõõmuks armsaimaks mul olid palju-aerused laevad 

225 ning sÕjateod, silevarrene piik, terav-vaskised nooled;
kõik sõjariistad, mis muid mehi sundisid võppuma hirmust, 
mulle nad meeldisid. Nii olid taevased kord juba loond mu. 
Ikka ju armsaim on ühel üks töö, teisel on teine.
Ennegi veel kui Ilionisse meilt sõitsid argiivid,

230 üheksa korda jo käisin ma meestega laevadel kiireil 
võõraste rahvaste mail. Sealt saimegi saaki me palju.
Enne jo võtsin ma sest osa endale, siis aga hiljem



palju veel liisuga sain. Ja  nii kodu jõukus mul kasvas 
ning juba kartis ja austas mu au kogu Kreetamaa rahvas.

235 Kui aga algas jo siis kõvakõuene Zeus-isa tahtel
hukatusrikas see retk, mis paljugi sangareid surmas, 
kuulsat Idomeneust ning mind koos määrati viima 
Troojamaa randa me laevu. Ja sellest ei kuidagi võinud 
keelduda ma, pahameelt oleks tekitand see kogu rahvas. 

240 Üheksa aastat nii lõid lahinguid seal uljad argiivid.
Alles kümnendal langes siis kõrge Priamose linnus; 
sõitsime taas kodu poole ja taevas meid laiali pillas.

Õnnetu saatuse kõikvägev Zeus aga mulle nüüd määras. 
Ainsa aasta ma vaid kodus veetsin ja rõõmu seal tundsin 

245 aulisest naisest ja lastest ja rikkustest rohketest. Siis taas 
mind nagu kõikvägev tung ajas sõitma Egiptuse maale, 
juhtides kaarekaid laevu ja kaaslasi taevasevõrdseid.
Üheksa laeva ma seadsin. Ja koos mehed kõik olid varsti. 
Päeva nüüd kuus peopilgarit peeti ühtjärge mu juures,

250 paljugi tapeti loomi seal taevaste ohvriks ja said ka
rohkelt endale neist minu kaaslased roogasid kalleid.
Päeval seitsmendal siis aga läksime laeva ja viis meid 
Kreeta mailt avarailt ära kiiresti tuul tugev põhjast. 
Sõitsime kergesti kui pärivett jõest alla. Ei juhtund 

255 õnnetust ainsalgi laeval. Me võisime istuda pingis 
hooleta; ainult tuul ning tüürija juhtisid laeva.
Viies päev oli käes, kui me kaarjas-otsased laevad 
jõudsid randa Egiptuse jõe kenalt-voolava suudmes. 
Käskisin kaaslasi seal, et kaldale tõmbaksid laevad 

260 ning ise jääksid ka valvama sinna me laevade juurde.
Ette ent luurajad saatsin, kes tõuseksid küngaste tippu.

Kuid, sõjavaimustust täis ning uhkust suurt oma jõule, 
künkalt nad ründasid alla ja kaunid Egiptuse põllud 
rüüstasid seal, ära röövisid naised ja lapsedki väetid,

265 kuid mehi surnuks lõid. Ning hüüded sest linnani kostsid. 
Kui aga kuulnud nad neid, varahommikul ründasid meid jo 
paljud egiptlased. Kõik väli täis oli välkuvat vaske, 
jalgväge ning sõjavankreid. Lõi Zeus Välkudeheitja 
hukkava hirmu mu kaaslaste rindu; ei vaenlaste vastu 

270 söandanud pöörduda keegi. No ähvardas surm igast küljest. 
Paljusid tapsid nad meist vasel torkava-otsasel, paljud 
jätsid ellu küll, kuid oma orjadeks tassisid vangi.
Seal ise andis Zeus südamesse mul säärase mõtte.



(Oh, parem kui oleks surm ning saatuse liisk taband mind jo 
275 seal, Egiptuses! Kuid häda uus veel ootas mind ainult.) 

Kahmasin kiiresti peast oma kiivri ma kindlasti-tehtu, 
heitsin Õlgadelt kilbi ja vask-teravotsase piigi, 
valdija hoostele siis aga tormasin vastu ja valdjal 
hakkasin suudlema põlvi. Nii säästiski mind ta ja kaitses,

280 enda vankrisse võttis mu, nutva, ja viis kodu poole.
Tungisid kallale küll vaskpiikidel mitmed ja tahtsid 
sealgi saata mind surma, sest raev oli määratu suur neil.
Kuid mind vürst ise hoidis, sest kartis ta, et tasub kätte 
julmalt mu eest isa Zeus, abipüüdjate saatja ja kaitsja.

285 Seitse aastat ma siis olin seal ning paljugi rikkust
korjasin endale, sest egiptlased meeleldi andsid.
Kaheksas kui aga aasta jo jõudis aegade voolus, 
saabus Egiptusse siis foiniiklane keegi, üks petis, 
kes juba paljugi teind kuritöid ning tüssanud rahvast.

290 Taibukalt meelitas mind ära kargu ta endaga seltsis, 
esmalt Foiniikia maale, kus loss tal ja rikkusi palju.
Tervelt aasta ma viibisin seal tema hoonetes uhkeis; 
päevad mul lendasid kiirelt ja kuud üha järgnesid kuule, 
aastagi ring sai täis ning taas kevad kätte jo jõudis.

29$ Liibüa maale ta siis minu viis merdseilaval laeval, 
öeldes, et aitaksin tal tema laevaga lasti ma viia.
Kuid oli tõeline plaan temal mind ära müüa seal kallilt. 
Aimasin ette ma kõik, aga sund oli siiski mul sõita.

Kiiresti jooksis me laev, pärituul puhus võimsana põhjast. 
300 Kreekast möödus me sõit. Aga Zeus siis hukatust saatis: 

kui oli Kreeta jo kaugel ja maad enam silma ei paistnud 
kuskilt, vaid igal pool vesi voolav ainult ja taevas, 
äkki siis mustava pilve tõi välkusid heitev Kronion 
laeva me kaareka kohta ja muutus ka kõik meri mustaks.

305 Raevukalt raksatas Zeus-isa kõu ning välk rabas laeva.
Keerlema laineil see lõi, kohe haaratud taevasest leegist. 
Tõusis väävline suits. Ning vette jo laevnikud sööstsid. 
Õõnsa me laeva ümber nad lainetel kiikusid ringi 
kui merikaarnad. Ja  nii ära võttiski Zeus kodutee neilt.

310 Tardus ka mul süda hirmust, kuid isa Zeus ise heldelt 
siis käe alla mul andis me kaarjakäilasest laevast 
mastipuu pika, et veel hädast siiski ma Õnnega pääseks. 
Sellest nüüd hoidsin ma kinni ja hulgutid hukkavad tuuled 
üheksa päeva mind ümber. Vast kümnendal pilkasel ööl siis
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mind thesprootide maale jo lükkasid määratud lained. 
Lahkesti võttis mu vastu thesprootide valdijas Pheidon, 
nõudmata maksu. Mind leidis ta poeg, kui ranniku liival 
tarretand maas olin ning väsind surmani heitlusest hirmsast. 
Käe alt toetades mind koju viis see ning isamajja, 
andes seal kohe mulle ka ümber hitooni ja hõlsti.

Seal ma Odysseusest kuulsin. Tast Pheidon jutustas mulle, 
et külas olnud ta juures Odysseus teel kodumaale.
Näitas aardeidki neid tema mulle, mis korjand Odysseus, 
kulda, vaske ja rauda, mis kunstikalt taotud on; piisaks 
neist mõne vaesema jaoks vara küllalt kümnekski põlveks, 
seevõrd aardeid vürst oli jätnud see sinna ta hoolde.
Kuid ise läks ta Dodonasse, et püha tamme all hiies 
puu kohinast võiks kuulda ta Zeus-isa ennustust tarka: 
kuidas ta saabuma peaks koju, mahlaka Ithaka maile, 
kas avalikult või vargsi, sest eemal ta olnud jo kaua.
Tuues joomiseohvrit, seal vandus vürst ise mulle, 
et juba laev tal on laineile lastud ja kõik mehed valmis, 
kel tuleb viia Odysseus taas oma sündimismaale.
Kuid minu saatis ta sealt ära enne jo, sest parajasti 
sõitis thesprootide laev nisurikkasse Dulichioni.
Sinna ta käskiski anda mind vürst Akastese hoolde, 
hoides hoolikalt. Kuid nemad haudusid kurja mu vastu, 
et saaks kuhjaga täis hädakoorem, mis antud mu kanda.
Kui vaid lahkunud maast merdseilav laev oli, täitsid 
nad oma plaani, et mind ära müüa siis orjusse hoopis: 
kiskusid seljast mul riided, mu hõlsti ja hea ihukuue, 
kuid asemelle vaid kaltsaka rüü, närud viimsed nad heitsid, 
nii nagu neid oma silmaga võid näha praegu mu seljas.

Kaugelepaistva Ithaka randa nad saabusid õhtul.
Siin siis köitsivad kinni nad mind kõvakaanesel laeval 
kindlatest rihmadest köiega, kuid kiiresti maale 
astusid ning mere ääres siis Õhtust hakkasid sööma.
Aitasid taevased väed aga nüüd ise mind, nii et kergelt 
köidikud lahti ma sain. Pea ümber ma mähkisin kaltsud 
ning silevarrelist tüürmõla mööda siis laskusin merre -  
rutates, rinnaga ees. Kahe käega nii kangesti sõudes 
eemale jõudsin varsti ma laevast ja kaldale läksin 
kaugele, sinna, kus mets täis lilli on ning võsa paksu.
Seal maha peitu ma jäin. Pisut eemalt jooksid nad mööda, 
valjusti karjudes. Kuid siis leidsid, et asjata on nüüd



otsida rohkem ja taas oma kaarjale laevale läksid.
Nii surematud olümplased mind jahist sellestki päästsid 
üpris hõlpsasti ning mehe mõistliku hoonesse siia 
varsti jo tõid. Elupäevasid, näib, lubab mulle veel saatus.”

360 Ütlesid nii, Eumaios, seakarjane, talle ja kostsid:
„Oh, sõber vaene, küll liigutab meelt mul kõik, mis sa räägid, 
kuidas sa rännanud ringi ja kannatand vaevu nii palju!
Kuid Odysseusest vist küll ainult luiskasid mulle.
Ei pane uskuma mind sa. Kas on sinutaolisel tarvis 

36$ tuulest nii tõmmata jutte? Ma tean ise küllalt ju hästi, 
et isand ei tule iialgi. Küll teda vihkavad julmalt 
taevased kõik, et ei teda lasknud nad langeda Troojas, 
või et ei sõprade kätel ta surnud, kui taplused lõppend.
Küll oleks kuhjanud talle ahhailased kääpa siis kõrge 

370 ning oleks ka tema poeg pärind au temalt aegadeks kõigiks. 
Kuid on kuulsusetult nüüd harpüiad viinud ta hauda. 
Üksinda vaid elan siin sigu hoides ma. Ei läheks linna 
peaaegu iialgi, kui emand taibukas, Penelopeia, 
ei laseks kutsuda mind vahel kuulama teateid, mis tulnud. 

375 Võõrsilt saabunu ümber on siis küsimustega koos kõik -  
kes muret kurtes, et ikka veel valdijas viibimas võõrsil, 
või kes rÕÕmus, et hooleta võib temalt ahmida aardeid.
Kuid kõik uudised need on vastikud mulle sestsaadik, 
kui üks Aitoolia mees valejutuga mind läbi pettis.

380 Rändas ta maapaos ringi, sest kord oli kellegi tapnud; 
siiagi jõudis ja lahkelt kui ränduri võtsin ta vastu.
Ütles Odysseust näinud ta Idomeneusega Kreetas, 
korda sättimas laeva, mis tal viga saand mere tormis. 
Kinnitas mees, et pea -  suvel või sügispäevil -  ta saabub 

38$ kangete kaaslaste seltsis ja toob ühes aardedki paljud.
Nii ära, õnnetu rauk, sina, kui jumal siia su saatnud, 
mind küll asjata püüa nüüd petta, et meeldida mulle.
Ei ma sind seepärast austa, ei seepärast kostita, vaid et 
mul sinust kahju ja kardan ma võõraste kaitsejat Zeusi.”

390 Talle ent ütles vastates nii arurikas Odysseus:
„Kõige uskmatum on süda rinnus küll sul, päris tõesti!
Ei sind veenda ma saa, kui sa vannetki ei usu kindlat.
Noh, lase kihla siis veame ja tulgu me tunnistajateks 
kõik need taevased väed, kel on koduks kõrge Olümpos!

39$ Kui peremees koju jõuab sul ning tuleb endisse majja, 
annad sa hõlsti mu selga ja veel aluskuue ja aitad



Dulichionigi mind, kuhu mõelnud ma nüüd olen sõita.
Kui sinu vürst aga ei tule ning tühi on minu teatus, 
teenreil siis käse mind kuristikku sa tõugata kaljult,

400 et enam kerjustest keegi nii ei tuleks jutuga petma!”
Kuid jumalik seakarjus nii kostis ta vastu ja ütles:

„Rändaja, siis vast au ning kuulsuse kõrge ma võidaks 
rahva hulgas, nii nüüd kui aegadel eestulevailgi, 
kui oma majja ma võtaksin võõra, ka annaksin kinke,

405 siis aga surma ta saadaksin ning tema hinge talt hukkaks! 
Rängalt ma teotaksin siis Kronionit, võõraste kaitsjat!
Kuid aeg õhtust on süüa. Kui saabuksid kaaslased väljast, 
maitsvat einet me siis siin onniski sööksime varsti!”

Nõndap jutlesid seal Odysseus ning seakarjus.
410  Kuid tulid karjade seltsis jo nüüd koju karjased muudki; 

ööseks sulgesid need sigu lautadesse ja hirmsalt 
röhkisid, vingusid sead, kui tungeldes tõttasid lauta.
Kuid abimeestele nüüd seakarjane taevalik hüüdis:

„Rammusaim kult sealt tooge ja tapke see! Tulnud on võõras 
415 kaugeilt mailt. Pidu siis üheskoos las meiegi peame!

Vaeva on nõudnud ju küll need valgekihvased kuldid, 
kuid seni vilja me tööst, tasu maksmata, on õgind võõrad.”

Ütles ja lõhkuma puid ise vasktera-kirvega hakkas.
Toodigi kult, kes aastat viis juba kasvatand pekki;

420 kolde ette ta viidi. Ei meelest minna ka lasknud
taevasi kõrgeid Eumaios, sest vaim vaga tal oli rinnus. 
Otsaharjased lõikas ta valgekihvasel kuldil, 
viskas tulle ta need ning palus taevasi siis igiõndsaid, 
et laseks saabuda need koju jälle Odysseuse targa.

425 Tammise matra ta maast siis haaras ja kuldile äigas.
Ning ära lendas sel hing. Veri kähku talt võeti ja karvad, 
katki ta raiuti ning Eumaios viilusid lõikas 
ohvriks sea igalt liikmelt ning need rasvasse mähkis, 
puistas peale ka veel jahu valget ja tulle siis heitis.

430 Kuid osiks raiuti muu liha, vardaisse torgati, hoolsalt 
kõik tulel praeti ja siis, ära võttes jällegi vardaist, 
heideti lauale kuhja. Ent nüüd seakarjane tõusis 
tükkisid jaotama, sest väga Õieti tundis ta kombeid.
Seitsmeks jaotas ta kõik lihatükid, mis lauale seatud.

435 Neist osa kõrvale siis pani nümfide ohvriks ja Maiast
sündinud Hermese auks, aga muud jagas meestele võrdselt. 
Austuse märgina sai sest valgekihvasest kuldist



selg-osa tervelt Odysseus. Ja  rõõmustas see teda üpris. 
Karjuse vastu nii ütles seal tarkuserikas Odysseus:

440  „Oh et sa saaksid, Eumaios, ka Zeusile niisama armsaks, 
kui oled mulle sa, et mind nii väga austasid praegu!”

Ütlesid nii, Eumaios, seakarjane, talle ja kostsid:
„Söõ, harukordne mu võõras, ja sellega, mis sinu ees on, 
rõõmusta meelt! Jumal üht meile annab, ent teist tema võtab, 

445  nii nagu meeldib see talle; eks kõik ole võimalik tal ju.”
Ütles ja ohvrit tõi igiõndsaile siis jumalaile, 

pillates helkivat veini. Ja  nüüd temalt endale peekri 
sai ka Odysseus, linnade hukk. Siis istuti lauda.

Murdis kõigile leiba Mesaulios; kord oli karjus 
450 enda hoiuste eest tema ostnud taaflasilt, sellal 

kui juba kaugel viibis Odysseus; ei luba nõutand 
selleks ta Penelopeialt, ei ka Laerteselt-raugalt.
Kärmelt nüüd tõstsid nad käed, et haarata roogi, mis ees neil. 
Kui aga kõik himu täis juba saand olid süüa ja juua,

455 leiva Mesaulios viis ära jälle. Siis teisedki tõusid,
kõht lihast-leivast täis, ning sättisid suikuma endid.

Öö tuli halb ning kuutu. Ja  kõik aja Zeus valas taevast 
vett. Sest tuul puhus läänest, mis vihma ju toob ühes aina. 
Ütles Odysseus siis, sest soovis ta proovida karjust,

460 kas toob hõlstigi talle see, andes kas enda ehk seljast
või mõnelt teiselt ta võttes ja nii hoolt võõra eest kandes: 

„Kuule, Eumaios, sa mind ning kuulge ka, karjased teised! 
Sooviksin rääkida loo nüüd teile ma. Pead segav vein on 
sundimas mind. Ning eks pane targagi see vahel laulma,

465 õndsasti naerma ja kentsakal moel vahel tantsugi lööma, 
või vahel rääkima seal, kus on parem vaikida hoopis.
Ent kui algasin kord, ei siis enam peatada malda.
Oh, oleks nüüdki veel noor ning võimas ma, nii nagu sellal, 
kui olin Trooja all kord koos teistega, viibides valves!

470 Rühma seal juhtisid meil Odysseus ning Menelaos,
kolmandaks mindki nad veel olid kutsunud endaga kaasa. 
Kõrge linnusemüürini saime ja jäimegi sinna 
ööseks puhkama siis, ligi linna, ent padrikus paksus, 
pilliroo keskele, seal end kilpide suurtega kattes.

475 Öö tuli halb ning külm. Läbitungivalt tuul puhus põhjast. 
Pilvedest langes jäist lumeräitsakut nii nagu villa 
ning jääkirmega kilbid meil kattusid läikivalt. Teistel 
kõikidel katteks peal olid hõlstid ja head ihukuued,



ning rahus suikusid kõik, veel kilbidki õlgade kaitseks.
480 Kuid mina, meeletu, vaid olin lahkudes sõprade kätte

jätnud hõlsti, sest siis ma ei uskund, et külm minul hakkab.
Nii oli kaasas mul ainult mu kilp ning kuub kena vööga. 
Viimane kolmandik ööst oli käes, tähed laskumas looja. 
Küünarnukiga tonksasin siis ma Odysseust kõrval 

48j  ning kohe ärksaks muutus ta. Ütlesin nii tema vastu: 
„Taevasest sündind Laertese poeg, arurikas Odysseus!
Ep ole mul elu teps enam siin! Külm võtab mu hinge!
Ep ole hõlsti mul! Nii ihukuuega ainult mu siia 
petlikult toonud on vaim. Aga nüüd ei pääse ma külmast.”

490 Ütlesin nii. Aga näe, mis seal kohe välja ta mõtles!
(Sest oli ikka ta nii, nõupeol või tapluse möllus.)
Mu ligi kummardas ning sosinal nii ütles mu kõrva:
„Vait ole, et ei keegi sind kuuleks ahhailastest teistest!”
Käele siis toetades pea, juba kõigile nõnda ta lausus:

49$ „Kuulge, mu kaaslased! Zeus une targa on läkitand mulle. 
Tulnud me laevade mant liig kaugele. Kes sõna viima 
nüüd läheks pea Atriid Agamemnoni juurde, 
et mehi rohkem ta veel meie laevadelt läkitaks siia.”

Ütles ta nii. Ning kohe tõusis Thoas, Andraimoni poeg see, 
500 purpurivärvise hõlsti ta õlgadelt heitis ja joostes

läks sõna viima. Ent nii tema hõlstiku all magusasti 
suikuda sain seni, kui taas Eos kuldkroonine kerkis.
Oh, oleks nüüdki veel noor ma ja võimas, nii nagu tookord, 
küll mõni karjane siis kohe annaks siingi ehk hõlsti 

505 võõrale sõpruse märgiks ja austades uljust ta endist!
Nüüd aga põlgavad kõik mind, sest vaid kaltsud mul katteks.” 

Ütlesid nii, Eumaios, seakarjane, talle ja kostsid:
„Oevane see oli jutt, vanarauk, mida rääkisid meile!
Kõik sõnad kohtadel õigeil. Ja  ühtegi ei üleliigset!

510 Ei, ei ilma sa jää siin kattest, ei asjadest muistki, 
mis kohus anda on meil abiotsija õnnetu tarbeks.
Ei täna öösel. Ent homme sul jällegi tolknevad kaltsud.
Ep ole hõlste meil palju, ka ei ihukuubesid liigseid, 
et ära anda neid saaks. Igal meist üksainuke rüü vaid.

515 Ent kui Odysseuse poeg, koju jõuab nüüd taas oma teedelt, 
küll ise annab ta siis ihukuue ja hõlstigi sulle, 
riidesse seab su ja viib, kuhu vaid süda sõita sul soovib.”

Ütles, tõusis ja tõi lee ette ta võõrale voodi, 
laotades peale ka kitse- ja lambanahkasid pehmeid.



520 Heitis siis sinna Odysseus. Ent karjane kinni ta kattis 
suure ja soendava hõlstiga, mis oli valmis tal pandud 
seks ajaks, kui kuri külm teda katma end sellega sunnib.

Nii pani puhkama nüüd ta Odysseuse. Heitsid ta ümber 
teisedki karjased noored. Ent ainult karjuste peameest 

525 ei süda lasknud uinuda siin, oma loomadest eemal.
Lahkuma ennast ta seadis. Ja  rõõmuga vaatas Odysseus, 
kuis vara hoiab tal, ehk küll pole käskijat kuskil.
Lõikava mõõga vaid mees üle võimsate Õlgade heitis, 
tuule eest kaitseks siis pani paksu ja karvase hõlsti,

530 peale ent võttis ta veel nuumsokugi villaku suure
ning oda haarates, et end koerte ja meeste eest kaitsta, 
sinna ta ööbima läks, kus ta valgekihvaseid kulte 
kõrge kaljune sein Borease tormi eest varjas.



V IIE T E IST K Ü M N E S LUGU
T e l e m a c h o s  s a a b u b  E u m a i o s e  j u u r d e

E
nt Lakedaimoni maale, kus kuulsad on tandrid, Athena 
tõttas, et kutsuda sealt Odysseuse hiilgavat poega 
sündimismaale ja taas ärasõitu jo tuua ta meelde.

Seal Menelaose majja ja sammaskotta ta saabus, 
kus olid ööbinud Nestori poeg ning noor Telemachos.
Veel magas üllas Nestori poeg une embuses hellas, 
kuid Telemachose jaoks mesist und ei tulnud sel öösel, 
sest isast armsast kurtes ta viibis kõik aja valvel.
Ent sõnas, minnes ta juurde, nüüd nii särasilmne Athena:

„Ep ole hea, Telemachos, et viibid nii kaua sa võõrsil.
Jäi kodus kaitseta sul vara, valvajaks vaid mehed, kes on 
lõpmata jultunud. Vaata, et seal need kõike ei hukkaks, 
jaotades kraami sul. Nii läheks teekond tühja sul seegi.
Siis kohe nüüd palu, et laseks sind Menelaos kõvahäälne 
kiiresti siit, et sa veel kodus eest ema laitmatu leiaks.
Sest juba nüüd teda püüavad naita ka taat tal ja vennad 
Eurymachose naiseks, sest see enam peigudest teistest 
kinkisid toonud on talle ja suuremaid tuua veel tõotab.
Kui majast ainult ei viiks vara endaga Penelopeia!
Tead ise hästi ju küll, süda milline ikka on naisel: 
sooviks ta aina, et jõukamaks mees saaks, kes ta vast nainud, 
kuid oma lapsi ja endist meest, kes on juba surnud -  
neid ei meeles ta pea, ei neid enam teadagi soovi!
Siis koju tõtta ja seal järelvaatajaks sea üle kõige 
ümardajannadest see, keda pead sobivaimaks sa teistest, 
niikaua kui väärt naist pole taevased sulle veel andnud.
Ent üht asja ma ütlen veel sulle ja pea seda meeles!



Luurates ootavad sind koduteel mõned vapramad peiud 
valvel väinas, mis on vahel Ithaka ning Same-saare 

30 kaljuse; tappa nad sind tahaks, enne kui siit koju jõuad. 
Kuid ei sünni see nii. Maa enne veel endasse võtab 
paljudki peigudest neist, kes prassivad nüüd sinu rikkust. 
Eemale hoidu sa vaid oma laevaga kummastki saarest 
ning tule mööda neist öösel. Toob pärituule seks sulle 

35 keegi taevastest, kes sind ikka on kaitsmas ja hoidmas.
Kui aga jõudnud sa nii oled Ithaka äärmise tippu, 
saada siis linna sa kaaslased kõik, võrdkaarekas laevgi.
Kuid ise esmalt sealt mine veel seakarjuse juurde, 
kes sigu hoidmas on teil. Tema sulle on endiselt ustav.

40 Seal siis veedagi öö. Temal ent käsi linna sa minna 
Penelopeiagi juurde ja tollele sest sõna viia, 
et oled Pylose mailt koju tervena jõudnud sa jälle!”

Ütles ja tõttaski taas Olümposse. Ent Telemachos 
kannaga kergelt puudutas sõpra nüüd, Nestori poega,

45 nii unest armsast ta virgutas ning sõnad ütles ta vastu:
„Arka jo, Nestori poeg! Pane rakmesse taas oma traavlid 

ikke alla, et siit kohe võiksime tõtata teele!”
Talle ent vastas seal nii Peisistratos, Nestori võrse: 

„Kuigi rutt oleks meil, Telemachos, me sõita ei saaks ju 
50 praegu, pilkasel ööl. Aga koit tuleb üsnagi varsti.

On parem oodata, et paneks kingidki kaariku meile 
üllas Atreuse poeg Menelaos, odakuulus see valdjas, 
ning ära saadaks ta meid koduteele siis taas sõnul lahkeil. 
Võõrale meelde ju jääb eluaeg peremees, kelle heldus 

55 võõrustuslahkena on teda lõpuni kostitand rõõmsalt.”
Ütles ta nõnda. Ja  saabuski Eos kuldtroonine varsti. 

Võõraste juurde nüüd läks Menelaos, too suur sõjahüüdja, 
tõustes voodist Helena ta kaunihiuksese kõrvalt.
Kuid kohe, kui nägi valdjat Odysseuse järglane armas,

60 kiiresti endale selga ta tõmbas värvika kuue,
heitis hõlstigi suure siis võimsate õlgade ümber, 
astus eeskojast välja ta vastu ja nii sõnad lausus:
„Taevalik Atreuse poeg Menelaos, väehulkade peamees! 
Nüüd isamaale mu armsale siit lase sõita sa taas mind,

65 sest juba ihkab mu vaim koju kiiresti jällegi jõuda!”
Talle ent vastas nii Menelaos, too suur sõjahüüdja: 

„Taevasevõrdse Odysseuse poeg, Telemachos mu armas!
Ei sind hoia ma teps ega viivita, kui sul on endal



tahtmine lahkuda siit. On ka minu arvates vastik 
70 see peremees, kes meid ülemääraselt armuga tüütab

või vihas mõõdutu on. Parim ikka on mõõdukus kõiges. 
Niisama kõlbmatu kui ärasõidule sundida võõrast, 
niisama halb teda hoida on, kui ära ihkab ta. Olgu 
võõrale vastuvõtt hea, aga minnagi uks üha lahti!

75 Oota veel hetkeke vaid, et toon ise vankrisse sulle
kaunid mu kingid, et näeksid sa neid, ja naisigi saadan, 
et veel einet siin sulle nad teeks maja roogadest rohkeist! 
Auks ja kuulsuseks mulle on, kuid kasuks endile teile, 
hästi et sööks te, kui ees pikk tee läbi laia maailma.

80 Kui aga Argosemaa ning Hellase kaudu sa sõidad,
siis tulen saatmagi sind; lase ainult ma rakendan traavlid! 
Mõndagi linna ma näitan. Ja ei lase rahvas sind kuskil 
tühjalt lahkuda, vaid igaüks toob kingi ka sulle: 
kas vaskkatla või kolmjala, kaunilt mis taotud, või kausi,

8$ või paar muulagi head, või siis ka kuldase peekri.”
Talle ent kostis seal nii Telemachos mõistlik ja ütles: 

„Taevalik Atreuse poeg, Menelaos, väehulkade peamees! 
Otsemat teed koju siit mina sõidaksin. Lahkudes sinna 
ühtki ei jätnud ma meest, kes mul vara hoiaks ja valvaks.

90 Kui isa-otsimisteel mind ei tabaks hukatus ennast,
või kodus kaotsi ei läeks mõni seal olev suuremgi aare!”

Kui sõnu kuulnud neid Menelaos oli, suur sõnahüüdja, 
siis kohe käskis ta naist ning teenijapiigade parve, 
et veel einet nad võõraile teeks maja roogadest rohkeist.

95 Jooksis valdija juurde Boethose poeg Eteoneus
voodist tõusnuna vast -  elupaik siit polnud tal kaugel.
Tal kohe käskis tuld teha Atreuse poeg Menelaos 
ning liha praadida vardas. Ja  meelsasti too seda täitis. 
Meeldiva lõhnaga kambri ent läks ise vürst Menelaos 

100 ning ei üksi, vaid kaasas Helena ja poeg Megapenthes.
Kui said sinna nad, kus oma aardeid hoidis ta ohtraid, 
kuld-kahekõrvase peekri ta võttis, ent siis Megapenthest 
käskis tuua ka veel hõbekraatri, mis kaunisti tehtud.
Ent ajal sellel Helenagi läks oma kirstude juurde,

105 kus olid kirjatud rüüd, mida õmmelnud kõik ise kord ta.
Neist ühe võttis siis nüüd Helena, see naiste seas kauneim, 
selle, mis suurim tal muist ja kirjaltki käis üle kõigist; 
kiirgas see nii nagu täht, aga pealmiste all oli peidus. 
Sammudes siis läbi lossi, nad tõttasid õue ja ütles



iio  nüüd Telemachose vastu seal nii Menelaos, see ruuge: 
„Hera välkusid heitev mees, isa Zeus ise lasku 

korda sul minna su reis, Telemachos, just nii nagu soovid! 
Aardeist, mis minu katuse all, siin annan ma sulle 
selle, mis kauneim muist ning väärtuse poolest ka kallim. 

i i 5 Kingin sulle ma peekri nüüd selle, mis kaunilt on tehtud; 
muu osa sel hõbedast, aga ääred tal puhtast kullast, 
kõik Hephaistose töö; kord kinkinud selle on mulle 
Phaidimos üllas, sidoonide vürst; koduteel oma lossis 
võõrustas lahkelt ta meid. Ja selle nüüd sulle ma annan.”

120 Ütles nii Atreuse poeg ning tõi kahekõrvase peekri.
Kuid Megapenthes uljas, see endaga kandis ja seadis 
nüüd Telemachose ette ka suure ja hiilgava kraatri -  
kõik hõbedast. Ning siis tuli kauninäone Helena, 
kandes käes oma peplost, ja nii oma võõrale lausus:

125 „Ka minult, armas mu poeg, see kingitus vastu sa võta,
ning pea meeles Helenat sa, kui paneb selga ta ükskord 
kauaoodatud pulmis su mõrsja! Ent niikauaks anna 
sa ema kätte ta hoiule! Nüüd aga soovin ma sulle 
rõõmsat reisimist siit kodumaale ja seal oma kotta!”

130 Ütles ja peplose andis. Sest rÕÕm oli suur tema saajal.
Kingid nüüd vankrisse viis Peisistratos üllas ja peitis 
kõik selle kerre; ent enne ta silmitses neid imetelles.
Juhtis valvakaspea Menelaos ise vÕÕrad siis lossi, 
kus olid ootamas neid leentoolid ja aujärg-istmed.

135 Piigake tõi pesuvett kohe kaunis kuldases kannus, 
kus hõbekauss oli all, ning vett valas kätele neile.
Siis aga ette ta neile ka lükkas lihvitud laua.
Tõi varahoidjatar aulik nüüd lauale leiba ja rohkelt 
veel lisaroogi ja muid maja hoiustest lahkesti andis.

140 Kuid Boethose poeg liha külluses lõikas ja pakkus 
ning Menelaose kuulsaima poeg tõi peekrites veini. 
Kärmelt siis tõstsid nad käed, et haarata roogi, mis ees neil. 
Kui aga kõik himu täis juba saanud nad süüa ja juua, 
rakmeisse siis Telemachos ja Nestori poeg panid traavlid 

145 välkuva kaariku ette ja astusid peale. Ja  algas
sõit väravasse siis neil maja eesõue kaikuva kaudu. 
Ruugepea Menelaos ise järgnes saatjana neile, 
käes paremas kuldpeeker, mis täis mesist helkivat veini, 
et jookohvrit nad tooks veel, enne kui algavad sõitu.

150 Kaariku kõrva ta astus ja kergitas peekrit ja lausus:



„Rõõmsat teed, pojad, nüüd! Minu tervitus kaasa te viige 
Nestori, rahvaste pea jaoks! Kui oma taat oli mulle 
Trooja all kord ta, kus käis Ahhaiamaa poegade võitlus.” 

Talle ent kostis nii Telemachos mõistlik ja ütles:
755 „Muidugi mõista, oh Zeusist sa sündinud vürst! Kohe teatan 

Pylosse saabudes talle ma kõik, mis sa öelnud. Oh, kohtaks 
ma ka Odysseust nii, kui Ithakas uuesti maabun, 
et võiks vesta ma talle, kui armsasti võtsid sa vastu 
mind oma lossis ja milliseid sain sult kinke ma kalleid!”

160 Ütles ta nõnda. Ja  äkitselt neist üle lendas üks kotkas,
hommikust tulles ja suurt hane valget küüntega hoides, 
mille ta haaranud õuelt. Ta järgi jo tõttasid naised 
ning mehed karjudes. Kuid paremalt poolt kaarikust mööda 
kotkas lennates läks. Ning kõik seda märgates tundsid 

165 valdavalt rõõmu: sest endest heast süda süttis neil rinnus.
Nii seal Nestori poeg Peisistratos ütles ja lausus:

„Selgita, hulkade pea, Menelaos, kes Zeusist sa sündind, 
kas selle märgi ta andnud on endeks meile või sulle?”

Kuulis ja mõtlema jäi Menelaos, see Arese lemmik,
770 kaaludes, kuis aru saada sest endest ja eksida mitte.

Ette ent jõudes jo ütles nii hõljuvarüüne Helena:
„Kuulge, mis ütlen ma nii, nagu on pähe taevased pannud! 

Nõnda nad mõtlevad sellest ja nõnda see kõik läheb täide: 
nii nagu kotkas see nüüd ära nuumhane röövis me õuelt,

775 lennates mäestikust, kus pesa on temal ning pojad noored, 
nii tuleb retkilt ka ükskord Odysseus, kannatand palju, 
ning tasub kätte. Ent võib juba olla, et ongi ta saabund 
ning kodus praegugi just kosijaile jo valmistab hukku.”

Talle ent kostis sel moel Telemachos mõistlik ja ütles:
180 „Lasku nii sündida Hera mees, jumal välkusid-heitev,

siis kodus austaksin sind mina palvetes kui jumalannat!” 
Ütles ja roosaga lõi hobuseid. Juba tõttasid traavlid 

lendaval hool läbi linna ja siis üle laiuva välja.
Terve päeva nad tormasid nii, üha rappusid rakmed.

18$ Ent kui loojus jo päike ja teed jäid varjude alla,
Pherasse saabusid jälle nad, kus elas üllas Diokles, 
kel isaks Ortilochos, aga sel jõehaldjas Alpheios.
Sinna nad ööseks jäid; neid kostitas hästi Diokles.

Kui aga ilmunud ööst roossõrmine Eos, vara sündind,
190 taas panid rakmesse traavlid ja välkuval kaarikul algas 

sõit väravasse jo majast kaikuva eesõue kaudu.



Vingus ja plaksus piits ning erksana tõttasid traavlid; 
kiiresti tee kadus; pea juba seisiski ees püha Pylos.

Ütles seal Telemachos, nii tellides Nestori poega:
19$ „Kas oled, Nestori poeg, sa nõus mul täitma üht palvet?

End majasõpradeks loeme jo taatide päevadest peale, 
ammust aega, ja ka üheealised kumbki me aastailt.
Nüüd üksteisele meid lähemalle on toonud see reiski.
Siis, sõber, sõiduta mind kohe sinna, kus laev mul, sest kardan, 

200 et kui linna mu viid, vanarauk seal võõrustusinnus
kinni mind peab. Aga mul koju sõita on nüüd vaja kähku.” 

Ütles ta nii. Ent Nestori poeg pidas nõu oma meeles, 
mil moel kõlblikum tal oleks täita ta kaaslase palvet.
Siis aga, kaalunud kõik, pidas targemaks toimida nõnda:

205 kaariku juhtis ta randa, kus ootamas laev oli kiire,
ning siis pardale viis kõik aarded ta uhked, mis andnud 
kingiks vürst Menelaos oli, kulla ja riidedki kallid.
Siis aga virgutas nii Telemachost ta lennukail lauseil:

„TÕtta sa laevale nüüd, käsi minna ka kaaslastel sinna,
210 enne kui siit koju saan ning kõik vanaraugale räägin!

Sest seda mõtleb mu meel, süda rinnus mul ette jo aimab: 
ei lase minna ta sind, äge loomus tal, järgi ei anna, 
vaid tuleb otsima siit ise sind ning siis juba üksi 
ei koju pöördu ta. Saab pahaseks aga kindlasti siis ta.”

215 Ütles ja roosaga lõi tihelakaseid traavleid. Ja  varsti
jällegi nii koju jõudis ta Pylose kõrgesse linna.
Kuid Telemachos sel ajal kaaslasi virgutas reipalt:
„Kiiresti nüüd üles mast ühes purjega! Laeva me musta 
ka ise tõtakem koos; kohe nüüd meil sõit läheb lahti!”

220 Ütles ta nõnda. Ja  kõik mehed meelsasti täitsid ta käsku,
laevale läksid ja reas kohe istusid aerude ette.
Kuid ise ahtri man seistes ta veel palus õnne Athenalt 
ning valas ohvrit. Ta juurde seal astus tundmatu võõras 
kaugelt Argosemaalt. Tuli pakku ta tapmise tõttu 

225 ning oli ennustustark. Oli kuulsa Melampuse soost ta, 
kes elas Pyloses kord ses lammasterikkas. Tal uhkeim 
loss oli tervel maal ning jõukam ta kõikidest teistest.
Kuid pidi võõrsile siis maapakku ta ruttama, sest et 
uhke Neleus seal teda kiusas, vürstidest kuulsaim;

230 kõik varad rohked talt võttis ja tervelt aasta ka valdas 
neid vägivaldsena, sel ajal kui Phylakose lossis 
maas ahelais oli ning seal kannatas rängalt Melampus.



Neleuse tütart, narr, oma vennale soovis ta, niivõrd 
tal sÕgestand oli silmad Erinnys, see karm jumalanna.

235 Surmast ta ikkagi pääses ja siis ajas möirgavad härjad 
Pylosemaale Phylakiast. Kätte ta valdjale maksis 
nii vägivaldsuse eest ning viis oma vennale naiseks 
Neleuse tütre. Ent siis ise sõitis ta võõrale maale,
Argose hoostelt-kuulsasse; sest oli saatusest seatud 

240 olla tal käskijaks seal üle paljude Argose meeste.
Endale naise ta nais, tegi lossi, mis kõrge ja kuulus, 
ning pojad Antiphates ja Mantios tal olid uljad. 
Antiphatesel poeg vägimeelne seal sündis, Oikles; 
sel aga Amphiaraos; oli meeste ja võitluste juht see 

245 ning teda lembis Apollon ja Zeus ise, Aigisekandja.
Kuid ei siiski ta näind ea kõrgema künnist, sest enne 
hukkas ta Teebas naine, kes liigselt armastas kulda. 
Poegasid kaks oli tal, Alkmaion ning Amphilochos. 
Mantiosest aga jäid pojad Kleitos ning Polypheides.

250 Maalt ära Kleitose viis kuldtroonine Eos-jumalanna 
ta ilu tõttu, et nii elaks ikka ta taevaste setsis.
Kuid Polypheidese -  kui oli surnud Amphiaraos -  
kuulsaimaks targaks muutis Apollon kaugele-ambuv.
Ei oma taadiga too läbi saand; Hyperesia maale 

255 läks ta ja ennustas seal inimlastele saatuse käiku.
Selle nüüd teadija poeg, nimelt Theoklymenos, täna astus 
siin Telemachose juurde, kui see valas taevale ohvrit 
ning ise palvetas laeva võrdkaareka tüüripuu kõrval.
Hüüdis rändaja see tema vastu nii lennukail lauseil:

260 „Et, sõber, ohvrit toomas ma näen sind, siis sinu ohvri 
ning sinu vaimu nii kõrgel, su kalliste kaaslaste peade, 
ning sinu endagi pea nimel -  vannutan sind, ise ütle 
mulle sa nüüd, tõde petmata, mis küsin siin sinult palves: 
kes oled ning kust soost? Kus linnas on sul kodu kõrge?”

265 Talle ent kostis nii Telemachos mõistlik ja lausus:
„Rändaja, vastan ma sulle nüüd sellele siiralt ja selgelt: 
Ithakal sündisin ma. Ja taat mul Odysseus üllas 
on -  või ehk: oli kord, sest nüüd kuri surm ta on võtnud. 
Seepärast sõitsingi siia ma ning ühes kaaslased kallid 

270 mustal mu laeval, et siin isast oodatust otsida teateid.”
Talle ent Theoklymenos nii vastas, taevasevõrdne:

„Ka mina siin kodumaalt olen kaugel, sest et omast hõimust 
seal mehe tapsin ma, kel sugu Argoses hoostega-kuulsas



suur on ja palju tal vendi, kes võimsad, ahhailaste juhte. 
Nende poolt ähvardas mind must saatus ja hukatu hirmus. 
Jooksin ma pakku ja nüüd osaks jäänud mul hulkuda ringi. 
Seepärast vannutan sind: oma laeva mind, kaitsetut, võta! 
Muidu mul oodata surm. Taga aetakse kindlasti mind jo.” 

Kostis ta vastu ent nii Telemachos mõistlik ja ütles:
„Ei ära tõrju ma sind siis, kui seda soovid sa. Astu 
kaarjale laevale vaid! Kodus kostitan kõigega sind ma.” 

Vastates nii, Telemachos jo võttiski rändajalt võõralt 
vaskise piigi ja heitis ta ahtrikaanele laevas.
Niisama nüüd ise läks merele sõitvasse, kiiresse laeva, 
istudes seal pärakaanele ning aset võtta ka võõral 
enda kõrval ta käskis. Siis kaldalt päästeti kütked 
ning Telemachos see reipalt hüüdes veel virgutas sõpru 
haarama nööridest kinni. Nad hoogsalt täitsid ta käsku: 
kuusise mastipuu vinnasid püsti, ja kindlasse pessa 
ristpuu vastu ta seadsid, ka sõlmisid soodid ja vandid; 
härjanahk-rihmadest siis üles tõmbasid purjegi valge.
Ent särasilmne Athena, see neile tõi hea pärituule, 
mis läbi ilmade tormas nüüd lõõtsuva hooga, et kiirelt 
tõttaks laev oma teed üle soolaste voogude välja.
Jäid taha peatselt Krunoi ja Chalkise jõed jahevärsked.
Siis aga loojus päike ja teed jäid varjude alla.
Pheiaisse jõudis laev, mida lükkasid taevased tuuled; 
jättes ka Elise maad pühad, kus epeilaste linn on.
Saarte poole ent siis Telemachos laeva jo juhtis 
ning ise kaalus peas: kas hukk või pääs teda ootab.

Kuid samal hetkel Odysseus ning jumalik seakarjus 
hurtsikus sõid oma õhtust ja nendega karjased muudki.
Kui aga siis himu täis juba saanud nad süüa ja juua, 
ütles Odysseus neile, et katsuda karjase meelt nii, 
kas tahab veel oma katuse all teda hoida see lahkelt 
ning palub jääda, või soovitab nüüd ära linna tal minna:

„Kuule, Eumaios, sa mind ning kuulge ka, karjased teised! 
Hommikul mõte on mul teilt minna nüüd taas ära linna 
kerjama, et sind ega teisigi liiga ma koormaks.
Õpetust anna seks mulle ja kaasa ka teejuht, kes viiks mu 
linnani! Seal juba pean mina hakkama saama ka üksi, 
hulkudes ringi. Ehk mulle seal antakse tükike leiba 
või ehk ka tilgake veini. Odysseuse majjagi astun; 
mitmeid teateid ju mult saaks taibukas Penelopeia.
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Küllap ma siis lähen seal ka kõrkide peigude seltsi.
Neilt vahest lõunat ma saan, neil maiusroogi on küllalt; 
ning neid teenida võiksin ma nii, nagu soovivad ainult.
Sest seda ütlen ma sulle ja võid seda uskuda tõesti:
Hermes, taevaste käskjalg, kes ilu annab ja kuulsust 
kõigile me inimtöile, on mullegi kinkinud lahkelt 
ande teenida nii, et keegi ei saaks minu vastu 
oskuses tassida puid tule jaoks, neid lõhkuda peeneks, 
või liha lõigata ning seda praadida, pakkuda veini -  
kõik teha, mis mehed tähtsad nüüd nõuavad meilt, alamrahvalt.” 

Kuid vihaselt, seakarjus Eumaios, sa vastasid talle:
„Oh sõber rändaja, kust said säärase mõtte sa hullu?
Või tahad endale nii ise otsida hukatust kindlat?
Miks peaks soovima minna sa jultunud peigude seltsi, 
kel vägivald ning ülbus jo taevani raudseni tõuseb?
Ei sinutaolised, tea, ole hoopiski teenijad nendel -  
noorukid, hõlstides kes säravais, ihukuubedes uutes, 
ning kel kaunid ka näod, õlist ohtrast läikivad hiuksed, 
säärased teenivad neid. Ning ikka neil häilitud lauad 
kuhjaga koormatud täis liha, leiba ja helkivat veini.
Ei, jää siia sa ainult! Ei siin ole koormaks sa kelgi, 
vaid teed rõõmu sa mulle ja meile, kes aitavad mind siin.
Kui aga taas kodus on Odysseuse järglane armas, 
küll paneb riidesse see sinu, kuue ja hõlstigi annab 
ning sind matkata aitab ta sinna, kus sul süda soovib.”

Vastas talle ent nii Odysseus, vaevades vapper:
„Oh, et sa saaksid, Eumaios, ka Zeusile niisama armsaks, 
kui oled mulle sa, et mind hulkumispiinadest päästad!
Ep ole miski maailmas nii hirmus kui hulkuripäevad!
Palju me neetud kõht toob vaevu ja kannatust rasket, 
kui käes kerjamistee, häda ning alalõpmatu puudus.
Kui aga majja mind jätad, et ootaksin siin Telemachost, 
jutusta mulle siis veel ka Odysseuse eidest ja taadist.
Eks maha jäänd temast nood juba raugaea künnisel kurval?
Kas elus veelgi on nüüd ning näevad nad päikese valgust, 
või juba surnud on kumbki ja astunud Hadese valda?”

Jälle ent kostis Eumaios, see karjuste peamees, ja ütles: 
„Räägin ma siiralt ja õieti kõik seda sulle, mis soovid.
Jah, elus veel on Laertes. Kuid aina ta nüüd palub Zeusi, 
et elu liikmeist ta viiks. Sest lein teda lõpmatu kurnab, 
et ära sõitnud ta poeg, Odysseus, ning ära on ka



tal abikaasa ta kallis. See just oma surmaga talle 
tõi mure raskeima ning vanaks enneaegu ta muutis.
Kuid oma kuulsat poega nii eit taga nuttis ja kurtis, 
et suri armetut surma ta. Oh, et ei sureks nõnda 

360 keegi teine siin neist, kes aidanud mind ja mul armas!
Kui emand endine veel elas, ehk küll kurbuses rängas, 
ikka mul rÕÕm oli talt head nõu ning juhtimist kuulda.
Sest tema kasvatas mind pikkrüüse Ktimenega seltsis, 
kes oli neiuke õitsev ja kõigist ta tütardest noorim.

365 Sellega kasvasin koos, peaaegu meid võrdselt ta hoidis.
Kui aga jõudsime kumbki me armsasse õitsemisikka, 
mees Same saarele viis tema ning lunad määratud maksis. 
Kuid ihukuue ja hõlsti siis valdjatar mullegi kinkis, 
uue ja kauni, ja ühtlasi veel kenad andis sandaalid,

370 siis aga saatis mu maale ja seal mind rohkem veel hoidis.
Kõik see möödas on nüüd! Aga tööd ning toimetust siinset 
hästi mul õnnistand on seni taevased väed igiõndsad; 
süüa ja juua siit saan, võin anda ka võõrale heale.
Kuid oh suuremand vaene! Ei nüüd talt teps enam kuule 

375 head sõna või tegu head, sestsaadik kui õnnetus langes 
majja tal peigude näol! Ent soov oleks orjalgi tihti 
käia ju käskija jutul ja nõu igas asjas talt saada, 
juua ka veidike veini ja süüa, ja kinkegi tuua 
sest koju endale. Eks see rõõmusta teenijaid ikka.”

380 Karjuse vastu ent kostis seal nii arurikas Odysseus:
„Vaene Eumaios, seakarjane! Siis juba nooruse aastail 
hakkasid rändama nii kodust ning vanemaist ära eemal! 
Räägi sest mullegi kõik ning tõtt ärapeitmata ütle!
Kas ehk vaenlane lõhkus su laiade teedega linna,

385 kus elas sul isa ning ema auline endisil päevil?
Või mereröövijad üksi sind lehmade, lammaste juurest 
äkitselt haarasid ning tõid laevaga müümiseks siia 
majja siis, kust sinu eest said kätte nad soovitud hinna?” 

Kostis Eumaios, seakarjaste peamees, ja nii sõnad ütles: 
35)o „Kui küsid nõnda sa, võõras, ja sooviksid teada ka tõesti, 

vaiki ja kuulata vaid ning istu siin, rüübates veini!
Lõpmata pikad on ööd nüüd, aega on küll uneks ning ka 
vestluseks, mis mõnu toob. Pole tarvis suikuma heita 
enneaegu ju sul. Uni liigne see rammestab ainult.

395 Kuid kõik teised te, kel süda kutsub, nüüd minge ja heitke 
voodisse hooleta, et kohe hommikul, kui agu kerkib,



einet võtta ja jälle me käskija karjasid kaitsta.
Meie ent hurtsikus siin veel sööme ja joome nüüd seltsis 
ning mõnu tunneme nii oma endistest vaevadest vestes.
Ka murest endisest, mööda mis on, võib rõõmu ju tunda 
mees, kes rännand maailmas ja seal on kannatand palju.

Nüüd aga sulle ma vastan, mis äsja mult soovisid teada.
On meres saar, Syrie -  nime ehk seda kord oled kuulnud? -  
veel Ortygiast kaugem, kus päikene teed oma pöörab.
Ep ole rahvast palju sel, kuid eluks hästi ta kõlbab: 
kauneid karjamaid seal on ja karju, ka leiba ja veini.
Nälga ei tunta sel maal küll iial. Ka taudisid hirmsaid 
seal surelikkude hõimule ep ole nuhtluseks pandud, 
vaid kui kelgi on käes vanus karm juba ning iga kõrge, 
käes hõbeamb, Apollon ja Artemis laskuvad vaikselt 
ning valutult tabav nool ära äkitselt võtab ta hinge.
Linnasid on seal kaks, maad jaotatud nende on keskel, 
ning neist kumbagi juhtis mu taat, mees üllas ja vürstlik, 
taevasetaoline Ktesios, kes Ormenosest sündind.
Saabusid randa ent kord foiniiklased, kelmuselt kuulsad, 
ning oli mustjas laev neil kuhjaga täis iluasju.
Kuid isa lossis ka meil foiniiklanna, orjatar teenis, 
kaunis ja sihvakas ning osav kõikides naiskäsitöödes.
Sel segi pöörasid pea foiniikia peiarid varsti: 
kui pesu uhtis ta vees ligi laeva, foiniiklane keegi 
armuliitu ta endaga sai, ning nõtradel naistel 
see segab ikka ju meelt, ka sellel, kes väärikaim kõigist.
Mees päris teateid talt, kes on ta ja kust ta on tulnud.
Mu isa lossi, all katuse kõrge, see näitas ja rääkis: 
„Vaskederikast Siidonit võin kodulinnaks ma kiita, 
taat oli mul Arybas, mees, kes ujus rikkuses rohkes.
Kuid mind Taphose röövlid seal haarasid kinni, kui põllult 
kord koju pöördusin, võõrsile tõid mu ja müüsid mu siia, 
selle maa valdjale, kes minust maksis määratu hinna.”

Ütles naisele siis salaarmuke see sõnad nõnda:
„Kui see on nii, tule meiega koos kodu kallile maale!
Näed isa lossi sa jällegi seal, all katuse kõrge,
ning vanemaid omi, kes elus veel on ja endiselt rikkad.”
Jällegi vastas ent neile siis naine ja nii sõnad lausus:

„See oleks soov minul küll, mereseilajad, kui aga teie 
vannute, et minu tervena siit kodumaale te viite.”

Ütles ta nõnda. Ja  need kohe vandusid nii, kuis ta soovind.



Kui aga vandunud nood ja teind tõsitõotuse suure, 
jällegi rääkis naine ja nendele nii sõnad ütles:

440  „Nüüd siis vaikige kõik! Sõna ainuski ei tohi öelda
mulle te kaaslasist keegi, kes juhtub mu vastu, kas linnas 
või ehk ka lättel, et ei läheks keegi siis lossi ja kaebaks 
valdjale sellest; ehk muidu ma langeks ta kahtluse alla, 
mind kohe kütkesse pandaks ja teidki siis hukatus ootaks. 

44 5  Hoidke nüüd meeles see hästi ja kaubelge lõpuni ruttu!
Kui aga teil on kaup juba laaditud laevale valmis, 
sellest teatage siis kohe mullegi majja; küll siis ma 
tõttan te juurde ja toon ka, mis kätte mul kuldadest juhtub. 
Viimise eest tahan teile ma anda veel teisigi ande:

450 valdija poeg seal lossis on just minu valvata jäetud -  
taibukas poisike, käib minu seltsis ka väljas ta tihti. 
Tooksin ta laevale teile ja saaksite määratu hinna 
siis tema eest, ükskõik mis maale ta viitegi müüa.”
Ütles ja kaunisse kotta siis jällegi kiiresti sammus.

455 Terveks aastaks jäid foiniiklased valgmasse; palju
kaubeldes kuhjasid kraami nad seal oma õõnsasse laeva. 
Kui aga täis oli koorem ja laev juba lahkuma valmis, 
saatsid saadiku nad, et teate sest naisele tooks see.
Saabuski siis kaval mees isa lossi see, kaasa ka tõi ta 

460 kaelakee kuldse, kus reas iga teine on helm merevaigust. 
Mu ema vaatama läks seda; tormasid kokku ka piigad, 
hakkasid kaema ja katsuma käega ja kauplema hinda.
Mees aga sel ajal just salamahti mu hoidjale vihjas, 
andes nii märku ja läks siis laevale õõnsale jälle.

465 Kuid, mind juhtides käest, kohe uksest väljus mu hoidja. 
Äkki ent märkas siis laual ta peekreid eestoas, sest seal 
lõunat söönd olid võõrad, mu taadi aukaaslased; nüüd nad 
nõupeo-väljale kõik ühes läind olid koosolekuile.
Peekreid kahmas ta kolm ning peitis jo need oma põue 

470 riiete alla, siis läks; mina, mõistmatu, järgnesin talle.
Loojus jo päikene sellal ja teed jäid varjude alla.
Käies kiiresti, pea sadamasse me kaunisse saime, 
kus oli valmis foiniiklaste laev mereseilaja. Peale 
võtsid nad meid ning siis kohe sealt üle märgade teede 

475 purjetid kiiresti. Zeus pärituulega neid tagant aitas.
Kuus ööd-päeva ühtsoodu me sõitsime lõpmata laineil. 

Ent kui päeva jo seitsmenda tõi Zeus, välkude-heitja, 
ammukütt Artemis naise siis noolega surmas ja langes,



pea ees, paadi me põhja see vette nii kui merikoskel.
480 Korjuse merre nad nüüd kalaparvede, hüljeste hoolde

viskasid. Ning mina jäin päris üksinda, meel mures suures. 
Laeva ent Ithaka randa siis lükkasid tuuled ja lained.
Seal minu ostis Laertes, see, kellest on sündind Odysseus. 
Nii sain siia ma ning seda maad nägid esmalt mu silmad.” 

485 Kostis ja ütles ent talle nii taevasest sündind Odysseus:
„Raskelt, Eumaios, sa küll oled liigutand mul südant rinnus, 
rääkides neist hädadest, mida tunda sa saanud nii palju! 
Kuid paha kõrvale Zeus ka head on kinkinud sulle, 
sest, ehk küll häda näind, oled siia sa saand mehe juurde, 

490 kes sulle süüa ja juua on lahkelt ja ohtrasti andnud.
Ning elu hea sinul on. Mina käin aga maailmas ringi 
kerjates, ning kodutult teie juurde nüüd siiagi jõudsin.” 

Nõnda Odysseus ning Eumaios vestlesid seltsis, 
suikudes siis une hõlma. Ent see oli viivuks neil ainult.

495 Kuldsärav tõusis jo Eos. Telemachose laevnikud sellal 
saareni jõudsid ja seal maha lasksivad purje ja masti; 
aerudel aitasid laeva nad maa ligi, siis aga heitsid 
vette ta ankruks pae, päraköiegi kinnitid kaldal 
ning ise maandusid rannikul, kus mühas murdusid lained. 

500 Hommikust valmistid einet ja tempisid helkivat veini.
Kui aga kõik himu täis juba saanud nad süüa ja juua, 
siis Telemachos mõistlik nii lausus neile ja ütles:

„Linna te juhtige nüüd, mu kaaslased, laev tumekülgne! 
Kuid ise siia ma jään, et karjasid vaadata väljal.

505 Kui olen käind läbi maad, tulen linna ma õhtul; ent homme 
aegsasti hommikul seal teie saatmise eest tänumärgiks 
korraldan teile ma peo, liha rohkelt kus ning mesist veini.” 

Talle ent Theokymenos, tark kuulus, vastu nii ütles: 
„Kuid kuhu mul tuleb minna, mu poeg? Peavarju kust leian 

510 kaljusel Ithakal siin? Isand milline vastu mu võtaks?
Või sinu majja ma läen, kus käskijaks sul ema aulik?”

Kuid Telemachos mõistlik ta vastu nii kostis ja ütles: 
„Kui oleks endine aeg, ise kutsuksin sind kohe võõraks 
majja, ja heldesti seal sind kostitaks. Nüüd aga halvem 

515 nii oleks endalgi sul. Kodus mind pole, ning ema vaevalt 
sa näha saad. Tuleb harva ju alla ta peigude juurde, 
vaid ülakambris ta koob, et neist aga kaugemal olla.
Kuid on teinegi mees. Tema poole sa astuda võiksid. 
Eurymachos on tal nimeks ning Polybos tema taadiks.
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Austab nii nagu taevalist kõik teda Ithaka rahvas. 
Suursuguseim kosijaist on muist, enam teistest ka püüab 
mu ema naiseks ta võtta, Odysseuse au omaks saada.
Kuid Olümpose Zeus, ülailmades käskija, teab vaid, 
kas toob pulmad ta neile, või enne jo hukkumispäeva.” 

Rääkis ta nii. Seal äkitselt neist üle lendas üks haugas, 
kiire Apolloni käskjalg, healt käelt tulles. Ta küüntes 
tuikest kandis ja kiskus ja langesid sel suled alla 
laeva mustküljese juurde ja just Telemachose ette.
Kõrvale Theoklymenos ära kutsus sangari noore, 
võttis kinni ta käest, häält tõstis ja nii sõnad lausus:

„Ei, Telemachos, see lind küll taevaste tahtmata tulnud! 
Kui teda märkasin, siis kohe mõistsin: on ennustustäht see. 
Ep ole vürstlikumat sugu teist siin Ithaka saarel, 
kui see on teil. Ning jääb vägi ikka te kätte ja võimus.”

Talle ent kostis nii Telemachos mõistlik ja ütles:
„Oh kui su ennustust näeksin ma täituvat, rändaja! Saaksid 
palju sa armastust siis minu poolt ning kinkisid rohkelt, 
nii et kiidaks su õnne need kõik, keda eales sa kohtad.”

Siis aga ütles ta nii Peiraiose ustava vastu:
„Oh Peiraios, Klytiose poeg, oled olnud sa ikka 
mul sõnavõtlikem muist, kes Pylosse sõitsid mu seltsis.
Nii ole nüüdki ja vii oma katuse alla see võõras, 
ning teda lahkelt kostita seal, kuni saabun ma jälle.”

Nii Peiraios, see mees odakange, siis kostis ta vastu: 
„Kui ära eemale jääks, Telemachos, sa kauakski sinna, 
hoolitsen hästi ta eest; saab rohkeid kinkegi mult ta.”

Ütles ja laevale läks ta ja käskis kaaslasi kõiki 
istuda endaga sinna ja päästa ka maalt päraköied.
Laevale läksid nad ruttu ja istusid aerude juurde.
Kuid Odysseuse poeg sidus sel ajal alla sandaalid, 
ning oda valdava, mil terav vaskine ots, varuks kätte 
haaras ahtrilt. Ja  kui olid päästetud maalt päraköied, 
lükkasid laeva nad eemale rannast ja aerudel sõitsid 
linnani, nii nagu neid Odysseuse poeg oli käskind.
Kuid teda ennast jo sealt jalad kiired jõudsasti viisid 
aeda suurde, kus sigu hoiti tal määratul hulgal 
ning kus valvas öösiti neid tema karjane ustav.



K U U ETEISTK Ü M N ES LAUL
T e l e m a c h o s  t u n n e b  ä r a  o m a  i s a

Kerkis jo Koit, kui Odysseus ning jumalik seakarjus 
valmistid hommikueinet ja seks tegid tuld. Olid välja 
aegsasti saadetud karjased muud seakarjade seltsis.

Seal Telemachos saabus. Ei haukunud valvavad koerad,
5 vaid saba liputid, vastu tal hüpeldes. Märkas Odysseus 

pea seda ning kohe siis mehe saabuva sammusid kuulis.
Nii sõnad lennukad lausus ta ruttu Eumaiose vastu:

„Kuuled, Eumaios -  on vist sinu karjustest saabumas keegi, 
või mõni tuttav su muu, sest ei teda koerad sul haukund,

10 vaid saba liputid. Nüüd ma ka saabuja sammusid kuulen.” 
Vaevalt ta lõpetand sai sõnad need, kui uksele astus 
armas ta poeg. Üles hüppas jo istmelt hämmastund karjus, 
käest tal kukkusid nõud, kus tempima hakand ta äsja 
veega helkivat veini. Nüüd valdjale vastu ta tormas,

15 hellalt suudles ta pead ning siis särarikkaid ta silmi,
kord üht kätt, kord teist, veed endal ent veeremas palgeilt.
Nii nagu innukalt rauk-isa kallistab armsamat poega, 
aastat kümme kes on ära kaugel olnud ja võõrsilt 
nüüd koju tulnud -  ta ainus poeg, murelaps, hilissündind -  

20 nii Telemachostki üllast nüüd hellalt suudeldes sülle
tõmbas Eumaios, nii kui oleks surmast see pääsenud äsja. 
Nuuksudes rõõmust, ta vastu siis nii sõnad lennukad lausus: 

„Taas, Telemachos, sa tulnud, mu silmade valgus! Ei arvand, 
et enam sind näha saan ma, kui laevaga Pylosse sõitsid!

25 Nüüd tule tuppa, et sind seal vaadata võiksin ja tunda 
rõõmu, et tulnud sa jälle. Oh, tervena saabusid kaugelt!
Käid nii harvasti siin sa ju, maal, meie, karjaste, juures!



Miks elad ikka sa linnas? Kas ei ole sullegi vastik 
silmade ees näha seal seda jõhkrat peigude parve?”

30 Ent Telemachos mõistlik see kostis, öeldes ta vastu:
„Nüüd tegin, taadike, nõnda, ja saabusin siia su juurde, 
et ise näeksin ma sind ning kuuleksin, mis kodus uudist. 
Kas ema ikka mul veel majas üksinda, või on ta läinud 
naiseks teisele ning maha jäetud Odysseuse voodi 

35 tühjana kambris on, kaetud vaid ämblikuvõrkudel ilgeil?” 
Nii seakarjaste pea Eumaios kostis ja ütles:

„Ei, oma lossis veel ikka on kindel ja ustav see naine, 
nii nagu ennegi. Ning mures mustas ja lõpmatus leinas 
kurdab ta päevad ja ööd, ning veed üha voolavad palgeil.” 

40 Utles nii karjus ja võttis ta käest oda vaskse. Astus
siis üle künnisepae Telemachos kambri. Ja kähku 
ta isa istmelt tõusis, et nii aset pakkuda talle.
Kuid Odysseust peatas ta poeg Telemachos ja hüüdis:

„Istu sa, rändaja-taat! Koha teise me leiame varsti 
45 siinseski onnis. Ja küllap see mees kõik korraldab mulle.” 

Ütles ta nõnda ja jälle Odysseus istus. Ent karjus 
tõi lehiseid sületäie, nad lambanahkadel kattis 
ning pani istuma neile Odysseuse järglase armsa.
Puisel taldrikul siis sedamaid ise lauale kandis 

50 praeliha tükke, mis tal üle jäänd olid söömingust eilsest. 
Leibagi kuhjaga täis pani korvid ja kopsikus puises 
vett segas veinisse, mis meetaoliselt hea magus maitses.
Siis aga istus ta taas jumaliku Odysseuse juurde
ning kõik tõstsid nad käed, et haarata roogi, mis ees neil.

55 Kui aga nii himu täis juba saanud nad süüa ja juua, 
siis Odysseuse poeg päris karjuselt taevasevõrdselt:
„Kes, isa, rändur on see? Kust tulnud ta Ithaka maile? 
Milline laev tema tõi ning kust pärit laevnikud, toojad?
Sest pole jalgsi ta küll teps saabunud siia, ma arvan.”

60 Nii seakarjaste pea, Eumaios, sa vastasid talle:
„Sulle siis räägin, mu poeg, seda selgesti kõik, nagu soovid. 
Kreeta mailt avarailt pärit on tema, nii nagu kiidab, 
ning läbi mitmete maade ja linnade rännanud, ringi 
hulkudes; kedranud nii jumal on tema saatuselõnga.

65 Siin ära kargas ta äsja thesprootide õelate laevast
ning minu hurtsiku sattus. Ja  nüüd sinu hoolde ta annan. 
Tee nagu tahtmine sul: sinu ees ta on ning anub kaitset.” 

Talle ent kostis sel moel Telemachos mõistlik ja lausus:

liu u ..

yJtXSL,



„On, Eumaios, su jutt südant puudutand mul valusasti! 
jo Kuis küll võtta ma võiks seda rändurit nüüd oma majja? 

Veel olen noor ega loota ma saa oma käevarre jõule, 
kui oleks teotuste eest teda tarvis ehk kaitstagi mul seal. 
Kuid ema kõigub mul ikka ju veel kahel meelel ja mõttel -  
kas minu seltsiks jääda ja koos maja hoida nii, kartes^

75 pulmaga solvata rahvast ja ka mehe endise voodit, 
või ahhailase teise ehk kutsele järgneda, kes on 
suursuguseim kosijaist ning andma ka kihlasid heldeim. 
Kuid selle ränduri, kui sinu kotta ta kord juba tulnud, 
riietan rõivaisse häisse ma, kuue ja hõlstigi annan,

80 kakstera-mõõga ta vööle ja jalgade alla sandaalid 
ning ära reisida aitan tal siis, kuhu tal süda soovib.
Kui aga tahtmine sul majasÕbrana on teda hoida, 
riided siis siia ma saadan ja toitugi kõiksugust, et ta 
sind ja su kaaslasi muid ei koormaks liiga jo raskelt.

85 Linna ent, peigude juurde ma küll teda ei lubaks minna: 
liiga nad jultunud on ning möllates mõõtu ei tunne; 
need teda teotama hakkaks ja nii muret mullegi teeksid. 
Vastu ent astuda neile ei saa mina: paljude ees on 
võimetu mees vägevaimgi, kes üksinda. Neid aga hulk on.” 

90 Talle ent vastas sel moel Odysseus, vaevades vapper:
„Kui, sõber, ka minul endal sa nüüd lubad rääkida kaasa, 
siis süda lõhkemas tõesti mul rinnas on, kuuldes te jutust, 
kui häbematuna peiud need mässavad seal sinu lossis 
ning sinust ühtki ei hooli, ehk küll oled valdijaks sündind. 

5>5 Ütle ent: kas ise lasksid sa nii, või vihkab sind muugi
rahvas ja kiusab, sest et seda juhtinud taevaste hääl on? 
Või ehk süüdistad vendi sa, kellele kindlasti loota 
võitluses võib igaüks, kas olgu see kui tahes hirmus?
Kui mina veel oleks noor sinu eas ja mu vaim minul säiliks, 

100 kui oleks ulja Odysseuse poeg mina või ise sangar,
kes koju saabunud retkilt -  sest ei tohi lootust ju jätta -  
siis maha löögu mul pea iga vaenlane, vastu kes juhtub, 
kui ei jultunuid neid minu poolt tabaks hukatus hirmus 
ning kuri surm kohe, kui olen kõrges Odysseuse saalis!

105 Kuigi ehk hukkuksid siis, ülevõimu nii trotsides üksi, 
armas surragi mul oma katuse all oleks ennem 
kui pealt vaadata neid häbitöid, seda nurjatust, kuidas 
solvavad võõraid nad mul ja mu teenijapiigasid veavad 
reostada siia ja sinna mu kaunite kambrite kaudu,



110  kuidas nad hukkavad veini ja lõpmatult raiskavad roogi 
ahnelt ja mõõdutult ning ei mõtlegi veel teha lõppu.”

Taas tema vastu ent nii Telemachos mõistlik see lausus: 
„Räägin ma, rändaja, sulle kõik selgesti, kui seda soovid.
Ei mind vihka me rahvas, mu vastu ta ep ole tõusnud,

115 ei ka süüdista vendi ma, kellele kindlasti loota
võitluses võib igaüks, kas olgu see kui tahes hirmus.
On poja ainsa ju ikka me soos Zeus sündida lasknud: 
ainus Arkeisios-taadilgi poeg oli ammu, Laertes, 
ning see sünnitas ainult Odysseuse. Ka minu jättis 

120 üksikuks minnes Odysseus, mitte küll tundes sest heameelt. 
Seepärast vaenlasi palju nüüd tunginud ongi me majja.
Näed, igaüks paremaist, kelle käskusid kuulavad saared 
Dulichion, Same ning Zakynthos see metsaderikas, 
või iga mees vägivõimsam me Ithakalt kaljuselt -  kõik nad 

12j  kiuste nüüd kihlavad mul ema ning majas raiskavad rikkust. 
Vastikud pulmad on talle, kuid lõppu ta ei teha jaksa 
peigude nõudeile. Nii aga muudkui rüüstavad aina 
meil maja prassides nood ning tapavad kord ka mu enda. 
Kuid seni peidetud veel see kõik on taevaste põue.

130 Nüüd aga, taat, kohe tõtta sa taibuka Penelopeia
juurde ja teata, et taas olen Pyloselt saabund ma tervelt. 
Kuid ise siia ma jään. Koju pöördu siis kiiresti jälle, 
kui oled teate sa andnud! Ja  ärgu ahhailased teised 
kuulgu sest keegi! Sest paljud seal mõtlevad kurja mu vastu.” 

135 Nii, seakarjus Eumaios, sa ütlesid talle ja kostsid:
„Tean ning mõistan ma kõik. Ise mõtlesin praegu ma sellest. 
Kuid seda ütle sa veel avameelselt ja selgesti määra, 
kas samal teel veel vaja minna mul vaese Laertese juurde 
ning sama teatega? Ehk küll ka siiani poega ta kurtis,

140 siiski veel juhtis ta töid ise põllul ja orjade seltsis
sõi ning jõi kodus, seevõrd kui seda tal süda soovis.
Nüüd aga, sest ajast peale, kui laevaga Pylosse sõitsid, 
öeldakse, ei enam söö ega joo tema üldse; ei vaata 
töödegi järgi ta, vaid üha ainult istub ja kurdab,

145 nuttes ja oiates. Ning liha kaob üha rohkem ta luudelt.” 
Talle ent kostis taas Telemachos mõistlik ja ütles: 

„Vaeseke! Kuid vaja jätta ta nii, ehk küll temast kahju!
Kui läheks nõnda see kõik, nagu soovivad meil inimmõtted, 
siis esijoones ma sooviks, et taat koju jõuaks mul jälle.

150 Vii sõna linna ja siis tule taas! Pole põigata tarvis



sul Laertese juurde nüüd. Kuid emal soovita saata 
truu varahoidjatar sealt jalamaid tema juurde ta onni 
teiste teadmata, vargsi; las see kõik vaarile vestab!”

Ütles ta nii. Kohe siis seakarjane tõusis ja köitis 
155 jalga sandaalid ja läks ära linna. Ent varju ei saanud 

jääda ju neitsi Athenagi eest seakarjase käik see.
Astus hurtsiku juurde ta, nii nähes välja kui naine 
kaunis ja sihvakas, kes osav kõigis on hiilgavais töödes. 
Künnisel peatama jäi, Odysseuse silmale olles 

160 nähtaval vaid, Telemachos ent ei teda märganud hoopis -  
ei jumalad igiõndsad ju kõigile meile ent näita.
Märkas Athenat Odysseus ainult ja koerad: ei julgend 
haukuda need, vaid ehmunult sealt ära vingudes jooksid. 
Kulmuga ainult viipas ta. Ning kohe mõistis Odysseus.

165 Hurtsikust välja ta läks tara piirava varju ja seal siis 
seisatas kutsuja ees. Nii ütles Pallas Athena:

„Taevasest sündind Laertese poeg, igileidlik Odysseus!
End poja eest ära varja sa, vaid kohe kaaluge koos siin, 
kuidas te saaksite kosijaile nüüd surma ja hukatust tuua 

170 ning ühes minna seks linna te kuulsasse. Ep ole kaugel
ka mina teist enam kaua. On tahtmine tapelda suur mul.”

Ütles ja sangarit siis jumal sauaga kuldsega puutus, 
puhtaima hõlstiga ning ihukuuega kauniga peitis 
tal õlad taas, keha kõik tegi kõrgema ning rühi nooreks;

175 tÕmmumaks tal nägu tõmbus ja priskemaks paisusid palged 
ning habe sinkjasmust kogu lõuga tal kaarena kattis.
Kui oli teinud ta nii, siis lahkus Athena. Odysseus 
läks aga hurtsiku taas poja juurde. Ent, hämmastust tulvil, 
silmad see kõrvale käänas, sest kartis, et taevane ees tal.

180 Valjusti siis Telemachos nii sõnad tiivukad hüüdis:
„Rändaja, täiesti teine sa nüüd oled kui olid äsja, 

teised on riided su seljas ja teisiti sul nägu sootuks.
Vist oled üks jumalaist neist, kel koduks ääretu taevas?
Siis ole armulik meile! Küll saad meilt meeldiva ohvri,

185 ning kuld-ande, mis peenelt on taotud. Oh, säästa meid ainult!” 
Ent kohe vastas nii talle Odysseus, vaevades vapper:

„Ep ole taevane hoopis ma! Miks mind nendega võrdled?
Vaid sinu taat olen -  see, keda nii taga kurdad ja kaebad 
täis muret rasket sa, sest mehed jõhkrad kiusavad sind siin.”

190 Ütles ja suudles poega ta. Ning pisaraid tema palgeilt
veerema hakkas. Ta neid oli takistand küllaltki kaua.



Kuid isaks uskuda ei teda söandanud veel Telemachos, 
vaid ise kostis ta vastu ja nii sõnad lennukad lausus:

„Ei, ei olla sa või Odysseus, mu taat! Minu silmi 
m  vaid jumal moonutab keegi, et hiljem veel rohkem ma kurdaks. 

Ei või mees surelik teha kuidagi nii seda kõike 
enda võimu ja väega. Vaid taevane, ilmudes meile, 
teeb vanaks enda või nooreks, nii just nagu tal süda soovib.
Siin vana raugana alles sa istusid kaltsudes kehvis,

200 nüüd aga kui jumal näid, kel valduseks ääretu taevas!”
Nii Telemachose vastu ent lausus Odysseus leidlik:

„Ei sobi nüüd, Telemachos, kui on isa ilmsi jo ees sul, 
ikka veel nii imeks panna ja kanda veel kahtlusi rinnas.
Ei Odysseust teist enam iialgi saabu te juurde,

205 vaid ise nüüd tulin taas pärast rohkeid rände ja vaevu
ning kodumaad näha saan, kui kaob kahekümnes jo aasta.
Kuid minu moondused -  need tegi saakide saatja Athena. 
Nõnda ta nüüd heaks arvas. Ta võib teha kõike, mis soovib: 
kerjusetaoliseks kord ise muutis ta mind ja siis jälle 

210 andis moodu ja näo nagu noorel ja riidedki kaunid.
Kerge ju on jumalail, asupaik kel taevas on kõrges, 
moondada meid ilusaiks või siis teha hoopiski näotuks.”

Ütles ta nii ning istus siis. Aga purskudes nutma, 
kurbusest täidetud, poeg isa üllaima kaela nüüd hakkas.

2 15 Ning tuli kummalgi neil hale meel, suur tahtmine nutta. 
Nutsidki valjusti siis nad, lakkamatult nagu linnud 
konksusküünesed, kullid või ehk merikotkad, kel maamees 
on pesast viind pojad noored jo enne kui lennata said need 
-  nii haledasti nüüd kummalgi neil veed voolasid silmist.

220 Küllap loojunud päev oleks enne, kui nutt oleks lõppend, 
kui poleks äkitselt siis Telemachos nii küsind taadilt:

„Mu isa armas, mis teed said äkki sa Ithaka maile?
Milline laev sind tõi? Kust maalt olid laevnikud, toojad?
Sest pole jalgsi sa küll teps saabunud siia, ma arvan.”

225 Nii aga kostis ta vastu Odysseus, vaevades vapper:
„Selgesti sulle, mu poeg, täit tõtt nüüd sellest ma räägin.
Tõid oma laevaga mind mereseilajad kuulsad, faiaagid; 
aitavad nii koju kõiki nad, kes merelt sattunud neile.
Kui unes uinusin ma, laev kiire mind tõi mere kaudu.

230 Mind panid Ithaka randa nad, andsid veel andegi uhkeid, 
külluses kulda ja vaske ja kootud kauneimaid riideid.
Koopasse aarded ma need olen peitnud jo taevaste tahtel.



Nüüd aga siia mu saatnud Athena, et koos sinu seltsis 
nõu siin peaksime, kuis oma vaenlasi hukata kõiki.

23S Jutusta mulle siis neist, üles arva ka arvult, et teaksin,
millised on mehed nood ning palju neid kõiki on kokku.
Siis oma uljas meeles ma järgi veel mõtlen ja kaalun, 
kas tohiks taplust ürjata kaksi me ainult või tarvis 
on abiks otsida muid, et kõigiga hakkama saada.”

240 Talle ent vastas nii Telemachos mõistlik ja lausus:
„Oh isa, tean seda küll, sinust liiguvad kuuldused kuulsad, 
et vägev võitlusemees sa ja nõupeol tark. Aga siiski -  
võimatust räägid sa nüüd! Seda kuuldes mind ehmatus haarab. 
Kuis saaks võitu me kaks nii paljudest kangetest meestest?

245 Sest pole peigusid neid vaid kümme või kaks; enam palju 
neid üheskoos. Kohe võid ise hästi nad arvata kokku!
Dulichioni pealt tulnud on viiskümmend kaks kõva noormeest 
suursugust, kaasas on neil kuus teenijapoissigi kanget. 
Kakskümmend ning neli on Same saarelt. Ja  paarkümmend peigu 

250 saabund Zakynthoselt, noort ahhailast. Kuid oma saarelt, 
Ithakalt, neid kaksteist, sugudest kõik tähtsatest needki. 
Heeroldiks neil on Medon ning kaasas ka taevalik laulik 
Phemios ning kaks kokka, kes on liha lõikama meistrid.
Kui läheks välja me kõikide vastu, kes on majas koos seal,

255 astuksid vastu nad kõik, mõru surmaga nuhtleksid meidki.
Ei, kui aitaja saaksid sa kellestki veel, seda püüa
siis küll hoolsasti, et mõni meid heatahtlikult kaitseks.”

Kostis ent nii poja vastu Odysseus, vaevades vapper:
„Vaat seda ütlen ma sulle, sa kuula ja pea seda meeles:

260 eks sa ka arva, et kui Athena ja Zeus ise kaasas
meiega on, siis teist abimeest enam ep ole tarvis?”

Talle siis vastas nii Telemachos mõistlik ja lausus:
Jah, on aitajad head need tõesti küll, kellest sa räägid.
Kõrgel pilvedes on elupaik neil, kuid oma väega 

265 hirmsad nad inimsoole ja veel jumalaile ka muile.”
Jälle ent ütles ta vastu Odysseus, vaevades vapper:

„Ei jää kauaks eemale nood, kui me katuse all seal 
võitlus hirmus see algab ja otsustab Arese jõud vaid, 
kumb saab võidu, kas meie või ülbete peigude parved.

270 Nüüd aga, niipea kui tuleb koit, mine siit koju jälle; 
astu me majja ja end sega taas seal peigude seltsi.
Hiljemalt linna ka toob seakarjane veel minu; on mul 
taas tegumood siis kui vanal kerjusel kaltsudes kehvis.



Kuigi ehk siis majas nood mind teotavad, sest ära hooli,
275 ükskõik, mis nad ka teeks, süda kõik ära kandku su rinnus!

Kui nad ehk mind, jalad ees, majast väljagi veaksid või asju 
viskaks mu pihta, mis juhtub -  sa vait ole ainult ja vaata!
Või sõnul leebeil vaid neid püüa sa noomida pehmelt, 
et nemad jõhkrused jätaks. Ent vist sind kuulama vaevalt 

280 hakkavad nad. Juba saatuse päev lävel ootamas on neid.
Veel üht ütlen ma sulle ja pea seda hästi sa meeles: 

kui pähe mõtte mul toob nõuandjaist targim, Athena, 
nii kohe viipan sulle ma peaga. Kui märku sa saad nii, 
siis kogu kõik sõjariistad, mis meesperesaalis on leida,

285 ning vii hoiustekambri nad, peida seal viimsesse nurka.
Kõik kuni viimseni! Kui küsib seepärast peigudest keegi, 
vaigista siis sina neid sulasuiselt, leebivail lauseil:
„Viisin nad suitumast siit ära viimati! Vaevalt on tunda, 
et samad on nad, mis sõtta siit sõites jättis Odysseus.

290 Ei sära hoopiski, vaid päris mustaks on muutunud suitsust. 
Kuid veel tähtsama mõtte on toond jumal nüüd pähe mulle: 
võiks tüli tõusta teil veinist ja üks ehk lüüagi teist ning 
sündida taplus sest jälk, mis reostaks pilgarit rõõmsat 
kihluspeol. Mehe kätt oma poole ju raud ise tõmbab!”

25)5 Meie endile vaid kaks piiki sa jäta ja mõõka,
niisama kummagi jaoks pane kilp kõvanahkne, mis kõlbaks 
võtta meil kätte, kui äkki me algame võitlust. Küll pöörab 
ehmunud peigude pead segi siis isa Zeus ja Athena.

Veel üht ütlen ma sulle ja pea seda hästi sa meeles!
300 Kui oled tõesti mu poeg sa ja on minu verd sinu soontes, 

ärgu siis kuulgu sest keegi, et on kodus jälle Odysseus!
Ei tohi teada Laertes, ka ei maja teenijaist ükski, 
ei seakarjuski siin ning mitte ka Penelopeia.
Meil kahel vaid tuleb jälgida, mis majas mõtlevad naised.

305 Mõnd meesorjagi jõuaks me uurida enne, et teada,
kas oma hinges ta meid kui vürste veel austab ja kardab, 
või meist miskit ei hooli ja naerdagi võib sinutaolist.”

Ütles ent sangari hiilgav poeg sõnad nõnda ta vastu:
„Varsti, ma arvan, mu taat, saad tundma sa mind ja mu meeltki, 

310 et pole mul süda arg ega loid ma ka vaimult ja mõtteilt.
Kuid kasu ep oleks palju sest kummalgi meil, kui me täita 
kõik tahaks nii, nagu ütled. Sa veel, palun, see-üle mõtle!
Kaua me peaksime käima nii ringi me maadel, et teada, 
mis igaüks sinust mõtleb. Ja  sel ajal prassiksid ikka
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endiselt nood vara sul siin, tundmata mõõtu ja määra.
Kuid vaja vaadata küll maja naisi, jah, meil oleks, kes neist 
teeb häbi sulle ja kes veel süütu on nendegi hulgas.
Mis aga meestesse puutub, siis ei tasu uurima minna 
kaugete karjade juurde neid nüüd; teha võib seda hiljem, 
kui abi saand oled tõesti jo Zeusilt sa, taevaselt taadilt.” 

Vestlesid nii isekeskis Odysseus ning Telemachos.
Kuid ujus sel ajal linna jo kindel laev see, mis toonud 
kaugelt Pylose maalt Telemachose ning tema saatjad.
Kui süvaveelisse lahte nad pääsesid varjule, randa 
leetele kiskusid laeva nad musta, ja siis kohe maale 
taglase viisid ta pealt ära uhked teenijapoisid.
Kuid ise kandsid Klytiose majja nad kingitud aarded 
varjule. Heeroldi kiire siis saatsid Odysseuse kotta 
Penelopeiale seal arurikkale teatama, et on 
kaldale läind Telemachos jo, kuid on valgmasse siia 
käskind tuua ta laeva, et vaimu nii endal ei vaevaks 
suuremand õilis ja veed valus-hellad ei voolaks ta silmist.

Tee peal kokku nad said, seakarjane tubli ja heerold, 
ning ühes tõttasid siis, et teadet vürstinnale viia.
Kui aga linna nad jõudsid ja valdija kaunisse kotta, 
valjusti kuulutas käskjalg see piigade kõikide kuuldes:

„Suuremand, saabunud taas poeg armas sul Ithaka maile!” 
Penelopeia juurde ent läks seakarjus ja vaikselt 
kõrva tal rääkis kõik, mida käskinud vaid Telemachos.
Kui aga nii sõna viind oli ning käsu kiiresti täitnud, 
taas seakarjade juurde ta läks; maha jäid majad, Õued.

Kuid kosijal süda jahmatas sees, meel süngeks jo muutus. 
Välja nad sammusid toast, taha müüri, mis piiramas õue, 
ning väravaist vähe eemal siis istusid, raskesti mõttes.
Seal Eurymachos nii, Polyboides, algas ja lausus:
„Oi, teo suure ja julge on teind Telemachos! On läinud 
korda tal reis! Ei uskunud siin temast küll seda keegi.
Nüüd parim laev tumekülgne on meil vaja seadida valmis, 
sõudjadki hankida kanged ja need kohe saata siis teele 
teatama, et jalamaid koju luurajad ruttaksid jälle.”

Ei ta veel lõpule jõudnud, kui ümber käändudes äkki 
Amphinomos nägi, kuis tuli laev süvaveelissse lahte, 
kuis ära võeti sel purjed ja veest üles tõmmati aerud. 
Rõõmsalt puhkedes naerma, nii pöördus ta kaaslaste poole: 

„Ep ole tarviski kutsujaid! Näe, juba valgmas on kõik nad.



Kas jumal ilmutand keegi sest, või teda ennast on näinud 
sõitvat laevaga mööda nad, kuid teda kinni ei saanud.”

Ütles ta nõnda. Ja tõustes kõik mere randa nad läksid; 
leetele tõmmati laev tumekülgne. Ja siis kohe maale 

360 purjedki viisid ta pealt ära uhked teenijapoisid.
Nõupeo-väljale ent ise läksid nad kõik ega lasknud 
enda keskele istuda muid, ei noort ega eakat.

Siin nüüd Antinoos, Eupeithese poeg, sõnad lausus:
„Oh häda! Kuidas küll poisi on hukust nii taevased päästnud? 

365 Päevad otsa me valvureid täis olid neemede tipud 
kõrged ja tuulised. Kui aga päikene laskunud looja, 
ei magand maal üht öödki me; kiirel me laeval ühtsoodu 
merdpidi sõitsime ringi, nii oodates kerkivat koitu, 
ning üha valmis, et haarata mees ning hukka ta saata.

370 Kuid jumal keegi on taas koju aidanud jõuda tal siiski.
Nüüd siis kaalume, kuis Telemachose võiksime tappa 
Ithakal siin, et jälle ei pääseks ta. Uskuda võite: 
niikaua kui elus on ta, ei näe oma sihti me iial!
On juba targaks ta saand oma mõtteis ja otsustes. Kuid ei 

375 näe hea meelega meid see rahvaski siin ega salli.
Tarvis on toimida kiirelt, jo enne kui koosolekuile 
taas kogund rahva ta on. Ma arvan, ei viivita nüüd ta, 
vaid, vihakurjust täis, ära räägib jo kõikide kuuldes, 
kuis teda tahtsime tappa ja kuidas see korda ei läinud.

380 Ning ei kiida ahhaid meid, kui nad on kuulnud me plaanist. 
Nii häda juhtuda võib, et meid ära maalt ajab rahvas 
ning tuleb võõrsile meil maapakku ei tea kuhu minna. 
Tõttame vastu siis talle ja nüüd maha lööme ta väljal, 
kaugel linnast jo! Kõik varad võtame ning tema aarded 

385 jaotame siis isekeskis, et võrdselt kõik osa saaksid.
Kuid maja valduseks saab ema tal ning mees see, kes naib ta. 
Kui aga teile ei meeldi mu plaan see ja soovite säästa 
veel elu poisil, et jääks ise hoidma ta, mis pärind taadilt, 
ei tema kalleid aardeidki siis sobi raisata nii meil 

35)0 prassides, vaid igaüks kodust toogu nüüd kihlamiskingid
ning südant püüdku sel naisel. Las siis läheb sellele meist ta, 
kes talle toonud on rohkem ja kellele saatus ta määrand.” 

Ütles ta nii. Ning vait, päris hääletult istusid kõik nad. 
Siis kõnet algas ja rääkis seal Amphinomos aga neile,

395 Nisose poeg ülihiilgav, kel vaarisaks valdjas Aretos; 
suurim peigudest neist, kes saabunud Dulichionilt,



maalt nisu-, niituderikkalt; ta Penelopeiale meeldis 
rohkem kui muud oma jutuga, sest süda tal oli mõistlik. 
Nõu heatahtlikult andes, ta nii sõnas peigude vastu:

400 „Sõbrad, ma kuigi küll Telemachost tappa ei sooviks.
Hirmus on hukata meest, kel valdijasoo veri soontes. 
Taevaste tahtmist tarvis on siin meil uurida enne: 
kui ise auline Zeus seks andnud on märgi, ma siis vast 
valmis tapma ta ning üles teisigi kutsuma selleks,

40y kui aga taevased vastu on, siis tegemata see jäägu!”
Ütles nii Amphinomos ning nõu see kõigile meeldis. 

Tõusid ja sammusid siis Odysseuse kuulsasse kotta 
jälle nad ning igaüks seal lihvitud istmele istus.

Kuid tuli mõte jo teine nüüd taibukal Penelopeial -  
410 ilmuda meesperesaali ja jultunud peigude juurde.

Sest juba teadis ta, et oKt jälle tal ähvardas poega: 
tõi sõna talle sest käskjalg Medon, kes kõik oli kuulnud. 
Nondap alla siis läks, ühes võttes ümmardajannad, , 
üllaimyaTcuulsaim naistest. Ta, saabudes peigude juurde^ 

4 15  töä kovasemase uksele jäi, lävepiidale toetus
ning oma palgeid seal uduläikiva looriga kattis; 
Antinoosele ette ta siis sõnad noomivad heitis:

Jultunud Antinoos, oh küll oled õel! Üle kõigi, 
öeldakse, Ithakas käid sa peigude seas oma taibult 
ning kõneoskuselt. Kuid pole õige see hoopiski nõnda. 
Meeletu! Kuidas sa küll nii haududa surma ja hukku 
võid Telemachose vastu? Ei hooli sa aitamispalveist, 
kuigi neil kaasas on Zeus! On patt teha niisugust kurja! 
Kas sa ei tea: isa sul kord jooksis pakku me majja,

425 i hirmul rahva eest, kes oli raevuga tõusnud ta vastu, 
sest oli läinud ta Taphosemaa meriröövlite kilda 
ning thesprootisid rünnand, kes olnud me liitlased ammu. 
Sooviti tappa su taat, süda rinnust tal kiskuda välja, 
ning vara rikkalik tal ära süüa ja rüüstada hoopis.

430 Kõik ära hoidis Odysseus ja taltsutas rahval ta raevu.
Kuid sina tal maja laastad, ta naist kosid ning tema poega 
surmagi sooviksid saata, ka mul südant nii murel murda! 
Jäta jo, nõuan ma nüüd! Ja  sunni sest loobuma muudki!” 

Ent Eurymachos seal, Polyboides, kostis ja ütles:
455 „Kõrge Ikariose tütar, oh taibukas Penelopeia!

Sa ära ärrita end ega hirmuga nii südant vaeva!
Ep ole siin seda meest ning iial ei sünnigi säärast,



tõsta kes söandaks kätt Telemachose tapmiseks, ei teps, 
niikaua kui minu silmad veel näevad päikese valgust!
Sest seda ütlen ma sulle ja nõnda see sünnibki tõesti: 
säärase must veri peab minu piigivart pidi jooksma! 
Linnadevõtja Odysseus on arutihti ju mindki 
põlvedel hoidnud ja seal lihast praetust maitseva tüki 
hoolikalt pannud mu pihku või veini mu huultele viinud. 
Seepärast mulle on nüüd Telemachos kallim kui muud kõik. 
Ep ole karta, ma kordan, tal surma me peigude poolt küll, 
kuid mida ehk jumal toob, ei saa end hoida me sellest.”
Nii sõnul vaigistas mees, ise hukkumisplaane ent haudus.

Kaunisse kambrisse läks üles taas aga Penelopeia 
ning oma kaasat, Odysseust, seal senikaua ta nuttisx 
kui une armsa ta laugele tõi särasilmne Athena^

Algas jo õhtu, kui jõudis Odysseuse ning poja juurde 
karjane. Aastase sea olid tapnud seal nood parajasti 
ning tegid õhtust nüüd. Oli enne jo Pallas Athena 
astund Laertesest sündind Odysseuse juurde ja jälle 
sauaga puutudes teinud ta kerjuseks ning keha katnud 
määrdunud kaltsudel tal, et ei teda karjane tunneks, 
näost nähes, ning ei siis kohe Penelopeiagi juurde 
jookseks teatega, mis südames tal peidus ei seisaks.

Esmalt ent nüüd Telemachos ta poole nii pöördus ja lausus: 
„Kas koju jõudsid, Eumaios? Mis uudist kuulukse linnas?
Sinna kas saabunud peiud me vaprad on luuramispaigult 
või üha istuvad seal ega mind ära oodata jõua?”

Nii, seakarjus Eumaios, sa ütlesid talle ja kostsid:
„Ei seda kuulnud ma seal. Ei linna ka minnes ma mõelnud 
seal seda uurida, vaid oli ainsaks mõtteks mul viia 
kiiresti kätte mu teatus ja siia siis tõtata. Tee peal 
kohtasin käskjala kiire ma, kelle su kaaslased saatnud 
ning juba enne kui mult temalt sai ema teada sest kõigest.
Kuid tean miskit ma muud, mida seal oma silmaga näind ma: 
jo olin lahkunud linnast ja jõudnud sinna, kus kerkib 
Hermese küngas, kui äkki ma märkasin laeva, mis kiirelt 
valgmasse tõttas. Tal näis mehi viibivat palju ja läikis 
hulgana seal säravaid sÕjakilpe ja kakstera-piike.
Nood need peiud vist ongi, ma arvasin; kindlat ei tea ma.”

Ütles ta nii. Aga naeratas vaid Telemachos ja vargsi 
lõi isa poole ta pilgu, mis peitu jäi karjase silmist.

Kui oli askeldus lõppend ja valmis jo road olid rohked,



sööma nad hakkasid siis ega puudunud seal osa kelgi. 
Kui aga nii himu täis juba saanud nad süüa ja juua, 
vaibusid voodisse kõik ning nautima jäid une ande.



SEITSM ETEIST K Ü M N ES LAUL
T e l e m a c h o s  j a  O d y s s e u s  t u l e v a d  t a g a s i  

I t h a k a  l i n n a

Kui aga kerkinud ööst roossõrmine Eos, vara sündind, 
tõusis ka taevasevõrdse Odysseuse poeg Telemachos, 
köitis sandaalid head säravvalgete jalgade alla, 

haaras pihku siis piigi ta, mis paras raske ta käele, 
linna et minna, ja ütles seal nii seakarjase vastu:
„Taadike, tõttan linna ma nüüd, et võiks näha jälle 
seal ema mind. Sest ei küll enne, ma kardan, tal lõpe 
palgeilt voolavad veed, alalõpmatud ohked ja oiged, 
kui oma silmaga näeb tema mind. Sinu tööks aga olgu 
juhtida linna see rändur, et seal ise kerjates võiks ta 
endale otsida toidust. Las annab ehk sepikuserva 
või vähe veinigi talle, kes soovib. Mul käib üle jõu see, 
kostitust kõigile anda. Ka muidu on mul muret küllalt.
Kui pahaks ehk paneb võõras, siis on seda halvem see talle 
endale. Kuid minul viis tõtt öelda on otse ja selgelt.”

Kostis ent nii poja vastu Odysseus, mees ülileidlik:
,Jah, sõber, ei väga meeldi just mullegi siia nii jääda.
Linnas kergem kui maal oma toiduseks andisid saada 
kerjusel on -  mõni ikka seal leidub, kes andagi soovib.
Jo olen liig vana selleks, et jääda siin karjade juurde, 
kus sinu karjaste käskusid mul tuleks kuulata kõiges.
Siis mine! Küll juhib mind see mees siin, nii nagu kästud. 
Veidi veel soojendan end tule juures ja soojeneb ilmgi.
Liiga on kehvad mu kaltsud; ma end ära külmetan väljas 
härmasel hommikul. Linn aga on, nagu ütlete, kaugel.”

Rääkis ta nõnda. Ja läks Telemachos õue ja teele,



linnani kiiresti käies ja haududes peigude hukku.
Peatselt jõudis ta nii mugav-kaunisse, kõrgesse kotta 
ning pani piigigi käest ära, vastu seal kerkivat sammast, 
kuid ise kambrisse läks, üle astudes künnisest paesest. 
Eurykleia, ta hoidjatar, enne kui muud teda silmas, 
kui tõi lammaste nahku ta istmete kaunite katteks.
Nutma puhkedes talle ta tõttas vastu. Ja  jooksid 
kokku piigad ka muud majast kõigest nüüd saabuja ümber. 
Tervitid kõik teda, suudeldes pead tal ja võimukaid õlgu. 
Puhkamiskambrist siis tuli taibukas Penelopeia 
nii nagu Aphrodite, see kuldne, või Artemis kaunisL 
Valjusti nuttes ta lõi oma käed Telemachose armsa_ 
kaela ümber ja suudles ta pead ja silmi ta selgeid.
Siis, ise nuuksudes, nii sõnad tiivukad ütles ta vastu:

„Oh sa mu silmade rõõm, Telemachos! Ma ei enam uskund, 
et näen uuesti sind pärast päeva, mil siit minu loata 
vargsi sa Pylosse sõitsid, et seal isast otsida jälgi.
Nüüd aga jutusta kõik, mida näinud sa ning mida arvad!”

Talle ent vastates nii Telemachos mõistlik see lausus:
„Ei ema! Mul ära erguta nuttu ja uuesti rinnus
vii südant tormama, mis vast nüüdsama surmast on pääsend!
Vaid mine vanni sa nüüd, pane selga ka puhtaimad riided,
siis ülakambrisse koos oma saatjasnaistega sammu
ning seal taevaste kuuldes nii tõota, et ohtraimad ohvrid
neile sa tood, kui Zeus mind aitab nüüd kätte siin maksta!
Kuid ise tõttan ja toon turult võõra ma, kellega seltsis 
sõitsime laeval, kui taas koju siia ma saabusin kaugelt.
Käskisin sõpru ma ennist, et need ühes linna ta viiksid,
ent Peiraiost tellisin, et oma majja see võtaks
ning hoolt kannaks ta eest, seni kui ise järgi ma jõuan.”

Ütles ta valjusti nõnda. Ja  tiivutuks jäid emal laused, 
kuid pesi veega ta end, pani selga ka puhtaimad riided 
ning tegi tõotuse siis jumalaile, et ohtraimad ohvrid 
neile ta toob, kui Zeus ise aitab kätte tal maksta.
Kuid oda Õevase võttis ja sammus noor Telemachos 
lossist välja nüüd taas; ühes kaks olid koera tal erka.
Armsust ja veetlust suurt valas ümber talle Athena.
Täis imetlust oli rahvas, kui nii tema juurde ta ilmus, 
ning tulid kokku ta ümber nüüd peiudki jultunult; lahkelt 
suu ees rääkisid nood, südameis aga haudusid kurja.
Kuid läks eemale varsti ta paksust peigude parvest



sinna, kus sõbrad tal koos isa-aegsed ja ustavad: Mentor, 
Antiphos ning Alitherses, Odysseuse kaaslased iidsed.
Sinna ta istus ja kõik talt uudiseid hakkasid nõudma.

Kuid turuplatsile jõudis Peiraioski nüüd odakange, 
juhtides Theoklymenost läbi linna. Ja nüüd kohe tõusis 
kärmesti noor Telemachos ja kohtama läks oma võõrast.
Ent Peiraios jo nii ise esmalt pöördus ta poole:
„Kiiresti saada sa nüüd, Telemachos, piiga mu majja, 
et sealt kingid nad viiks, Menelaos mis kinkinud sulle!”

Kuid kohe kostis seal nii Telemachos mõistlik ja lausus:
„Ei, ei tea, Peiraios, ma veel, kuis käänduvad asjad.
Kui salasurma nüüd mulle ehk toovadki siin isa lossis 
jõhkardid peiud ja kõik vara jaotavad mul isekeskis, 
sel puhul jätaksin kingid need ennem ma sulle kui neile.
Kui aga nendele siin mina valmistan surma ja mõrva, 
siis ise rõõmuga too need anded sa mulle me rõõmuks!”

Üteldes nii oma juurde ta viis häda kannatand võõra.
Kui aga jõudnud varsti nad seal mugav-kaunisse kotta, 
võtsivad õlgadelt hõlstid ja istmeile lahkeile heites 
need, ise astusid ning pesid vannides end sileseinseis.
Neitsikud neil ihu pestut ka läikiva võidega võidsid 
ning panid selga siis hõlstid nad villased ning ihukuued.
Siis aga pestuna läksid ja istet toolidel võtsid.
Piigake tõi pesuvett kohe kaunis kuldases kannus, 
kus hõbekauss oli all, ning vett valas kätele neile.
Siis aga ette ta neile jo lükkas ka lihvitud laua.
Tõi varahoidjatar aulik nüüd lauale leiba, ja rohkelt 
veel lisaroogi ka muid maja hoiustest lahkesti andis.
Kuid ema nendele vastu just istus künnise kõrva; 
lõnga ta seal udupeent kedervarrega ketrama hakkas.
Kärmelt siis tõstsid nad käed, et haarata roogi, mis ees neil.
Kui aga nii himu täis juba saanud nad süüa ja juua, 
hakkas ütlema neile nii taibukas Penelopeia:

„On parem kambrisse taas üles minna nüüd mul, Telemachos, 
ning oma ohkamisvoodi seal heita; ma nutuga kastan 
seal teda sest ajast peale, kui Atreuse poegade seltsis 
Ilionisse Odysseus läks. Sest öelda ei soovi 
mulle sa enne, kui siin koos jälle on peigmehed kõrgid, 
mis isa rändamisteist oled kuulda ehk saanud sa kaugel.”

Kostis talle ent nii Telemachos mõistlik ja lausus:
Jutustan sulle siis selgesti kõik, tõtt täielist räägin.



Pylosse sõitsin ma, kus elab rahvaste karjane Nestor. 
n o  VÕttis vastu ta mind kojas kõrges ja kostitas lahkelt 

kõigega nii nagu poega, kes on koju kaugetelt maadelt 
jõudnud viimati, kui teel viibinud kaua ta; nõnda 
kostitas Nestorgi mind, ning koos pojad Nestori kuulsa.
Kuid Odysseusest uljast ta ütles, et ep ole juhtund 

115 kuulma ta kelleltki miskit, kas veel elus on ta või surnud, 
Spartasse siit, odasangar-vürst Menelaose juurde 
saatis ta mind oma hoostega ning oma kaarikus kindlas.
Seal nägin Argosemaa Helenat ma, kellest see algas, 
et häda tunda said paljud argiivid ja Troojagi rahvas 

120 taevaste tahtel. Ent seal Menelaos kohe, kui oli näind mind, 
mult küsis, mis häda toonud mu on Lakedaimoni maale. 
Rääkisin talle ma kõik siis ning ei varjanud miskit.
Seepeale vürst Menelaos aga nii sõnad lausus mu vastu: 

„Kuidas! Kas mehe võimsa ja vapraima armastusvoodi 
I25 heita jo sooviksid need arad lurjused, armetud kelmid?

See on nii, nagu hirv lõvi röögatu koopasse peidaks 
talled, kes äsja tal sündind, ja varjule sinna nad jätaks 
ning ise orgudest siis läheks otsima lopsakat rohtu.
Kuid tuleb sel ajal lõukoer taas kodu-urgu ja saavad 

130 talled ja ühtlasi hirv ise armetu otsa. Just nõnda 
valmistab armetu surma ka neile Odusseus uljas.
Oh, tuleks -  aidaku seks isa Zeus, Apollon, Athena! -  
sääraselt jällegi sangar, kui kaunil Lesbosel, kus kord 
võistlustel maadlema astus ta Philomeleidese vastu:

135 seljali tolle ta paiskas ja rõõmustas kaaslasi kõiki!
Kui kosilastegi ette ta nüüd kujul säärasel astuks, 
varsti siis võtaks nad surm, mõruks kõigile muutuksid pulmad! 
Kuid mida soovinud teada sa mult, seda jutustan sulle 
salgamata ma kõik, tõest kõrvale hoidmata kuskil.

140 Ka mida ilmutand mulle on kord meretaat tõetundja, 
sellest ei vaiki mu suu, sinu eest sõna ühtki ei varja.
Taat too näind teda saarel on, kus mures suures ta viibis. 
Nümf Kalypso, see seal teda kauneis kambrites varjab 
võimuga ning ei saa kodumaale ta kuidagiviisi.

145 Ep ole kaaslasi tal ega palju-aeruseid laevu,
et ära sealt neil sõita ta võiks mere määratul turjal.”
Rääkis nii Atreuse poeg Menelaos, odaheitja see kuulus.
Siis aga teele ma tõttasin taas. Jumalailt igiõndsailt 
hea pärituule ma sain ning pea koju kaunisse jõudsin.”



Ütles ta nõnda. Ja  sest süda lainetas sees emal üpris.
Siis aga Theoklymenos, tark taevasetaoline, lausus:
„Suuremand aulik, Laertesest sündind Odysseuse kaasa!
Teadnud ei suurt Menelaos. Sa kuula nüüd, mis mina ütlen. 
Ennustan tõtt mina sulle, ei varja või moonuta miskit.
Olgu mu tunnistajaiks ise Zeus, sinu laudki see lahke, 
ning ka Odysseuse kolle see siin, mille juurde vast jõudsin: 
tõesti, Odysseus siin juba on oma Ithakal armsal, 
rändab või istub ja kuulab, mis sündimas on tema ümber 
ning kosilastele nii ise valmistab hukatust hirmsat.
Kindlalaelisel laeval jo märkasin ma seda kõike 
lendavast linnust ja rääkisin sest Telemachose kuuldes.”

Kostis talle ent nii kohe taibukas Penelopeia:
„Oh, kui ennustus see läheks täide sul tõesti, mu võõras, 
palju siis armu sa mult osaks saaksid ja kinkisid, nii et 
kiidaks õnne su suurt igaüks, kes sind aga kohtab.”

Vestlesid nii isekeskis seal võõras ja Penelopeia.
Kuid vahepeal kosijail maja ees kõvakstallatud tandril 
võistlus käis ajaviiteks; nad kettaid heitsid ja piike, 
nii nagu ikka, ja täis olid endiselt upsakust ülbet.
Aeg juba lõunani jõudis ja karjamaalt jällegi neile 
tapmiseks loomasid aeti, ka tuttavad karjased kaasas.
Ütles seal peigude vastu Medon -  käskjalgadest teistest 
hindasid need teda rohkem ja endaga söömagi võtsid:

„Nüüd, mehed, küllalt te siin südant rõõmustand mänguga endil, 
tuppa nüüd tulge jo taas! Teha tarvis on lõunatki viimaks.
Ep ole hoopiski halb ajal õigel ka toitu meil võtta!”

Ütles ta nõnda. Ja  kõik üles tõusid ja täitsid ta soovi.
Kui aga astunud nii nad Odysseuse kaunisse kotta, 
võtsivad õlgadelt hõlstid ja, need ära istmeile heitnud, 
hakkasid tapma siis kitsi nad rammusaid, oinaidki uhkeid, 
rasvaseks nuumatud kulte ja karjamaal kasvanud lehmi 
lõunaks kõigile. -  Sel ajal maalt aga sammuma linna 
sättisid endid Odysseus ning jumalik seakarjus.

Algas esmalt juttu siis nii seal karjaste peamees:
„Kas tahad, rändaja, siit päris tõestigi linna sa minna 
nüüd kohe, nii nagu noorisand käskinud? Küll oleks olnud 
mõistlikum jäädagi siia sul valvuriks meile, ma arvan.
Kuid peremeest mina austan ja kardan, et ehk vahest hiljem 
hakkab ta noomima mind. Pole meeldiv ju käskija laitus.
Teele siis tõttame nüüd! Keskpäev juba ammugi möödas,



varsti ka õhtu on käes. Ja  siis viluks ilm juba muutub.”
Kostis ent talle ja ütles sel moel arurikas Odysseus:

„Tean küll, kõik aru saan. Ise mõtlesin sellest ma praegu. 
Teele, jah, tõttame koos! Ole hea, juhi mind kogu aeg nüüd! 

195 Anna nüüd mulle ka kepp, kui sul mõni voolitud valmis.
Sest vaja toetada end. Libe on ju see tee, nagu kuulda.”

Ütles ja selga siis heitis ta taas oma armetu koti, 
mis täis auke ja paiku ja paelaga kõikumas kaelas.
Kepigi sealsamas tõi Eumaios ta soovimist mööda.

200 Astusid teele nad siis, seakarjasid kaitsema jättes
koerad ja karjused muud. Peremeest oma juhtis nii linna 
seal Eumaios, ja see nägi välja kui armetu kerjus, 
kepiga komberdav, kel keha määrdinud kaltsudel kaetud. 

Laskusid alla nad nüüd piki teerada künklikku, kaljust,
205 ning ligi linna jo jõudsid, kus kaev kiviääriste keskel 

kirgast allikavett kogu linnale ohtrasti andis.
Selle seal kord oli Neritos teind, Ithakos ja Polyktor. 
Veekogu ümber paplitest hiis, veest joodetud, kasvas 
lopsakalt, kuid vesi külm ülalt joana langedes voolas 

210 kõrgest kaljusest rünkast; altar seal kerkis, kus ohvreid 
allikanümfide auks kõik möödagi astujad andsid.
Seal sai käijaile järgi Doliosest sündind Melantheus.
Linna ka see ajas kitsi, kes kõigist suuremad karjas, 
peigude lõunaroaks. Abiks kaks oli karjast tal teistki.

2 i$  Teel minejaid nähes mees kohe vanduma toorelt ja hirmsalt 
hakkas ja põhjani nii südant haavas Odysseuse rinnas.

„Näe, tore! Nüüd üks lurjus on leidnud ka lurjuse teise. 
Eks jumal ühte ju too ühetaolisi ikka, see teada!
Kus selle kaltsaka viid, seakarjane sa halemeelne?

220 Nüüd siis vastik see sant, see taldrikulakkuja jultund 
kerjates nühkima läeb end paljude piitade vastu.
Kingiks ei saa ta küll peekreid ja mõõku, vaid koorikuid kuivi. 
Võiksid mulle ta anda, et hakkaks ta valvama aedu, 
lahtreid rookima ning lehisokstega tallesid toitma.

225 Juua siis lõssi ta saaks, lisaks ehk vahest kitsegi reie.
Kuid kes hulguseks harjunud, ei enam sellele meeldi 
toimetus raskem ja töö; tahaks hulkuda ümber ta ikka 
ning vaid mangudes muilt oma kõhtu, nii põhjatult, täita. 
Kuid seda ütlen ma sulle ja see läheb täpselt ka täide:

230 kui tuleb taevasevÕrdse Odysseuse majja ta, varsti 
lendab ta siis läbi saali, ja murdub vist paljugi pinke



neist, mida pilluvad peiud seal vastu ta külgi ja pealuud.” 
Ütles ja, meeletu, tõukas Odysseust, mööda tast minnes 

kontsaga puusa. Ent ei teda suutnud ta tõrjuda tee pealt. 
Vankumatuna seisis Odysseus ning ise kaalus, 
kas tagant kopsata surnuks ta kepiga, või üles tõstes 
peaga ta vastu maad puruks paisata. Siiski end hoidis 
ning ära kannatas kõik. Sedamaid aga näkku Eumaios 
hurjutas kitsede karjust ja palvetas, käed üles tõstes: 
„Allikahaldjad, oh Zeus-isa tütred! Kui iial Odysseus 
ohverdand tallesid teile ja kitsi, ka mähkinud enne 
reied neil rasvasse kaunilt, siis nüüd minu palvet te täitke: 
las koju jällegi jõuab see mees! Teda taevased toogu!
Küll ta siis lõpetab varsti ka siin sinu uhkuse ülbe, 
millega suurutsed nüüd. Iga päev ise hulgud sa linnas, 
kuid kodus hukkuvad karjad sul halbade karjuste tõttu.”

Nii aga kostis ta vastu Melantheus, kitsede karjus:
„Näe aga näe, mis räägib see koer, vana, kurjuses paadund! 
Oota, küll küüdin ma veel mustkülgsel laeval su kord siit 
Ithakast kaugele ning maha kõrge siis hinnaga müün seal! 
Oh, oleks tapnud kas või tänapäev hõbeammuga Phoibos 
teele Telemachose, või kodus peiud ta suigutand surma, 
nii nagu surnud jo võõrsil Odysseuse saabumispäev on!” 

Ütles ta nõnda. Ja siis maha jättis nad, aeglased käijad, 
kuid ise kiiresti tõttas ta valdija lossi, ka astus 
seal kohe söömingusaali ja istus siis peigude lauda 
Eurymachose vastu, sest armastas muist teda rohkem. 
Teenija lauale tõi tema jaoks kohe praelihatükke 
ning tuli, pakkudes leiba ka siis varahoidjatar tubli.

Ent nüüd saabusid linna Odysseus ning seakarjus.
Õuele seisma nad jäid. Majast mäng kõlas nendele vastu 
ÕÕnsalt lüüralt, sest seal seda laulmise alguseks mängis 
Phemios. Haaras käest seakarjusel valdjas ja hüüdis:
„See, Eumaios, siin küll vist ongi Odysseuse loss nüüd!
Ep ole raskesti tuntav see teiste, ka paljude hulgas: 
kuis sobib kokku siin kõik! Näe, õue tal kaunisti piirab 
hambuse äärega müür. Värav ses kahepoolne ja kindel; 
ep ole meest, kes võiks seda lõhkuda jõuga või murda.
Suur peoseltskond koos seal söömingul praegu on, näen ma. 
Tunda on praadide lõhna. Ja kuulen ma lüüragi mängu, 
mille on kinkinud Zeus peosöömingu kaaslaseks kauniks.” 

Ütlesid nii, seakarjus Eumaios, sa talle ja kostsid:



„Õigesti arvasid küll. Oled taibukas siin nagu kõiges.
Kuid vaja kaaluda meil, mis õigem on ette nüüd võtta.

275 Kas sina esmalt astuksid siit mugav-kaunisse kotta 
peigude keskele ning mina ootama jään seni välja?
Või sina sooviksid jääda ja läen mina sisse siis enne?
Kuid ära kaua sa oota, et sind keegi ei märkaks 
ning pähe miskit ei viskaks või lööks. Sa sellele mõtle!”

280 Vastas talle ent nii Odysseus, vaevades vapper:
„Tean küll, kõik aru saan. Ise sellele mõtlesin praegu.
On parem, et lähed enne ja jään mina ootama välja.
Pillutud palju on pihta ja saanud ma löökegi tihti.
Kuid mul on kannatlik vaim. Hädapäevi jo näinud ma palju 

28$ nii sõjamölludes kui merel. Kannatan välja ka selle.
Ainult kõhtu ei saa ära võita ma kuidagiviisi.
Neetud näljane kõht! Küll toob aga meile see vaevu! 
Kindlaküljesed laevadki teeb ta ja viib sõjateele 
röövima võõraid randasid vee igivoogava ääres.”

290 Vestlesid nii Odysseus ning jumalik seakarjus.
Äkitselt maas lamav koer pea tõstis ja kikitas kõrvu:
Argos see oli, kelle Odysseus kasvatand ükskord 
endale, kuid kasutult -  püha Ilioni retkele enne 
ta ära sõitis. Ja  siis jäneseid, metskitsi ja hirvi 

25)5 koeraga küttisid muud jahilkäijad, teised ja noored.
Nüüd mahajäetult ta -  sest peremeest majas ep enam olnud 
siin oli maas läve juures, kus muulade, härgade sõnnik 
kuhjatud hunnikuks kõrgeks, et hiljem Odysseuse orjad 
siis seda võiksid viia ja väetada väljasid suuri.

300 Seal lamas Argos vaeseke, karv täis täiu ja kirpe.
Kuid kohe, kui peremeest nägi enda ees seisvat ja tundis, 
alla jo langesid kõrvad tal ning saba õõtsuma hakkas; 
juurdegi roomata püüdis ta, kuid ei jõud enam kandnud. 
Vaadates kÕÕrdi ta poole ja vett ise pühkides silmist 

305 vargsi, et karjus ei näeks, selt nii küsis kähku Odysseus:
„Näe, Eumaios! Kui ehtne on tõesti see koer kuju poolest, 
kes lamab sõnnikul seal! Aga ei seda öelda ma oska, 
kas ka jooksma ta kord oli niisama kange ja kärmas, 
või ehk säärane vaid kodukoer, keda uhkuseks ainult 

310 toidavad laua all endal, et hoobelda, suurnikud rikkad?” 
Ütlesid nii, seakarjus Eumaios, sa talle ja kostsid:

„Oh, oleks koer see, kel peremees juba kaugel on surnud, 
nüüdki veel niisama noor, kui ta siis oli, kui tema jättis



kord maha siia Odysseus ja Ilionisse meilt sõitis,
315 siis imeks panna sa vast tema kiirust ja jõudugi võiksid.

Olnud ei looma, kes pakku ta eest oleks putkata suutnud 
metsatihnikus paksus. Ja  lõhnasid tundis ta hästi.
Nüüd aga tal paha põlv. Kodust kaugel hukkunud kuskil 
on peremees. Ning mis häda piigadel hoolida koerast?

320 Kaob kohe orjadel soov head tööd teha ning näha vaeva, 
kui peremeest ei tunne nad endal käskimas kõrval.
Poole ta tublidust ainult ju Zeus, isa kaugelevaatja, 
jätab sellele, kel ta on saatuseks orjuse seadnud.”

Ütles nõnda ja astus ta siis mugav-kaunisse kotta,
325 ning kohe saaligi läks seal peigude uhkete hulka.

Kuid must surma ja saatuse öö juba Argose haaras,
kui pärast kahtkümmet aastat ta uuesti näinud Odysseust.

Märkas Eumaiost nüüd Telemachos taevasevõrdne 
enne kui teised, jo viipas ja nii oma juurde ta kutsus.

330 Teel seakarjane leidis ka tooli ja kaasa ta võttis 
(seal oli istumiskoht lihalõikajal, kui jagas praadi 
ohtrasti see kosijaile, kes lossis prassisid aina).
Selle nüüd karjane tõi ühes endaga ning maha istus 
just Telemachose vastu. Ent käskjalg lauale talle 

335 tõi lihaannuse ning pani kõrvale leibagi korvist.
Pea tema järgi ent ilmus ka saali Odysseus leidlik, 
nii nähes välja kui kerjaja -  taat, kes armetum kõigist, 
kepiga komberdav ning määrdinud kaltsudel kaetud. 
Saarepuust künnise peale ta nüüd läve nurka seal istus,

340 toetudes piidale, mille küpressipuust kord oli raiund,
täpselt nööriga mõõtes, ja hööveldand siis osav puusepp. 
Terve nüüd leiva ta jaoks Telemachos korvi seest haaras 
ning lihakäntsaka, mis paras just kamalusse on võtta, 
karjuse siis ligi viipas ja nii sõnad ütles ta vastu:

345 „Vii see võõrale süüa ja ütle, et nüüd ise käiks ta
ringi ka peigude seas ning neilt paluks endale andi.
Ei häbi kaaslaseks kõlba, kui kehvus kerjama sunnib.” 

Ütles ta nii. Kohe läks seakarjus Odysseuse juurde, 
kuulates käsku, ja nii sõnad lennukad lausus ta vastu:

350 „Rändaja, selle su jaoks Telemachos saadab ja soovib,
et käiks peigude hulgas sa ringi ja neilt paluks andi; 
ei häbi kaaslaseks kõlba, kui kehvus kerjama sunnib.” 

Kostis talle ja ütles sel moel arurikas Odysseus:
„01gu, oh käskija Zeus, surelikkude seas Telemachos



355 Õnnelik ikka! Ja  mingu tal täide see kõik, mis ta soovib!” 
Ütles. Ja võttiski siis kahe käega ta pakutud annid 

ning pani jalgade ette need, paigatud pauniku peale.
Seal ta ka sõi. Aga leelutas sel ajal võõraile laulik.
Lõpetas söögi. Ja  laul jumalikul ka laulikul lõppes.

360 Tõstsid taas kära saalis siis upsakad peiud. Ent astus
Laertesest sündind Odysseuse juurde nüüd Pallas Athena, 
käskides, et ise käiks ta ja peigude käest paluks leiba 
ning näeks nõnda, kes õiglasem neist ning kes päris õel on. 
Kuid küll ühtegi neist ei soovinud säästa Athena.

365 Hakkaski käima siis mees, üha head kätt, ning iga ees ta
ootama jäi, käsi õieli nii, nagu kerjustel ikka.
Vaatasid kõik imeks pannes ja andsidki, kahju tast tundes. 
Üks küsis teiselt, kes on ta ja kust on siia ta tulnud.
Kõikide poole ent pöördus Melantheus, kitsede karjus:

370 „Kuulake mind, te peiud, kes kosjas me kuulsal vürstinnal, 
mis mina räägin sest võõrast; sest ennegi ma teda näinud! 
Siia ta tõi seakarjus. Ent see pole teada veel mulle, 
millise suure ehk soo ning sünniga kiidelda võiks ta.”

Ütles ta nii. Aga Antinoos seakarjust jo sõimas:
375 „Säärane, jah, oled ikka sa! Misjaoks jälle nüüd linna 

toonud sa selle? Kas ep ole taldrikulakkujaid küllalt 
muidugi siin, igat liiki -  neid hulguseid, kerjuseid tüütuid! 
Või vähe sulle on sellest, et nii palju rahvast on söömas 
siin sinu käskija kraami -  ja veel ühe kutsusid juurde?”

380 Ütlesid nii, seakarjus Eumaios, sa talle ja kostsid:
„Antinoos, sugu kõrge sul, kuid sõnad sul pole kõrged!
Eks ise otsusta: kes küll endale kutsuda sooviks 
külla seesugust võõrast, kui ep ole sest kasu mingit?
Arste ja ennustajaid, või siis puuseppigi tarku,

3#5 või jumalikke ka lauljaid, kes kõigile rõõmu nii toovad, 
neid vaid kutsuvad kõik surelikud siin maailmas laias.
Kuid kes kerjajat küll tahaks, et see ta laostaks!
Nii oled ikka, jah, õelam sa kõikidest peigudest teistest 
orjile ning just mulle! Ent siiski ma sellest ei hooli,

35)o niikaua kui elab meil veel taibukas Penelopeia
lossis ses kõrges ja siin Telemachos on taevasevõrdne.”

Kuid talle kostis sel moel Telemachos mõistlik ja lausus: 
„Vaiki jo ning ära vasta! Sa asjata nüüd sõnu raiskad.
Tead juba: Antinoos viha võtma on kerge. Ta ikka 

35)5 valmis sõimama on ning teisigi tülli nii tõmbab.”



Antinoosile siis sõnad tiivukad vastu ta ütles:
„Tõesti mind, Antinoos, isa kombel sa hooldada püüad! 
Sooviksid, et ajaks välja ma siit majast säärase võõra, 
karmilt käskides? Kuid mind taevased selle eest hoidku! 

400 Võta ja anna sa vaid! Ei keela ma, soovitan ennem.
Ka ema mul ära karda sa või häbi tunne sest mingit 
paljude orjade ees Odysseuse katuse all siin!
Kuid ei mõtlegi tõeliselt sul süda sellele rinnas, 
sest ise ahmid sa küll, aga teistele anda ei raatsi.”

405 Ütles ta nii. Aga Antinoos nii kostis ta vastu:
„Upsakas narr, lobasuu, Telemachos, mis latrad sa jälle? 
Kui kosijaid igamees samavõrd talle andisid annaks, 
siis ei kolmel ta kuul enam söandaks tikkuda siia.”

Ütles nõnda ja pingi jo laua alt haaras ta, millel 
410 puhkasid tal jalad valged, kui seal peolauas ta prassis. 

Muud aga andsivad kõik oma annid; ja ääreni kott sai 
leibadest ning lihast täis. Läve poole jo astus Odysseus, 
süüa soovides seal, mida andnud ahhailased talle.
Veel aga Antinoosegi juurde ta astus ja ütles:

415 „Kah, sõber, anna! Sa ei ole viimne ahhailaste hulgas,
vaid muist tähtsaim siin. Näed välja sa nii nagu valdjad. 
Seepärast andma sa peaksid, ja heldemalt veelgi kui teised 
leiba ka mulle. Ma siis sind kiidaksin terves maailmas. 
Kord maja jõukas ka mul oli teistegi jõukate hulgas 

420 ning elu õnnelik. Sai iga rändaja ande mult rohkelt, 
ükskõik, kes oli see või mis hädas saabus mu juurde.
Orjegi mul oli hulk ning muud vara kõike, mis tarvis, 
et käsi hästi meil käiks ning et meid jõukateks hüütaks. 
Kõik aga võttis mult Zeus; küllap nii oli taevalik soov tal. 

425 Mõtte mulle ta tõi merehulguste, röövlite seltsis 
sõita Egiptusse, teele, mis pikk on ja hukatusrikas.
Saidki mu kaarekad laevad siis sinna Egiptuse jõele. 
Käskisin kaaslasi kalleid, et need koos kaldale veaksid 
laevad me kiired ja neid ise kõrvale valvama jääksid.

430 Ette ent luurajad saatsin, et tõuseks nad küngaste tippu. 
Kuid, sõjavaimustust täis ning uhkust suurt oma jõule, 
künkailt jooksid nad alla ja kaunid Egiptuse põllud 
rüüstasid pea, ära röövisid naised ja lapsedki väetid. 
Surnuks lõid mehi endid. Ja  hüüded sest linnagi kostsid. 

435 Kui aga kuuldi neid seal, varahommikul ründasid meid siis 
paljud egiptlased. Täis väli kõik oli välkuvat vaske,



jalgväge ning sõjavankreid. Lõi Zeus välkudeheitja 
laostava hirmu mu kaaslaste rindu; ei vaenlaste vastu 
julgenud pöörduda keegi. Ent ähvardas surm igast küljest.

440 Paljusid tapsid nad meist vasel torkavaotsasel; paljud 
ellu küll jätsid nad, kuid oma orjadeks tassisid vangi.
Sai minu endale seal mees võõras Küprosest, keegi 
Dmetor, Iasose poeg, kes Küprosel valdijas võimas.
Saabusin siia ma sealt, nähes teel hädapäevasid palju.”

4 45 Kurjasti Antinoos aga karjus ta peale ja ütles:
„Milline daimon on toond pidu rikkuma nuhtluse selle?
Kao minu laua eest siit! Toa keskele komberda kähku, 
või saad tunda, mis on mõrum veel kui Egiptus ja Küpros!
Kui häbematu see kerjus on! Määrane manguja jultund!

450 Kõikide juures sa käid ning kõik sulle annavad ohtralt
ning sõgedalt. Midas hoolida neil, mida siin tasub hoida?
Kõik vara võõra ju on! Ning küllalt on siin teda ümber.” 

Taandudes eemale, ütles seal nii arurikas Odysseus:
„Näen, pole mõistust sa saanud, mis veidigi vastaks su näole. 

455 Ei kodus vist palujaile sa üht tera soolagi anna
kui siin, istudes peol ning võõraste juures, sul kahju 
anda on raasukest leiba. Ma näen aga: siin seda palju.”

Ütles ta nii. Aga Antinoos seda rohkem veel raevus. 
Kurjasti vaatas ta poole ja nii sõnad lausus:

460 „Ei nüüd, arvan ma, küll enam tervete luudega pääse
välja siit saalist sa! Kas mind sõimama hakata söandad?”
Ütles ja, haarates pingi, ta viskas Odysseust. Olga 
see paremat tabas otse. Ent siiski jäi seisma Odysseus 
vankumatult kui kalju; ei seegi veel hoop teda väärand.

465 Vaikselt ta vangutas pead, süda sees aga haudus tal kurja.
Taas läve juurde ta läks ja istus sellele, seades 
kõrvale täidetud koti. Ja  ütles ta siis kosijaile:

„Mu sõnu kuulake kõik, kes te kosjas me kuulsal vürstinnal! 
Ütlen teile ma nüüd, mida vaim käseb öelda mu rinnas.

470 Ei mure siis rõhu meest, valu kõike ja hoopegi ränki
kergelt ta kannatab, kui vara kaitseb ta endal, kas olgu 
põhjuseks siis tema lehmad või valgevillased lambad.
Kuid nüüd Antinoos kõhu nurjatu tõttu vaid lõi mind, 
jah, kõhu armetu tõttu, mis meid üha kiusab ja vaevab!

475 Kui aga on jumalaid ja erinnüsi vaestegi jaoks veel - 
Antinoosele siis osaks hukatus saagu, ei pulmad!”

Kostis ent Antinoos Eupeithese poeg tema vastu:



„Vaikselt istu ja söö, sina võõras, või siit kasi välja!
Muidu küll, haarates sind käest või jalast, peagi me poisid 
õue su heidavad toast ja su tambivad täiesti sandiks.”

Ütles ta nii. Pahameelt sest teost juba teisedki tundsid. 
Mitmedki ütlesid nii ses jultunud peigude parves:
„Halb tegu, Antinoos, oli lüüa nii õnnetut kerjust!
Hukatus ootamas sind, kui see oli ehk jumal keegi.
Käivad ju taevased tihti nii just nagu rändurid võõrad 
mööda me linnu ja siis igat moodi ka välja nad näevad, 
uurides, kes meist õel ning kel süda õiglane rinnus.” 
Rääkisid noormehed nii. Aga ei tema hoolinud miskist. 
Vaadates pealt seda, suurt valu kannatas noor Telemachos, 
kuid ei ainust piiska tal veerenud palgeile silmist.
Vaikselt vangutas pead tema ainult, haududes kurja.
Kuid oli vaevalt kuulnud sest taibukas Penelopeia, 
et nii löödi üht kerjust võõrast, ta naistele ütles:
„Oh, oleks ennastki löönd sind kaugeleambuv Apollon!” 
Euiynome, varahoidjatar, nii sõnad kostis ta vastu:
„Oh, kui needused kõik, mis neame siin, täide meil läeksid, 
ükski siis neist enam homme ei näeks kuldtroonilist Koitu.” 

Talle ent vastates nii sõnas taibukas Penelopeia:
„Kõik, ema kallike, on nad vastikud meile ja kurjad, 
kuid enam teistest see Antinoos, nagu surm ise sünge! 
Tulnud on õnnetu vÕÕras ja saalis liigub ta ringi, 
kõigilt kerjates ande, sest sundijaks on häda suur tal.
Teised andsidki talle siis kõik ning täitsid ta koti, 
kuid tema võttis ja viskas veel pingiga vastu ta õlga.”

Nii ülal puhkamiskambris sest rääkis Penelopeia 
piigade seltsis. Ent sõi all saalis leidlik Odysseus.
Kutsus valdjatar siis seakarjase ning sõnad lausus:
„Tark Eumaios, sa käi ja see võõramaalane kutsu 
siia mu juurde! Ma soovin, et mulle ta räägiks ja ütleks, 
kas pole kuulnud ta miskit Odysseusest, vaevades vaprast, 
või teda näind omil silmil. Ta näikse ju rännanud palju.” 

Ütlesid nii, seakarjus Eumaios, sa talle ja kostsid: 
„Suuremand, kui seal all ahhailased ei enam karjuks, 
siis tema rääkida küll võiks asju, mis rõõmustaks sindki. 
Kolm oli ööd ning päevagi kolm minu juures ta onnis, 
kui, ära jooksnud laevalt, ta esmalt varju seal leidis, 
kuid oma vaevadest vestes ei veelgi ta lõpule jõudnud.
Nii nagu laulikut austavad kõik, sest õpetand laulma



taevased väed teda, et tooks lauldes ta rahvale rõõmu,
520 ning väsimatuna kõik teda kuulaksid kui tahes kaua -  

nii võlus rääkides ka see rändaja mind minu onnis.
Jo isa võõrsil on käinud Odysseuse juures tal. Sündind 
Kreeta mail avarail ta, kus vürstid on Minose soost veel.
Näind hädapäevi ta palju on, maalt ühelt teisele aetud,

525 enne kui jõudis ta siia. Ta ütles, et kuulduse järgi
meist enam ep ole kaugel Odysseus, vaid koduteel ta 
viljaderikkal thesprootide maal, ühes aardedki ohtrad.”

Ütles ta vastu ent taas nii taibukas Penelopeia:
„Siis mine kutsu ta siia, et suust suhu rääkida saaks me!

530 Pilgarit peigude jõuk aga jätkaku, istudes väljas, 
või ka siin majas sees. Mis neil viga lusti on lüüa?
Puutumata nii jääb kodus kõik neil rikkus ja alles 
nii magus vein kui leib. Vähe tarvis on teenijail üksi.
Kuid ise need iga päev siin, hulgana tulles me majja,

535 tapavad lõputult härgi ja oinaid, rammusaid sokke.
Üks pidupilgar on ikka ja voolavad helkivad veinid.
Kõik nad rüüstavad meilt. Aga soost pole seesugust ühtki 
kui Odysseus kord, et needuse eest maja kaitsta.
Oh, tuleks ainult Odysseus taas, kodusaarele saabuks,

540 küll poja toetusel siis tasuks kätte ta kõigile kurja!”
Äkitselt aevastas seal Telemachos ja hirmsasti kaikus 

sest maja vastu nüüd kõik. Juba naeris Penelopeia 
ning sõnul tiivukail nii ise pöördus Eumaiose poole:

„Nüüd kohe võõras see too minu juurde! Sest kas sa ei taipa: 
545 kõik mida ütlesin ma, seda ka poja aevastus tõestas.

Nõnda siis ei lähe mööda see hukatus kellestki. Ükski 
peigude seast enam ei oma surmast ja saatusest pääse.
Kuid üht ütlen ma sulle ja pea seda hästi sa meeles: 
kui seda märkan, et täielist tõtt mees mulle see räägib,

550 riided siis head, ihukuue ja hõlstigi annan ma talle.”
Ütles ta nii. Kohe läks seakarjane, nii nagu kästud, 

võõra juurde ja seal sõnad tiivukad ütles ta vastu:
„Nüüd, isa võõras, jo sind ise kutsub Penelopeia,
kes Telemachose sünnitand. Küll mure suur teda vaevab,

555 kuid süda tal abikaasast taas ajab otsima teateid.
Kui aga märkab, et tõtt oled talle sa täielist teatand, 
siis ihukuue ja hõlsti ta annetab sulle, sest nendest 
puudus suurim on sul. Kehakinnitust kerjata võid sa 
siis ise, liikudes linnas. Ja  kes tahab anda, see annab.”



$6o Vastas talle ent taas Odysseus, vaevades vapper:
„Küll, Eumaios, mu käest tõde täielist saab kohe kuulda 
ülla Ikariose tütar, see taibukas Penelopeia.
Tean ma Odysseuse teid, sama kannatust meil tuli kanda. 
Kuid väga kardan ma siin seda metsikut peigude parve,

565 neil vägivald ning ülbus jo taevani raudseni tõuseb!
Nii oli nüüdki see: eks vaid kerjates käinud ma ringi?
Kurja ma miskit ei teind, aga lõi valusasti see mees mind. 
Ning kas kaitseski mind Telemachos või teine ehk keegi?
On parem, ütle sa talle, et ootaks ta mind oma kambris,

570 siis kui loojunud päev, seni taltsutaks veel oma soovi.
Las pärib siis abikaasast ta ning tema saabumispäevast, 
kui tule äärde ma istuda saan: mul riided on halvad, 
nii nagu tead ise küll; sinu poole ju pöördusin esmalt.”

Ütles ta nii. Kohe läks seakarjane, nii nagu kästud.
575 Vaevalt ta sai üle künnise, kui küsis Penelopeia:

„Kus siis su rändaja jäi, Eumaios? Kas keelduda mõtleb 
või mõnd kardab ehk liiga ta? Või häbi ilmuda on tal 
majja mu jutule? Kuid paha kerjusel arglik on olla.”

Ütlesid nii, seakarjus Eumaios, sa talle ja kostsid:
$8o „Oieti rääkis ta. Ning tuleks teiselgi kaaluda nõnda, 

kui tahaks hoida ta end vägivaldsete peigude pisteist. 
Soovitab oodata sul seni veel ta, kui loojunud päev on.
Sest oleks endalgi, suuremand, sul siis meeldivam hoopis 
rääkida võõraga üksi ja kaaluda kõiki ta teateid.”

5#5 Kostis talle ent taas nii taibukas Penelopeia:
„01gu ta ükskõik kes, pole mõistusest puudu sel võõral: 
sest kogu maailmas küll surelikkude seas pole leida 
niivõrd jultunud noormehi; kõik vägivallaks nad valmis.” 

Ütles ta nõnda. Ent kui oli teatanud kõigest ta, jälle 
55>0 läks seakarjane tubli siis alla ja peigude seltsi.

Seal ligi kallutas end ta, et ükski ta juttu ei kuuleks, 
ning sõnad tiivukad lausus siis nii Telemachose vastu:

„Nüüd, sõber, taas koju tõttan, et seal sigu valvata ning ka 
muud vara, mis meil on. Aga siin pea silmas sa kõike!

55?5 Kõigepealt hoia sa ennast, et miskit halba ei juhtuks, 
sest on palju ahhaisid, kes hauvad kurja su vastu.
Kuid need hukaku Zeus varem, kui häda meile nad teevad!” 

Talle ent vastas taas Telemachos mõistlik ja ütles: 
„Sündigu nõnda see, taat! Nüüd einet sa võta! Ja jälle 

6oo ao ajal siis tule linna ja too ühes loomigi ohvriks.



Kõik aga muu siin jäägu mu enda ja taevaste hooleks!” 
Ütles ta nõnda. Ja karjus see kaunile istmele istus. 

Kui aga söögi ja joogiga endal ta kinnitand vaimu, 
läks sigu valvama taas. Maha jäi maja linnas ja õugi, 
mis peovõõraid täis oli. Lustlikust laulust ja tantsust 
tundsid rÕÕmu nad seal, kuni õhtune aeg ligi jõudis.



K A H EK SA T EIST K Ü M N ES LAUL
O d y s s e u s e  j a  k e r j u s  I r o s e  r u s i k a v õ i t l u s .

T ü l i  k o s i l a s t e g a

eal tuli ringikäiv kerjus. See, tungides kõikjale, hulkus 
ikka siin Ithaka linnas ja mangus. Apluselt kuulus, 
iial ei saanud ta täis ei söögist, ei joogist. Ep olnud 

mingit rühti või rammu tal. Kuid kehalt küll oli suur ta.
$ Lapsena küll emalt sai Arnaiose ta nimeks õigeks,

kuid nüüd Iroseks vaid teda kutsusid noormehed kõikjal, 
sest nende käskusid kandis ta, kui seda keegi talt soovis.

See tuli tõrjuma nüüd Odysseuse ukselt Odysseust; 
teotavalt tungis ta peale ja nii sõnad lennukad lausus:

10 „Eeskojast siit kasi, taat! Või sind rebin reitpidi välja!
Kas sa ei näe? Igaüks siin mulle jo pilgutab silma:
„Viska siit välja see ätt!” Aga ei tahaks lüüa ma rauka.
Kao siis kähku! Ehk muidu meil nüüd läheks löömiseks lahti.” 

Kortsus kulmul ent talle nii kostis leidlik Odysseus:
15 „Kuidas? Ep ole teinud või öelnud ju sulle ma miskit!

Mulle ju on ükskõik, kui ohtrasti saad sina ande.
Ning siin künnisel ruumi on kummalgi. Miks kadedalt siis 
takistad teistki sa saamast? Ma näen juba, et oled hulkur 
niisama kui mina. Mis teha? Jõukus ju taevaste and on.

20 Kuid ära nii vehi kätega! Kui mina kord lähen kurjaks, 
siis, ehk küll olen rauk, verd täis löön suu sul ja rinna.
Ning on homme mul siin rahu hoopiski rohkem, sest arvan
kindlasti, et ei enam jalgagi tõsta sa soovi
siia Laertesest sündind Odysseuse kaunisse kotta.”

25 Kurjana karjudes nii aga kostis kerjaja Iros:
„Taevased väed! Küll see vana kaltsakas ätt aga latrab



just nagu kolde ees eided! Ent nüüd küll Õpetust saab ta 
mu rusikailt mõlemailt! Suust lendavad varsti su hambad 
nii nagu seal, kes põllule läind sala sonkima vilja.
Noh, pane vööle jo vöö! Kõik tulge te tunnistajateks 
me kahevõitluses! Kuid mis jaksad sa noorema vastu?”

Uste kõrgete ees, lävel lihvitul nii tüli süttis 
ning üha kangemaks läks, vihakurjus jo kummagi haaras. 
Märkas riidlejaid pea ka Antinoos vägivõimas; 
suu mesist naeratust täis, nii ütles ta peigude vastu:
„Oi mehed kallid! Oi, pole nähtud nalja veel säärast 
iial siin! Jumal keegi vist saatnud ta meile on rõõmuks.
Võõral sel kerjusel ning meie Irosel on tüli tõusnud. 
Lööminguks varsti see läeb. Vaja ässitust ainult on meiltki.” 

Ütles ta nõnda. Ja  naerdes muud üles hüppasid peiud, 
koondudes parvena kõik kahe kaltsudes kerjuse ümber.

Nii seal Antinoos, Eupeithese poeg, sõnad ütles:
„Kuulge, mis nüüd panen ette ma teile, oh peigmehed uljad! 
On tulel küpsemas praegu siin kitsede maod, veri täiteks 
kõigis ja rasv; olid meile nad mõeldud õhtuseks eineks.
Kes aga võidu nüüd saab ning kõigiti kangem on teisest, 
mingu ja võtku siis neist ise, millise soovib. Ja  ikka 
süüa ta võib ühes meiega. Ning ära keelame kurjalt 
kõikidel kerjustel muil siis ilmuda santima siia.”

Ütles nii Antinoos. Ja  see kõne kõigile meeldis.
Kuid kavalasti kostis ta vastu nii leidlik Odysseus:

„Kuidas on võimalik, sõbrad, see, et läheb noorema vastu 
nõrk vanarauk, keda kurnanud puudus? Ent nurjatu kõht ju 
sunnib mind astuma nüüd nende hoopide alla. Te poole 
palvega pöördun ma: suure te vandega vanduge mulle, 
et ei teist tule keegi nüüd aitama Irost ja lööma 
mind maha võimuka käega, et seeläbi saaks tema võidu!”

Ütles ta nõnda. Ja  kõik kohe vandusid, nii kui ta soovis. 
Kui aga vandunud kõik, tõsimeelse nad tõotuse andsid, 
ütles siis nii omalt poolt Telemachos, mees pühavõimne: 
„Võõras, kui vaid ajab vaim sind ning süda uljas su rinnus 
võitlema sellega seal, siis muid pole tarvis sul karta.
Kes sind lööb, seda löövad siis paljudki. Eks mina siin ju 
võõrusta sind? Ja toetavad mind mehed mõistlikud, loodan, 
Antinoos ja Eurymachos, kaks vürstlikku peigu.”

Ütles ta nõnda. Ja  kiitsivad heaks seda kõik. Ent Odysseus 
vöötas kaltsuga enda. Ja paljaina silma nüüd paistsid



suured ja rammukad reied tal ning avar rind, Õlad laiad, 
ning käsivarredki võimsad. Ent siis ligi tõttas Athena 

70 ning valas sangari liikmed tal taas täis jõudu ja priskust.
Hämmastus haaras kõiki nüüd peigusid, kui seda näind nad. 
Ütlesid mitmedki neist, ise vaadates kaaslaste poole:
„Nüüd on Irosel lõpp. Oma suu tõi talle nüüd surma. 
Millised võimukad reied see taat avas kaltsude alt seal!”

75 Rääkisid peigmehed nii. Süda Irosel täis oli hirmu.
Kuid väevõimuga viisid ta teenrid ja vöötasid vööga.
Nii oli ehmund ta, et liha võples ta liikmete ümber.
Kurjasti Antinoos aga ütles ja karjus ta peale:
„On parem surra sul siis või mitte ka sündinud olla,

80 hoopleja, kui häbitult nii võpled ja kardad sa rauka, 
kellelt jo kurnanud jõu on vaevad ja puudused pikad.
Kuid seda ütlen ma sulle ja see läheb täpselt ka täide: 
kui sind võidab see taat ning võisteldes on sinust kangem, 
siis mustkülgsesse laeva su heidan ja viin jalamaid sind 

8$ mandrile vürst Echetose juurde, kes kõikide hukk on. 
Kõrvad siis ning nina sult vasel armutul see ära lõikab, 
ka rebib sult häbiliikme ja toorelt koertele heidab.”

Ütles. Ja  Irosel nüüd värin liikmeid veel enam haaras. 
Ringi ent teenrid ta tõid. Rusik püsti jo kummalgi tõusis.

5)o Kuid küsis endalt enne Odysseus, vaevades vapper, 
lüüa kas nii, et jääkski ta siia ja hing ära lendaks, 
või vähe kopsata meest ning pikali paisata ainult.
Kaaludes hoolikalt kõike, ta siis pidas targemaks kergelt 
kopsata ainult, et sellest ei tekiks kahtlust ta kohta.

5>5 Üksühe juurde nad läksid. Ja vastu ta õlga lõi Iros.
Kuid Odysseus siis rabas kaela tal, kõrva just juurde 
ning puruks lõi sees luud. Veri tõmmuna pursatas suust tal. 
Oiates, hambad risti, jo mees maha prantsatas põrmu, 
tampides kandadel maad. Aga peigmehed kõik käsi tõstsid 

100 ning olid hingetud naerust. Ent haarates hulgusel säärest, 
välja Odysseus ta siis vedas eeskojast ning üle Õue, 
niisama sammaste-õue, ja seal väravasse ta seadis 
vastu müüri ja kepigi veel tema kätte siis pistis.
Seal aga pöördus ta poole ja nii sõnad lennukad lausus:

105 „Istu nüüd siin, sigu tõrju ja koeri sa! Kuid ära püüa 
vaeste ja hulguste seas enam mängida käskijat, kui nii 
arg oled. Muidu ehk veel häda hullemat maitseda saad sa!” 

Ütles ja taas õla peale ta heitis armetu koti,



mis täis auke ja paiku ja paelaga kõikumas kaelas, 
iio  ning lävepakule istus. Ent nüüd juba lustlikult naerdes 

taas tulid tuppa ka peiud ja tervitust ütlesid talle:
„Määraku Zeus ning õndsad ka taevased teised, oh võõras, 

et läheks täide see soov, mis kõikidest kallim on sulle, 
sest oled lõpetand kord selle täitmatu söömari käigud

i i 5 siia me vaevaks! Varsti me nüüd tema saadame teele
mandrile vürst Echetose juurde, kes kõikide hukk on.” 

OnnetÕotavaid neid sõnu rõõmsana kuulas Odysseus. 
Kuid juba Antinoos tõi autasuks määratu mao nüüd, 
mis täis verd ning rasva. Ent Amphinomos oma korvist 

120 võttis leibadest kaks ning tõi need talle; ka veini 
kallas kuldsesse peekri ja tervitas, valjusti hüüdes:

„Rõõmu ja tervist sulle, oh võõramaa taat! Tulevikus 
õnn parem saabugu sulle, ehk küll hädapäevi nüüd palju!” 

Talle ent ütles vastates nii arurikas Odysseus:
125 „Tublidust ning aru on sul, Amphinomos, seda näen ma; 

ka isa säärane on sul, head temast kuuldused käivad, 
et varast rikas ja tubli on Nisos Dulichionilt.
Öeldakse, et tema poeg sa ja pealtnäha tundud ka mõistlik. 
Seepärast räägingi sulle. Kui kuuled, eks otsusta siis vast.

130 Nende kõikide seas, kes käivad ja hingavad maa peal, 
armetuim on inimlaps; pole nii vilets ükski küll teine.
Ei tea karta ta ees häda endale mingit niikaua, 
kui saab taevaselt õnne ta ning jalad astuvad all veel.
Kui aga taevased väed häda mingi jo saadavad talle,

135 siis visalt selle ta küll ära kannatab, kuid üha kaebab.
On inimlastel, kes maa sülest sündinud, meelgi ju ainult 
nii nagu taevane taat seda saatnud on neile sel päeval.
Nii oli ka minul kord siin maa peal õnne ja rikkust.
Kuid ülekohtused siis olid paljud mu teod; pähe hakkas 

140 mulle mu jõud ning võim; abi vendadelt ning isalt lootsin. 
Kuid ülekohtune ei tohiks olla nii keegi maailmas, 
vaid pigem nautima vaikselt, mis annavad taevased talle. 
Missugust väärust siin aga, näen mina, teevad nüüd peiud: 
raiskavad rikkusi nad mehel, solvavad sel abikaasat,

145 kes, usu mind, ei jää enam küll nüüd kaugele kauaks
sõpradest ning kodumaast! Ligi on ta jo, ning jumal andku, 
et koju pääseksid siit sina enne, kui sind tema kohtab, 
kui oma rändudelt saab koju jälle ta sündimismaale!
Sest, usu, kui on taas oma katuse all tema, ei siis



15° peigudest lahku ta ilma, et on verd voolanud palju.”
Ütles ja jõi mesiveini ta, enne sest ohvritki tuues. 

Andis peekri ta jälle siis suurtsugu noormehe kätte 
ning läbi saali see läks, norus pea omal, sees süda sünge, 
ning mures raskes meel -  oma otsa jo ette ta aimas.

155 (Siiski ei surmast ta pääsenud, sest oli määrand Athena, 
et oma saatuse saaks Telemachose käest ta ja piigist.) 
Taas maha istus ta nüüd oma istmele, enne kust tõusnud.

Kuid Ikariose tütar see, taibukas Penelopeia, 
mõtte rindu nüüd sai -  selle läkitas Pallas Athena -  

160 ilmuda peigude ette, et neil süda rõõmsana loodaks 
kõigil, ja et ise saaks poja ning abikaasagi silmis 
väärtuslikumaks veel, kui olnud ta iialgi enne.
Naeratas sunnitult nüüd ta ja Euronymele nii ütles:
„Miks küll, Euronyme, ajab vaim mind äkki, et praegu 

165 näitaksin end kosijaile, ehk küll neid vihkan ma kõiki? 
Kuid tahan ütelda seal poja kõrva ma nõu kasulikku, 
et ei hooletult jääks tema jultunud peigude seltsi, 
sest kõned neil on head, tagaselja ent hauvad nad kurja.” 

Vastas ent Euronyme, varahoidjatar, nii tema vastu: 
170 „Kõik, mis sa ütlesid, laps, on õigesti öeldud ja hästi.

Eks mine siis poja juurde ja hoiata, peitmata miskit.
Kuid pese enne sa end ning salviga palgeidki võia;
ei sobi näidata sul end nii äranutetud näoga;
sest pole hea üha kurta, nii et kõik muu läheb meelest.

175 Selles ju eas on su poeg, mida soovinud enne sa ikka
ning palund taevasilt: tal habe tärganud palgeile on jo.” 

Talle ent vastas taas nii taibukas Penelopeia:
„Nõu ära anna sa, Eurynome, murest murtule mulle, 
et peseks end ma ja veel siis salviga palgeidki võiaks.

180 Kõik ilu võtnud jo mult on taevased sest ajast peale, 
kui ära sõitis Odysseus siit oma laevadel õõnsail.
Kuid käsi tulla nüüd Autonoe ning Hippodameia, 
et ühes saadaks nad mind, kui meespere saali ma laskun. 
Sest häbi minna mul sinna on noormeeste hulka nii üksi.” 

185 Ütles ta nõnda. Ja eit kohe kambrist läks, nagu kästud,
kutsuma neitsikuid alt, et need üles tõuseksid ruttu.

Kuid tuli mõte jo uus pähe nüüd särasilmsel Athenal. 
Penelopeiale und magust laskis ta laugude peale.
Raugesid liikmed tal kõik, nõjatoolile pea vajus alla 

190 ning seal uinuski ta. Aga andisid nüüd jumalikke
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kallas ta peale Athena, et hurmaks ahhailased kõik ta.
Esmalt palgeile tal ilu andis, ambroosialiku 
võides võidega, mil Aphroditegi siis ihu võiab, 
kui läheb tantsima ta hariitide kaunisse ringi.

195 Kasvu tal kõrgemaks muutis ja kõik rühi priskemaks hoopis, 
ning ihu valgemaks kui elevandi on luu, säravvalge.
Kui oli teinud ta nii, siis lahkus suur jumalanna.
Kuid üles kambrisse nüüd tulid valgekäelised piigad 
valjusti vesteldes. Ning kohe lendas ja läks uni armas.

200 Hõõrudes silmadest und ära käega, nii ütles vürstinna:
„Oi, uni õrnim ja kauneim hetkeks mu, armetu, haaras!
Kui tooks Artemis-neitsi ka surmagi niisama Õrnalt 
mulle nüüd äkki, et ep oleks tarvis mul hukata ennast 
lõpmatus leinas, kui kurdan nii ikka veel kaasat mu kallist -  

205 tublimat, targemat meest üle kõigi ahhailaste teiste!”
Ütles ja alla siis astus ta hiilgavast puhkusekambrist, 

kuid ei ükski, vaid kaasas tal kaks oli ümmardajannat.
Km aga peigude juurde nii jõudis ta, äülisim naistest, 
uksel, saali mis viib, ta peatus ja piidale toetus,

210 l hiilgava looriga näo omal varjates; kuid tema kõrval
kummalgi pool jäid seisma ta ustavad ümmardajannad.
Nõrkusid peigude põlved, sest nii väga neid iha haaras; 
soovis ju neist igaüks ise heita ta kõrvale voodi.
Ent poja, armsaima poole ta pöördus ja nii sõnad ütles:

21$ „Kas pole mõte ja meel, Telemachos, sul nüüd enam kindlad?
Sa varem poisigi eas olid targem ja taibukam vaimult.
Nüüd aga, kus oled suur, juba jõudnud õitsemis-ikka, 
ning igaüks, kes näeb sinu kasvu, nii sirget ja kaunist, 
ütleks jo, et tema ees isa ülla ja õnneka poeg on,

220 nüüd sinu mõte ja meel pole õiglased nii nagu enne.
Kuis majas sündida võis asi säärane, nii häbiväärne?
Kuis lasid juhtuda, et siin solvati nõnda su võõrast?
Kuidas siis nüüd? Kui võõras see, kes majast kaitset ju otsis, 
seesugust tunda siin sai vägivalda ja irvitust säärast,

225 sullegi teotuseks ning häbiks siis kogu rahva ees on see.”
Nii ema vastu ent kostis Odysseuse järglane mõistlik:

„Ei pahaks panna ma saa, ema, et mind süüdistad nõnda.
Nüüd oma meeles jo mõistan ma ning aru saan väga hästi, 
mis hea ja mis halb, aga enne ma laps olin ainult.

230 Kuid sagedasti ei saa läbi mõelda ma mõistlikult kõike.
Need mehed, kes igal pool siin istuvad, haududes kurja,

L



mul segi mõttedki viivad. Ja aitajat mul pole ühtki.
Kuid pole peiud ses süüdi, et võõra ja Irose keskel 
sündis võitlus see, kus oli võõras me Irosest kangem.

235 Oh, oleks -  aidaku seks isa Zeus ja Apollon, Athena! -  
et nii istuksid kõik, läbipekstuna ning pead norgus, 
peiudki jultunud, muist majas siin, muist väljas ka õues 
ning oleks liikmeist jõud kadund hoopiski neil, nagu praegu 
Irosel, kes väravais seal istuda lössitab uimas,

240 nii nähes välja kui joobnu, kel pea on rinnale langend!
Jalgadel püsti ei seisa ta ning ei minna ka jaksa 
siit koduonni, sest jõud tal liikmeist täiesti lahkund.”

Vaikselt vestlesid nii Telemachos ja Penelopeia.
Siis tuli Eurymachos ja sel moel pöördus ta poole:

245 „Kui sind, Ikariose tütar, oh taibukas Penelopeia,
näeksid sääraselt kõik mehed Iasose, Argose maadelp^-, 
homme jo hommikul siis kosijaid oleks paljugi rohkem \ ^ ^  *0 
siin pidupilgaril, sest sinutaolist naist pole ühtki. \
Kellelgi ep ole kasvu, ei rühti, ei vaimugi säärast.” \ O -

250 Talle ent kostis ja ütles nii taibukas Penelopeia:
„Ei, juba kõik ilu ning kehamoe minult taevas on võtnud
sest ajast peale, kui sõitsid argiivlased Ilionisse jt* o?a;
ning ühes nendega läks abikaasa mul, üllas Odysseus.
Kui tuleks sealt koju veel ta ja ümbritseks taas tema hool mind, C ‘

255 siis oleks kuulus ma vast ning kõik oleks kaunim mul hoopis. - 7
Nüüd mure mulle vaid jäänd; häda vaid jumal mulle on saatnud.
Meeles mul päev, kus läks oma sündimismaale ta ja, võttes \
mul paremast käerandmest, veel nii sõnad lahkudes lausus:

„Ei saa uskuda, naine, et taas koju saabuksid tervelt 
260 Trooja randadelt kõik ahhailased sääriseis kauneis.

Võitlema vaprad ju on mehed Troojaski, nii kõlab kuuldus, 
piiki nad heitma on head ning juhtima noolt väga jõudsad, 
vahvad on võitlema ka sõjavankreil, mis väga kiirelt 
otsuse ühtviisi-kõik-mahatallavas tapluses teevad.

265 Ei siis tea ma, kas toob koju mind jumal võitlusest, või ehk 
langen ma Trooja all. Siis maja üksinda hoia ja hoolda!
Hoolitse kõikide eest kodus siin, isa ning ema eest ka, 
nii nagu siiani või enam veel, kuna mind pole toeks neil!
Kui aga siis pojal näed habet palgele tärkamas, jälle 

270 võid abielluda ning majast lahkuda siit, kuhu soovid.”
Rääkis mulle ta nõnda. Ja nüüd see kõik läheb täide.

Öö tuleb kätte, kus pean juba kohtama vastikuid pulmi,



neetu ma, kellelt Zeus kõik rõõmud ja õnne on võtnud. 
Teinegi veel mure mul südant koormab ja vaevab mu hinge: 

275 polnud iialgi küll kosijail varem sääraseid kombeid.
Kui varem suurtsugu naist, isa jõuka ja aulise tütart 
soovis kihlata keegi ja teisigi võistluses võita, 
siis ise mõrsjale andis ta härgi ja rammusaid lambaid 
ning tema hõimule tõi ka kostiks kinkisid kalleid,

280 kuid ei hinnata söönd vara võõralt, maksmata miskit.” 
Ütles ta nõnda. Ja rõõmustas sest Odysseus leidlik, 

et nii meelitab välja ta kinke ja et sulasuuga 
meeli neil võrgutab, kuigi tal sees süda teisiti mõtleb. 

Vastas ent Antinoos, Eupeithese poeg, tema vastu:
28$ „Ülla Ikariose tütar, oh taibukas Penelopeia!

Võta siis vastu sa kõik, mida sulle ahhailased toovad 
kinkideks nüüd! Sest ei sobi tõrjuda kinkisid keltki.
Kuid ise ei koju tööle me läe ega kihlama teisi 
enne, kui võtad me seast mehe endale, kes parim kõigist.” 

290 Ütles ta nõnda. Ja see kosijaile ka teistele meeldis.
Saatsid nad käskjalad kõik kohe talle siis hankima kinke. 
Antinoosile tõi ülikauni seal peplose heerold, 
mis ilus kirju ja suur. Kaksteistkümmend sel oli preesi, 
kuldsed kõik, sama palju ka haake, mis koolduvad hästi.

25)5 Eurymachose jaoks aga toodi nüüd helkivad helmed, 
kus merivaik ning kuld säras kordamööda kui päike. 
Eurydamas, see sai ilurõngad, mis kõrvades kaunid, 
kus igas hiilgamas kolm oli helmest kui mooruspuu marja. 
Valdjas Peisandros, Polyktori poeg, omalt poolt aga laskis 

300 orjal hankida kee, mis kaelale kauniks on ehteks.
Nii igaüks ahhailastest tõi kena kingi nüüd talle.

Siis ülakambrisse jälle ta tõusis nii kui jumalanna, 
kaasas ka saatjaspiigad, kes uhkeid kinkisid kandsid.
Kuid mehed algasid taas oma lustlikku laulu ja tantsu 

305 rõõmsalt aega nii viites koos kuni õhtuni välja.
Rõõmsalt aega nad viitsid. Ja saabuski must, pime õhtu. 

Kolm tulekollet nad siis üles sättisid leekima saalis 
valguse andjaiks; täis olid ääreni kuivi need halge, 
kaua jo kuivatatuid ning peeneks raiutud nüüd vast;

310 pistetud neisse ka tõrvaseid peerge. Ent valvasid lõkkeid 
üksteise järgi seal valdjas Odysseuse piigad. Ja noile 
nüüd ise nii sõnas üllas Odysseus, taevasest sündind:,

„Kuulge, te kaugele läind, maavaldja Odysseuse piigadl



__ Võiksite minna nüüd kambri, kus viibimas teil emand aulik;
315 keerake seal kedervart või istudes kraasige viUâ  

virkade kätega ning emancTallegi olgenTi seltsiks!
Kuid mina tuld ise teen ning valvan ka kolletel kõigil.
Kui ka ehk siia nad jääks, kuni Koit kuldtroonine tõuseb, 
ei väsi valvamast neid ma; sest pean, vana, vastu ma kaua.”

320 Ütles. Naersid vaid neiud ja vaatasid üksühe otsa.
Ent häbematuna rääkis siis õitseva näoga Melantho, I-L l m  &
Doliose tütreke see, keda kasvatand Penelopeia 
hoolsasti kui oma last, üha riideid ja ehteidki andnud.
Kuid kaastunnet siiski ei tundnud ta vastu Melantho,

325 vaid oli Eurymachos ta kallike ning salaarm neil.
__ Nüüd kõnet kurja ja sõimugi sai temalt kuulda Odysseus:

„Kuidas? Vist oled peast segi läinud sa, õnnetu hulgus!
Ööbima sepisepatta miks ei taha minna sa, või ehk 
teeliste öömaja nurka siis kuskile? Miks häbematult 

330 suud üha pruugid sa siin nii paljude võõraste vastu,
tundmata hirmu? Kas vein segand mõistuse sul? Või on ikka 7 
sul aru säärane, et sõnu taibutult tuulde sa pillud?
Või pähe sulle on tõusnud, et said üle Irosest, sandist? J
Oot-oot, ehk tuleb keegi, kes kangem on veidi kui Iros!

335 Võimsa käega see lööb pea kuumaks sul kummaltki küljelt j 
ning majast välja su viskab, nii et verest tühjaks sa nõrgud.” 1
_Süngelt vaatas ta poole ja ütles O dysseus leidlik: __" —

_ „Litakas! Nüüd kohe läen Telemachose juurde ja räägin
_kõik ära talle, mis ütlesid siin. Ta su tükkideks lõikab.”

340 Ütles. Ehmusid sest ära hirmsasti neitsikud, kiirelt
jooksid nad sealt läbi saali ja endil jo nõrkesid põlved 
kartusest, sest juba uskusid tõeks tema ähvardust kõik nad.
Kuid tema valvama jäi ise tuld seal leekivais koldeis;
Mõelnud ei naistele, vaid süda muust oli täidetud. Plaanid 

345 keerlesid peas juba tal, mis varsti siis viiski ta täide.
Kuid ei lasknud Athena, et lakkaksid jultunud peiud 

solvavalt irvitamast. Seda sooviski just jumalanna, 
et üha kangemaks läeks vihavimm Odysseuse rinnas.
Pilkama hakkas nüüd nii Eurymachos, too Polyboides,

350 naerdes Odysseust, et lõbu saaksivad sellest ta sõbrad:
„Kuulge, te auväärt peiud, kes kosjas me kuulsal vürstinnal!

Laske mul öelda, mis vaim mind ütlema sunnib! Ei tulnud 
taevaste tahtmata küll see võõras Odysseuse kotta.
Selgesti näen: tulehelk meie peale ei tõrvikust paista,



355 vaid tema peast, sest seal pole hiukseid ju ainustki salku.”
Siis aga linnadevõtja Odysseuse poole ta pöördus:

„Kas tuleks teenima mind sa, kui sult seda sooviksin, võõras, 
kaugel mu põllul? Ma ei tasu selle eest halvasti sulle.
Korjaks sa puurisu seal ning istutaks suuremaid puidki.

360 Annaks rohkesti rooga ühtsoodu ma sulle. Ja saaksid 
riidedki head keha ümber ja jalgade alla sandaalid.
Kuid ameteid oled halbu sa õppinud ainult, ei meeldi 
sulle ju hakata tööle. Nii kerjates hulgud sa ümber 
soovides andidest vaid täis toppida täitmatut kõhtu.”

365 Talle ent kostis ja ütles sel moel arurikas Odysseus:
„Kui sinu vastu ma töös saaks võistelda, oh Eurymachos, 
kord kevadpäevadel, kui juba pikad on need, arul heina 
niites, ja käes oleks hea terav vikat, mis kaunisti kooldub, 
kummalgi, mul ning sul, ning meil kogu aeg tuleks niita 

370 hommiku koidust ja Õhtuni hilja, ka võtmata einet!
Või oleks kummalgi tööks meil kündmine, ees kõvad härjad, 
suured ja rusked, kes on rohul lopsakal hästi end toitnud, 
kes samaealised ning samavõrdne kel jõud vägev liikmeis, 
ning oleks antud ka maad neli vakamaad, kus muhe muld on -  

375 küll siis näeksid, kas vaod ajan sirged ma sellel või mitte!
Või kui tooks sõja kuskilt Zeus, tänapäevalgi kas või, 
ning kui mul oleks kilp ning piikegi kaks terav-vaskset, 
ning vaskkiivergi peas tihedasti mu oimude ümber -  
küll esirinnas sa mind siis võitlemas näeksid, ja ei sa 

$80 siis enam irvitaks nii minu kõhtu kui täitmatult ahnet.
Kuid oled ülbust sa täis ning vaim pole lahke su rinnus. 
Seepärast ainult sa pead end suureks ja sangariks võimsaks, 
et pole võitlemas siin mehi teisi kui väiksed ja väetid.
Kui tuleks siia Odysseus, kes taas oma saarele saabund,

3<?5 siisap laiadki uksed need, tunduksid varsti liig kitsad 
sulle, kui tormates siit läbi eeskoja putkaksid pakku.”

Ütles ta nii. Aga nüüd Eurymachos veel rohkem sest raevus, 
täis vihavimma ta vaatas ja nii sõnad lennukad lausus:

„Nüüd paha palga sa saad, vilets lurjus, et nii häbematult 
390 suud üha pruugid sa veel paljude võõraste vastu,

tundmata hirmu. Kas vein segand mõistuse sul? Või on ikka 
sul aru säärane, et sõnu taibutult tuulde sa pillud?
Või pähe sulle on tõusnud, et said üle Irosest, sandist?”

Hüüdis ja pingi ta haaras. Odysseus, kartes ta hoopi,
35?5 kiiresti Amphinomose, dulihhioonlase ette



end maha laskis. Ning tabas veinikallajat käele 
tervelt see hoop. Tärinal sel käest kohe kann maha lendas 
ning maha kummuli kukkus ka mees ise, oiates raskelt. 
Peigude seas kära tõusis nüüd saalis ses varjuderikkas.

400 Ütlesid mitmeidki neist, ise vaadates kaaslase poole:
„Oh oleks surnud jo rändaja see oma rändudel kaugeil 

enne, kui siia ta sai! Poleks juhtunud siis seda mürglit. 
Tõusnud on meil tüli nüüd siin kerjuse tõttu! Ja rõõmu 
õilsast peost ei saa, kui pööbel jo sinnagi tungib.”

405 Neile ent ütles siis nii Telemachos, mees pühavõimne:
„Ep ole meelt teil peas, mehed metsikud! Kas aru viind teilt 
sööming ja jooming? Või on jumal keegi teid ärritand hulluks? 
Nüüd aga peol on lõpp! Nüüd kõik koju puhkama minge, 
kui seks soov teil on! Sest ei aja välja ma ühtki.”

410 Ütles ta nii. Aga nood pahameelega hammustid huulde,
et sõnu julgeid said temalt korraga nõnda nad kuulda. 
Amphinomos, Aretosest sündind Nisose poeg ent 
pöördus peigude poole ja nii sõnad lennukad lausus: 
„Oiglasest ütlusest ei tohi solvuda keegi, mu sõbrad,

415 ning ei sellele vaenu või sõimuga vastata kõlba.
Ärge te puutuge nüüd enam võõrast, kes saabunud kaugelt, 
et ka Odysseuse orje, kel on asupaik majas selles!
Veinikallaja vaid veel ääreni täitku me peekrid, 
et võiks ohvrid me tuua ja siis koju puhkama minna!

420 Rändaja see aga jäägugi siia Odysseuse majja
ning Telemachose hoolde, sest tulnud ta on tema juurde.” 

Ütles ta nõnda. Ja see kõne kõigile muilegi meeldis. 
Mulios Dulichionilt, see Amphinomose heerold, 
tublina jällegi neile nüüd vett segas veiniga kraatris 

425 ning jagas peekrid. Ja kõik, jumalatele õndsaile enne 
ohvrit pillates neist, jõid koos mesimaitsevat veini.
Kui aga ohvrit nad toonud ja küllalt ka siis ise joonud, 
läks igaüks oma kotta ja seal unevoodisse heitis.
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Ü H EKSATEISTKÜ M N ES LAUL
O d y s s e u s e  j a  P e n e l o p e i a  k õ n e l u s . 

J a l g a d e p e s e m i n e

M
eestesaali ent jäi jumalik Laertese võrse, 
et Athenaga koos läbi kaaluda hukkamisplaane. 
Kiiresti nii poja vastu ta ütles lendavail lauseil: 

„Nüüd sõjariistad, mu poeg, vaja viia on välja siit ruttu
5 kõik kuni viimseni. Kui küsib seepärast peigudest keegi, 

vaigista siis sina neid sulasuiselt, leebivail lauseil:
„Viisin nad suitsumast siit ära viimaks. Vaevalt on tunda, 
et samad need on, mis jättis Odysseus, sõtta siit sõites: 
ei sära hoopiski need, päris mustaks on muutunud suitsust.

10 Kuid veel tähtsama mõtte on toond jumal nüüd pähe mulle: 
võiks tüli tõusta siin veinist ja üks ehk teist vihas lüüa. 
Sünniks taplus sest jälk, mis reostaks me pilgarit rõõmsat 
kihlusepeol. Mehe kätt oma poole ju raud ise tõmbab!”” 

Ütles ta nii. Kohe poeg isa käsku ka kuulekalt täitis;
15 hoidjatar Eurykleia ta kutsus alla ja ütles:

„Nüüd, ema, piigasid hoia sa naistekambris nii kaua, 
kui isa relvad need kaunid ma siit ära viin panipaika.
Keegi ei pea neist hoolt siin saalis ja suitsunud kõik nad. 
Võõrsil viibis ju taat, seni polnud ka veel minul mõistust.

20 Kuid ära annan ma nüüd, kuhu suits enam juurde ei pääse.” 
Vastas ent Eurykleia ja ütles, hoidjatar armas:

„Oh, kui nüüdki sa, poeg, juba hakkaksid mõtlema, kuidas 
tarvis on sul maja hoida ja kaitseda kraami su rohket!
Kuid kes astub su ees, et tuld seal näidata sulle?

25 Ei luband piigadel tulla sa. Kuid nemad näitajad on ju.” 
Talle ent kostis taas Telemachos mõistlik ja ütles:



„On see rändaja mul. Ei sel lase tööta ma olla, 
kes minu leivast sööb, ehk olgugi tulnud ta kaugelt.”

Ütles ta nõnda. Ja nüüd sõnad tiivutuks jäid suhu ammel.
30 Naispere-toal mugavkaunil ta sulges riiviga ukse.

Kuid kohe hakkas Odysseus ning ühes hiilgav ta poegki 
kiiresti tassima saalist nüüd kiivreid, kummitud kilpe 
ning teravotsaseid piike. Ent ees, tulelühtrit kuldset 
kandes ja valgust näidates, käis ise Pallas Athena.

35 Äkitselt taadile nii Telemachos mõistlik see hüüdis:
„Oi isa, mis imet suurt siin saalis nüüd näevad mu silmad?
Seinad kõik ümberringi, ka kaugemad nurgad ja sopid, 
kõrged sambad ja aamtalad kuusised, plangudki laes seal 
hiilgavad silme ees kõik, nagu haaranud neid oleks leegid!

40 Viibib siin vist jumal keegi, kel valduseks ääretu taevas.”
Kuid kohe kostis ja ütles sel moel arurikas Odysseus: 

„Vaigista, poeg, oma meelt! Ära nõua või räägi sest rohkem!
Ikka on viis teha nii jumalail, olümplasil kõrgeil.
Kuid mine puhkama nüüd ning siia las jään mina üksi!

45 Piigasid ning ema sul tahan rohkem veel õppida tundma,
ning tema ka, murest muljutud, mult pärib asjadest mitmeist.” 

Ütles ta nii. Telemachos siis lahkuski kuulekalt saalist, 
tunglaga valgustas teed ning läks oma puhkamiskambri, 
kus magas ikka ta, uni armas ta laugele laskus.

50 Sinna ta heitis ka nüüd, et oodata taas püha koitu.
Meestesaali ent jäi ise taevasevõrdne Odysseus, 
et Athenaga koos läbi kaaluda hukkamisplaane.

Kuid oma kambrist sel ajal astus ka Penelopeia, 
nii nähes välja kui Artemis või Aphrodite, see kuldne.

55 Neitsikud tõid tule äärde ta jaoks nõjatooli, mis tehtud 
kunstikalt, täis hõbe- ning elevandiluust lõigatud ehteid.
Meister Ikmalios kord oli teinud ta, ka jalapingi 
valmistand talle. Ja pealt tihe villak tooli veel kattis.
Saabudes sellele istus nüüd taibukas Penelopeia.

60 Kuid ülatoast tulid alla siis valgekäesed ta piigad.
korjasid laudadelt kõik, mis jäänd üle roogadest rohkeist, 
peekridki need, kust veini vast joond olid upsakad peiud, 
pannidelt puistasid kõik tuha kustunu. Kuid asemelle 
puid panid uusi ja kuivi, et neist tuleks valgust ja sooja.

65 Jälle Odysseust märkas ja hurjutas nõnda Melantho:
„Kas tahad öö läbi veel meid tüütavalt kiusata sim sa, . * 

kõikjal hulkudes ringi ja ainult vahtides naisi?



Käi majast välja sa, hulgus! Jo said kere täis -  täna Õnne! 
Vaata, kui tukiga äigan ma kord, küll siis sa siit lendad!” 

Süngelt vaadates ütles ent nii arurikas Odysseus:
„Kuule, mis on sul? Sa miks tige nii oled jälle mu vastu?
Kas ehk seepärast, et on ümber mul määrdunud kaltsud, 
või et kerjates käin? Häda karm mind sundinud selleks! 
Rändajad, kerjused vaesed on ikka ju nõnda maailmas.
Kord oli jõukas ka mul maja teistegi jõukate hulgas 
ning elu õnnelik. Sai iga rändaja ande mult rohkelt, 
ükskõik, kes oli see, või mis hädas saabus mu juurde.
Orjegi mul oli hulk, vara kõike ka muud, mida tarvis, 
et käsi hästi meil käiks ning et meid kutsutaks rikkaks.
Kõik aga võttis mult Zeus. Oli säärane taevalik soov tal. 
Vaata, et niisama just ei juhtuks ka sulle, kui kaotad 
kord ilu, millega paistad sa välja nüüd neidude keskel!
Või kui su käskijatar saab täis viha õiglast su peale, 
või Odysseus taas koju jõuab, sest veel on ju lootust!
Kui aga hukkund Odysseus ning enam iial ei saabu, 
siiski tal alles on poeg, Telemachos, kes Phoibose armust 
on temaväärne. Ei jää temalt peitu ka, kui mõnel piigal 
kombed nii jultunud on. Pole laps enam, vaid juba mees ta.” 

Ütles Odysseus nii. Teda kuulis ka Penelopeia 
ning ise hurjutas piigat, nii karmina öeldes ta vastu:
Jultunud koer, häbematu! Kas arvad, et ütlusi tooreid 
muudki ei kuulnud su suust? Öma pea kord seepärast kaotad. 
Eks väga hästi sa tea, ise praegu just ütlesin sulle, 
et tahan rändajalt sellelt ma kuulata, kas vahest teateid 
tal on Odysseusest: mul süda ääretult täis murevaeva.”

Siis aga Eurynomele ta, võtmehoidjale, ütles:
„Eurynome, too pink, pane pehme ka villak ta peale!
Sinna las istub me võõras, et öelda ta võiks, mis tal öelda, 
ning ühes kuulda ka mind, sest kõike ma talt pärin järgi.” 

Ütles ta nõnda. Ja Eurynome kohe käskija ette 
istme läikiva tõi, pani peale ka villaku pehme.
Sellele istuski nüüd paljukannatand üllas Odysseus, 
ning küsis esmalt ta käest nii taibukas Penelopeia:

„Rändaja, enne kui muud tahan teada ma ning seda ütle: 
kes oled ning mis soost? Kus on sündimismaa, kodulinn sul?” 

Talle ent ütles vastates nii arurikas Odysseus: 
„Suuremand! Ei inimlast ole ühtki siin maailmas laias, 
kes paha öelda sust võiks. Üles taevani tõuseb su kuulsus.



Sa oled nii nagu vürst, kes üllana, taevasi kartes, 
n o  maad juhib suurt, mehi võimsaid ning ise kindlana kaitseb 

kõikjal seadust ja Õigust. Ta põldudel mustadel lokkab 
küll nisu, küll oder ning puud painduvad viljasid kandes, 
kasvavad järjest ta karjad ja saab kalasaaki ta ohtralt.
Sest juhib hästi ta maad. Ja on õitsemas rahvas ta käe all.

i i 5 Kõike sa muud küsi siis minu käest oma katuse all siin, 
kuid ära uuri, kus on sugu, linn ning sündimismaa mul, 
sest enam vaid süda mul muret täis saab, kui tuleb meelde 
jälle see kõik. Olen õnnetu mees. Aga mul ju ei kõlba 
nutta ja kaevelda siin, majas võõras, ja soiguda süngelt.

120 Ep ole hea nii kurta ju, et kõik muu läheb meelest.
Hurjutust kuuleksin siis kohe piigadelt või sinult endalt: 
sel mehel pea täis veini on, et ujub nii pisarais ta!”

Kostis ja ütles taas aga taibukas Penelopeia:
„Ei, juba kõik ilu ning kehamoe minult taevas on võtnud 

125 sest ajast peale, kui sõitsid argiivlased Ilionisse
nmg ühes nende_ga läks abikaasa mult, üUasXkjysseuuw
Kui tuleks sealt koju veel ta ja ümbritseks taas tema hool mind,
siis õleks kuulus mayast j^kÕik oleks kaunim mul hoopis.
Nüüd mure mulle vaid jäänd, häda vaid jumal mulle on saatnud. 

130 Näed: igaüks paremaist, kelle käskusid kuulavad saared _
Dulichion, Same ning ka Zakynthos see metsaderikas, 1
või iga mees vägivõimsam me Ithakalt kaljuselt -  kõik nad 
kiuste nüüd kihlavad mind, maja rikkusi rüüstavad aina.
Seepärast ei enam hooli ma võõraist* kes otsivad varju.

135 ei ka heeroldeist neist, kes rahvagi asjus siin käivad.
Ainult Odysseust üksi veel kurdan ma leinavas rinnas..

Nõuavad pulmi nad mult, aga mõtlesin välja ma vembu 
kangaspuudega -  esmalt tõi jumal mõtte mul selle, 
et üles puhkamiskambris siin kanga ma seadisin peene 

140 ning väga pika. Ja sellest ma ütlesin nii kosijaile:
„Noormehed, kes te mul kosjas nüüd, kus on hukkund Odysseus, 
ärge veel pulmasid enne te oodake mult, kuni valmis 
kangas on see, et ei läheks asjata raisku mu lõngad!
Koon surilõuendit ülla Laertese jaoks juhuks selleks,

145 kui teda äkki ehk lööb mõru surm ning hukutav saatus.
Muidu ehk laidaksid mind ahhailaste naised, et matnud 
ma olen paljana surnu, kes on kogund rikkusi palju.”
Nõnda ma rääkisin ning seda uskusid uljas nad meeles.
Nii kudusin oma kangast ma pikka ja suurt kogu päeva,
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ijo kuid üles kiskusin taas kõik öösiti tõrviku valgel.
Aastat kolm tegin nõnda ja uskusid ikka argiivid.
Kui aga neljaski aasta jo algas siis aegade voolus, 
möödusid kuud ning päevade ring sai täis nagu seatud, 
neile kõik rääkisid piigad -  on need südametud kui koerad!

155 Teolt tabas peigude jõuk mind, karjudes jooksid nad juurde 
ning tahes-tahtmata mul see töö tuli lõpuni viia.
Nüüd enam pulmi ei saa ära hoida ma, muud aga vempu 
ei tule meelde mul. Nüüd vanemailtki jo kuulen ma sundust, 
et abielluksin. Poeg vihas näeb, kuis meil vara hukkub.

160 Saab aru kõik; täis mees juba on ta ja nüüd ise oskab 
siin maja juhtida -  kui Zeus aitab -  ja austustki saada.
Kuid sina siiski nüüd ütle, mis soost oled sündind ja kuspool? 
Või oled nii nagu muistses loos -  kivist tekkind või tammest?” 

Talle ent kostis ja ütles sel moel arurikas Odysseus:
165 „Suuremand aulik, Laertesest sündind Odysseuse kaasa!

Oh kas nõuad veel ikka, et räägiksin endagi soost ma?
Olgu siis, räägin ma. Kuid enam kasvab sest veel mure raske, 
mille kui koorma all käin, nagu kõik, kes sündimismaalt on 
nii minutaoliselt kaua jo viibinud kaugel, nii palju 

ijo  rännanud võõraste linnus ja kannatand vaevu nii mitmeid.
Kuid nüüd siiski ma vastan, mis soovinud kuulda mu suust sa. 
On kesk tõmmukat merd üks saar; nimi sellel on Kreeta. 
Kaunis ja rikas see maa, igalt poolt teda piiravad lained; 
üheksakümmend tal linna ja loendamatult on rahvast.

775 Palju on hõime tal koos: ahhailastel siin asupaik on, 
eteokreetidel seal ning vaprail küdoonia meestel, 
kolmel ka doorlaste hõimul, pelasgidel taevasevõrdseil. 
Linnadest suurim on Knosos, kus kord oli valdijaks Minos, 
kes igal üheksandal aastal seal aulise Zeusiga kohtus.

180 Vapper Deukalion tema poeg oli, ent isa mulle.
Sünnitas Deukalion minu, kuid ka veel Idomeneuse 
vürstliku. Sõitis see, vend, äraTroojasse kaarekail laevul 
Atreuse poegade seltsis. Ta enne ju mind oli sündind 
ning minust vapramgi. Ent nimeks kuulsaks on minul Aithon. 

185 Ka nägin Kreetas ma seal Odysseust ning minult sai ta 
võõrustuskinkisid. Torm ajas sinna ta teelt ära, kui ta 
ümber Maleia neeme siit Troojamaa tandreile tõttas.
Viimati Amnisos-jõel, kus Euleithyial on koobas, 
vaevaga tormi eest varju ta leidis ohtlikus valgmas.

190 Idomeneust kohe nõudis ta seal, üles linnani jõudes,



kui oma auväärt ja head majasõpra -  ta nii teda hüüdis.
Kuid oli sellest kümme või üksteist päeva jo möödas, 
kui oli Ilionisse see läind oma laevadel kaarjail.
Tõin siis Odysseuse lossi ja rõõmsasti võtsin ta vastu, 

i<?5 pakkudes kostitust talle neist roogadest, mis majas rohkelt. 
Andsin ta meestegi jaoks, sõjasõpradeks kes temal kaasas, 
veini helkivat ning jahu, mis sain maksudeks rahvalt.
Härgi ka tapmiseks tõin, et praega nad kinnitaks endid. 
Tervelt kaksteistkümmend päeva seal ootasid uljad argiivid -  

200 hoidis seal neid maru metsik, mis raevutses põhjast. Ei võinud 
seista ses kuivalgi maal; jumal vaenulik keegi ta saatis.
Vast kolmeteistkümnendal ilm vaikis ja pääsid nad sõitma.” 

Nii lugu ette ta luiskas, mis kõik tõenäoline tundus.
Kuid emand kuulas ja veel sulad voolasid alla ta palgeilt.

205 Nii nagu küngastelt kõrgeilt lund, mida läänetuul toonud, 
näed sulavat kohe, kui suvetuul kagust kandnud on sooja 
ning suland veest sest paisuvad jõed ning tormavad kiirelt -  
nii sulas naiselgi nüüd pisarais nägu ning kenad palged, 
nuttes meest, kes istus ta ees. Aga vaatas Odysseus 

210 enda ees kurtvat naist, süda täis omal kahju ja kurbust, 
kuid nagu rauast või sarvest tal laugude all olid silmad -  
pilkundki ei; kaval-hoolas, ta ei valand ühtki.
Kui aga küllalt jo nutnud vürstinna ja vett valand ohtralt, 
pöördus Odysseuse poole ta jälle ja nii sõnad lausus:

215 „Nüüd aga, rändaja vÕÕras, mul sind tuleb proovile panna.
Kui oled kostitand tõesti Odysseuse kaaslasi kord sa, 
ning tema on ise sul külas olnud ka, nii nagu ütled, 
räägi siis, millised riided tal tookord seal keha katsid, 
kuis nägi välja ta ning kuis need, kes tal olid kaasas?”

220 Kostis ent talle ja ütles sel moel arurikas Odysseus:
„Raske on nii vanu asju mul rääkida vaid mälu järgi.
Nüüd kahekümnes aasta jo veeremas sellest on mööda, 
kui sealt teele ta läks, minu sündimismaalt ära sõites.
Kuid mis meelde mul jäänd, seda küll võin sullegi öelda.

225 Villane purpurhõlst oli ümber Odysseusel üllal,
suur, kahelaidne; ja koos suur kuldne sõlg seda hoidis 
ning kaks vastetki. Kuid sõle plaat oli täielik kunsttöö: 
koera käppade all näha võis seal siplevat hirve 
kistuna, kirjut ja noort. Imekspandavalt eht oli kuldne 

230 koer see, kes rebis kurku seal hirvel, ja niisama hirvgi, 
kes valus reitega raples ja lahti nii pääseda püüdis.



Hõlsti all märkasin tal ihukuubegi hiilgavat: riie
sel oli painduv ja peen, nagu kuivanud küüslaugu kestast -
nii oli õrngi ta ning säras nõnda kui päikese paiste.

235 Täis imetlust seda vaatasid tollal nii mitmedki naised!
Kuid üht asja veel ütlen ja see-üle hästi sa mõtle: 
ei mina tea, kas läks kodust riietes nendes Odysseus, 
või sõber keegi nad saatis ta laevale, või vahest alles 
tee peal kingiks ta sai need. Sest oli armas ju kõikjal 

240 Laertese poeg; vähe muid temataolisi leidus Ahhaias.
Ka minult vaskise mÕÕga ta sai ning purpurihõlsti 
ning ihukuue, mis lai, kahekordne ja kanditud kaunilt. 
Austavalt saatasin ta siis ära kindlalaelisel laeval.
Heeroldki tal oli kaasas, kes näis vanem veidi tast endast.

245 Sellestki rääkida võin, kuis heerold tal see nägi välja: 
rüht oli turjakas tal, ihu ruske ja peas käharhuiksed.
Eurybates teda hüüti. Odysseuse kaaslasist kõigist 
too oli armsaim talle ja ühtemoodi neil mõtted.”

Veel enam naisele nüüd tuli tahtmine härdana nutta,
250 nii väga täpselt ja õieti märke ta kirjeldas kõiki.

Kui aga küllalt jo nutnud ja vett valand ohtrasti silmist, 
ütles Odysseuse vastu nii jällegi Penelopeia:

„Ennemalt vaid sinust kahju mul ning hale meel oIl, võõras, 
'nüüd"ägäpean majasõbrakš,kes armas ja auväärt-!

255 Just samad riided, mis ütlesid, tõin tookord ise aidast 
kokkupanduna. Ka sõle helkiva kaasa ma andsin, 
et oleks ehteks see talle. Oh, ei teda nüüd enam iial 
näe ma astuvat taas kodumajja me Ithakal armsal!
Julm oli saatus, mis mult mehe viis tema kaarekal laeval 

260 õelasse Troojasse, oh, sesse õudsesse hukatuslinna!”
Kostis ent talle ja ütles sel moel arurikas Odysseus: 

„Suuremand aulik, Laertesest sündind Odysseuse kaasa!
Veel ära endal kurna sa nii keha kaunist ja vaimu, 
meest taga nuttes! Ma ei tohiks sind küll seepärast laita;

265 leinab ju nii igaüks taga hukkunud meest oma, kellest 
kooselus Õnnekas saanud on lapsi ta, pealegi, kui on 
see Odysseus; sest teda öeldakse taevaseväärseks.
Kuid nüüd jäta jo nutt ning kuula, mis ütlen ma sulle!
Sest täit tott mina räägin, ei võltsi või varja ma miskit.

270 Kuulsin, et siin ligidal, thesprootide viljakal maal jo
viibind Odysseus ning kodumaale on jõudmas ta varsti.
Ta elus endiselt on ning palju ka toob ühes aardeid,



mis kogund kaugeil mail. Aga kõik tema kaaslased kallid 
ning ka ta kaarekas laev mere tõmmuka laineisse langes,

275 kui taha jäi tal Thrinakia saar. Viha kandis ta peale
Zeus ning Päikene, kel olid karja ta kaaslased tapnud.
Kõik siis hukkusid need mere metsiku möllavais laineis, 
kuid ise pääses ta, kiilupuust kantud, ja paisati randa 
kaugel faiaakide maal, lähihõimud kes on jumalaile.

280 Austasid kui jumalaid teda kõigest hingest faiaagid,
kinkisid talle nad andsid palju ja tahtsid ta tuua 
tervena siis koju taas. Oleks olnudki siin ta jo ammu.
Kuid kasulikumaks arvas Odysseus, see ülileidlik, 
enne veel rännata ringi, et korjata rikkusi rohkem.

2#5 Eks enam teistest ta tea juba, kust kasu kergem on leida; 
selles ei võistelda saa tema vastu küll keegi maailmas.
Kõigest sest rääkinud mulle on Pheidon, thesprootide valdjas, 
ning oma lossis seal vandus ta, tuues ka joomiseohvrit, 
et juba lastud on laineile laev ning saatjadki valmis,

290 kel tuleb viia Odysseus taas tema sündimismaale.
Kuid minu saatis enne ta, sest tuli just parajasti 
siis thesprootide laev nisurikkasse Dulichioni.
Näitas ta mulle ka aardeid, mis toond oli kaasa Odysseus: 
kümnele põlvele neist mujal jätkuda võiks eluks jõukaks -  

295 seevõrd rohkesti neid oli jätnud sinna ta hoida;
kuid ise läks ta Dodonasse, et püha tamme all hiies 
puu kohinast võiks kuulda ta Zeus-isa ennustust tarka, 
kuidas ta saabuma peaks koju, mahlaka Ithaka maile: 
kas avalikult või vargsi, sest eemal ta olnud jo kaua.

300 Niisiis on elus veel ta. Ja jõuaks ka Ithaka varsti.
On lähimail juba ning, usu mind, ei eemale kauaks 
teps enam jää kodumaast ta ja sõpradest nüüd, seda vannun. 
Olgu mu tunnistajaiks isa Zeus, jumalaist parim, kõrgeim, 
ning ka Odysseuse kolle see siin, mille äärde ma jõudsin:

305 kõik läheb kindlasti nii, nagu ette siin ütlen ma sulle,
veel samal aastal Odysseus saabub; küll pea seda näed sa, 
kui kaob taevast vaid vana kuu ning uus juba ilmub.”

Talle ent kostis ja ütles nii taibukas Penelopeia:
„Oh kui ennustus see läheks täide sul tõesti, mu võõras!

310 Palju siis armu sa mult osaks saaksid ja kinkisid, nii et 
kiidaks õnne su suurt igaüks, kes sind aga kohtab!
Kas läheb nõnda või ei, aga nii süda kardab mul siiski: 
ei koju pöördu Odysseus ning ei sullegi anta
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siit kojusaatjaid, sest majas teistsugu käskijad nüüd on 
kui Odysseus kord. Jah, teisiti siis olid lood siin: 
võõraid ta kostitas kõiki ja auga neid teelegi saatis.
Teie ent, neitsikud, jalgu nüüd peske sel võõral ja tehke 
tal ase voodisse hea, vaip andke ja hiilgavad padjad, 
et oleks soe tal oodates siin kuldtroonilist Koitu.
Kuid kohe hommikul vanni ta viige ja võidega võidke, 
et võiks istuda lauda ta siis Telemachose kõrva 
meil pidusaalis. Ja halba see teeb iseendale ainult, 
kes teda pilkab või solvab: ei teps enam saa minult miskit 
head see siis, ehk küll näeks vaeva ta kui tahes palju!
Millest küll, võõras, sa võiks näha, et minul naistest on teistest
rohkem taipu ja meelt peas, kui laseks siin oma juures
sind pesematuna nõnda ja kaetuna kaltsudest kehvist
istuda lauda me seltsis? On meil elu siin lühiaegne;
kes südametu on ning südametud ja õelad kel teodki,
kõik seda neavad siis teised ja soovivad kurja ta kaela,
kui elus on ta, ja veel tagantjärgi ka sõimavad surnut.
Kes aga laitmatu on, kel teodki on ausad ja tublid, 
selle au-kuulsust ringi siis kannavad rändurid kõikjal 
ning surelikkude seas teda üllaks hüüavad paljud.”

Kostis talle ja ütles sel moel arurikas Odysseus: 
„Suuremand kõrge, oh vürst Odysseuse auline kaasa!
Vaibad ja hiilgavad padjad on võõraks muutunud mulle 
sest ajast peale, kui jäid maha Kreetamaa mäed lumipäised 
ning ära sõitsin ma sealt oma pika-aerusel laeval.
Küll laman sellelgi ööl nagu mitmelgi muul -  unest ilma.
Sest juba paljugi öid nii armetult vähkresin voodil, 
oodates ilmuvat taevasse taas kuldtroonilist Koitu.
Ep ole meeldiv mulle ka jalgade lõputus praegu.
Argu siis puutugu jalgu mul ükski sest piigade parvest, 
kes on teenimas sind majas selles, kui ep ole siin ehk 
mõnd juba eakamat naist, kes ustav ja hoolikas kõiges 
ning minutaoliselt on näind vaevu ja kannatand palju.
Ep oleks säärase vastu ma, kui minul see peseks jalgu.”

Talle ent kostis taas nii taibukas Penelopeia:
„Võõras me kallis, veel ühtegi ep ole ilmunud siia 
kaugelt rändurit, kes oleks olnud nii mõistlik ja meeldiv.
Kõik, mida ütlesid mulle, on Õieti öeldud ja hästi.
On vana naine mul küll, süda kel elust õppinud mõndki. 
Hoidnud ja toitnud ta on ka Odysseust õnnetut ükskord,



355 ning oma kätele võtnud jo selle ta sündimistunnil.
See jalad loputab sul, ehk küll juba jõuetu on ta.
Noh siis, Eurykleia sa taibukas, tal pese jalgu!
Too samaealine on sinu valdjaga. Ehk on Odysseus 
ka säärane nüüd oma käte ja jalgade poolest.

360 Ruttu jo närtsivad kõik, kes näind hädapäevi on palju.” 
Ütles ta nii. Aga eit oma silmnäo kätega kattis 

ning pisaraid valas kuumi ta, nii ise kaeveldes kurvalt:
„Oh häda, vaene mu poeg! Oeh, mis teha võin? Väga kurjalt 
vihkab Zeus-isa sind, ehk küll teda nii oled austand!

365 Kes surelikkudest muist oleks Välkudeheitjale toonud 
sääraseid rammusaid reisi või niisama häid hekatombe, 
mis põletand oled talle sa ning palund kuumalt, et saaksid 
vaikse sa raugaea, kus vaid hoiaksid hiilgavat poega!
Kuid sinult üksi just võtnud on Zeus kojujõudmise päeva! 

370 Kuskil ehk praegugi nüüd mõne upsaka suurniku lossis 
ka teda, rändajat võõrast, nii pilkavad jultunud piigad, 
nii nagu irvitand on need litakad siin sinu ümber.
Ei lase pestagi ennast sa neil nüüd, hoiduda püüdes 
jultunud pilkeist ja pisteist. Ma rõõmuga küll olen valmis 

375 täitma, mis käskinud mulle on taibukas Penelopeia.
Ei käsu tõttu siis üksnes ma sul pese jalgasid, vaid ka 
just sinu endagi tõttu. Sest on mure raske mul rinnus 
vaimu vaevamas. Ning nüüd kuule, mis ütlen ma veelgi: 
tulnud paljugi siia on rändajaid õnnetuid, kuid ei 

380 ühtegi teist ole näinud ma, kes oleks nii samamoodi 
kui Odysseus; just tema hääl, nägu ning jalad on sul.”

Kostis talle ja ütles sel moel arurikas Odysseus:
„Kõik, jah, eideke, nii seda ütlevad, kes näha võinud 
meid mõlemaid, et meil väga palju on sarnasust tõesti.

38$ Ka sina nii päris Õieti siin seda märkasid praegu.”
Vaagna jo läikiva tõi vana hoidjatar, kus pesi ikka 

jalgu ta; külma ka vett valas rohkesti sinna ja juurde 
sellele siis lisas kuuma. Ent targu Odysseus tõmbas 
eemale pingi ja istus, et jääks tal selg tule vastu,

390 sest kohe ette jo arvas ta, et vana hoidjatar tunneb
kaltsudes tal jalal armi ja kõik muu ilmsi see toob siis.

Algaski eit pesu nüüd. Ja varsti siis valdjal ta tundis 
armi, mis löönd kord metskult, kui Parnassoses viibis 
Autolykose ning tema poegade juures Odysseus.

395 See ema poolt oli vaarisa talle, kes kuulus kui petja



ning valevanduja suur. Kavalust seks Hermeselt sai ta, 
kellele ikka ta tõi häid tallede, kitsede reisi 
meeldivaks ohvriks ja kes teda aitas ja õpetas aina.
Saabus Autolykos see Ithaka lokkava maile,

400 kui oli sündinud just poeg väikene armsal ta tütrel.
Õhtul kord, pärast sööki, seal seadis põlvele talle 
Eurykleia siis lapse ja nii sõnad ütles ta vastu:

,Autolykos, sa nüüd nimi leia see, anda mis soovid 
tütrelapsele sa, keda nii väga ihkasid saada!”

405 Vastates Autolykos aga kostis nõnda ja lausus:
„Kuulake siis, minu tütar ja väi, nimi talle see pange, 
mis teile ütlen ma! Jah, vihavimmas, ma tean, minu vastu 
on mehed mitmed ja naisedki siin maal andiderikkal. 
Olgu „Odysseus” siis nimeks tal, vihameestele vaevaks! 

410 Kui üles kasvab ta, tulgu Parnassosse siis; kodu kuulus 
seal on ta sünnitajal ning mul varad rohked. Ma annan 
kalleid kinkisid talle ja sealt koju pöördub ta rõõmsalt.” 

Läkski Odysseus siis sealt saama neid hiilgavaid ande. 
Rõõmuga Autolykos koos poegiga vastu ta võttis:

415 tervitid, haarates käest, sõnu laususid lahkeid ja armsaid. 
Ka ema Amphithea oma kaissu Odysseuse haaras, 
kallistas pead tal ja hakkas tal suudlema silmi ta selgeid. 
Hüüdis Autolykos siis kuulsaid poegi ja käskis 
neil teha võõrale lõunat. Ja meelsasti käsku nad kuulsid. 

420 Õuele tõid sedamaid viieaastase härja nad väljalt,
tapsid ta, nülgisid tal naha, raiusid tükkideks, katki 
lõikusid siis paladeks lihad, need praevardaisse pistsid, 
hoolega küpsetid leel ning kõigile neist osa andsid.
Nii kogu päeva nad viibisid peol, kuni loojunud päike 

425 ning ei keegi küll neist seal millestki puudust ei tundnud. 
Ent kui loojunud päike ja langenud öö üle maade, 
nad maha puhkama heitsid ja nautima jäid une ande.

Kui aga kerkinud ööst roossõrmine Eos, vara sündind, 
ruttasid küttima kõik, ühes meestega karjas ka koerad 

430 ning Odysseus noor Autolykose poegade seltsis.
Metsaga kaetud Parnassose poole nad tõttasid tõustes 
teerada järsku, ja said juba tuuliste orgude juurde. 
Maailmahoovuse veest, tasa voolavast, siis parajasti 
kerkis Päike ja lõi uut kiirgavat tuld üle maade,

435 kui kuristikku seal alla nad laskusid: ees ajukoerad 
nuhkisid ahnelt jälgesid ning järel tormasid neile



Autolykose järglased, ent eelkõige Odysseus 
taevasevõrdne, kes viibutas käes pikavarjulist piiki.

Määratu suur metskult oli paksude põõsaste peidus.
440 Ei läbi tunginud noist marutuuledki tarretav-niisked, 

ei läbi pääsenud kuum suvepäikene leekivail kiirtel, 
ei läbi tilkunud vihm neist -  nii tihedalt olid ühte 
põimunud põõsad. Ja all neil ilmatu hulk oli lehti.
Kuulis seal kult kära saabuvat, kui tulid tõtates kütid 

445 ning ees klähvivad koerad. Jo tihnikust välja ta astus
aeglaselt, harjaksed püsti. Ja nüüd tuld tuiskavail silmil 
meeste poole ta läks. Juba tõstis tarmuka käega 
eeskäiv Odysseus piigi pikkvarrese, et kohe surnuks 
torgata sellega kult. Kuid ette jo loom temast jõudis,

450 külje pealt tormates juurde, ja kihvaga tal liha kiskus 
tüki just pealtpoolt põlve; ent luu jäi siiski tal terveks.
Kuid samas sööstis ka piik parempoolsesse metssea külge 
ning terav-vaskine ots kehast täiesti tal läbi tungis.
Röökides langes kult maha ning ära hing temast lendas.

455 Autolykose järglased sea oma hoolde nüüd võtsid, 
siis aga haava nad uljal Odysseusel taevasevõrdsel 
kinni hoolikalt köitsid ja siis vere peatasid musta 
loitsides. Ning nüüd kõik koju pöördusid taas isakotta. 
Arstis seal terveks pea nii saadud Odysseuse haava 

460 Autolykos koos poegiga ning koju siis tema laskis,
rohkeid kinkisid andes. Neist rõõmsana lahkus Odysseus 
ning teda rõõmsalt nad saatsid. Ja rõõmuga kohtasid poega 
Ithakal ka isa ning ema aulik. Nad uurisid hoolsalt, 
kuis oli haava ta saand, ning jutustas neile ta täpselt,

46$ kuis Parnassosel lõi teda valgekihvane kult see,
kui pidas jahti ta seal Autolykose poegade seltsis.

Vaevalt nüüd kui silus eit oma käega Odysseuse jalga, 
ning seal puudutas armi ta -  kui jala käest juba pillas.
Langes jalg pesuliuda ja valjusti kolksatas vask sest.

4 jo  Küljeli kaldus liud ning välja ta seest vesi voolas.
Kuid valu rõõmuga koos südant haarasid eidel. Tal kurku 
jäi sõna pooleli ning pisaraist kohe täitusid silmad.
Paitades peoga Odysseuse põske ta nii sõnad lausus:

„Oh sa mu poeg, oled siin sa, Odysseus! Kuidas küll enne 
47J ei ära tundnud ma sind, kuni käega sul puutusin jalga!”

Ütles ja hiilgava vaate ta Penelopeiale heitis, 
mõeldes jo hüüdagi, et on tulnud nüüd kaasa ta kallis.



Ei aga näind seda, ei seda märgata võinud vürstinna: 
kõrvale mõtted tal juhtis Athena. Ent nüüd kõrist haaras 

480 käega kiiresti eidel Odysseus, teisega tõmbas 
siis ligi endale tolle ja vaikselt ütles ta kõrva:

„Memmeke, kas tahad mind sina hukata? Kord oma rinnal 
toitsid sa mind! Vast nüüd, pärast lõpmatuid piinu ja vaevu 
sain kahekümnendal aastal ma taas kodu kallile maale.

485 Kui jumal laskis sul tunda ja kõik oled taibanud nõnda, 
siis ole vait! Et teada ei saaks sest siin majas ükski!
Või seda ütlen ma sulle ja see läheb tõesti ka täide: 
kui jumal kord minu käe läbi võitu on saand kosijaist neist, 
ei ma siis säästa ka sind, ehk küll sa mind hoidsid, kui hakkan 

490 hukkama siin majas teisi mu nurjatuid teenijanaisi.”
Kostis ent Eurykleia, see taiplik, ja ütles ta vastu:

„Mis sõna nüüd, oh mu laps, üle lipsas su hammaste aiast? 
Tead ise küll juba, kuivõrd kindel ja kange on vaim mul.
Vait olen, kui käsed nii, nagu raud nüüd või kivikalju!

495 Veel üht ütlen ma sulle ja pea seda hästi sa meeles:
kui jumal kord sinu käe läbi võitu on saand kosijaist neist, 
siis majateenijaist naistest ma kõik loen ette need sulle, 
kes on teotanud sind, või kes neist selles on süütud.”

Vastates talle ent ütles sel moel arurikas Odysseus: 
joo  „Miks, ema, räägi sa neist? Seda tarviski ep ole tõesti.

Ep ole raske ju endalgi mul läbi uurida kõik nad.
Peaasi ainult on -  vaiki; las muu jääb taevaste hooleks!”

Ütles ta nõnda. Ja läks toast jällegi hoidjatar ustav, 
uut pesuvett ise tõi, sest endine kõik maha voolas;

505 siis jalad tal pesi puhtaks ja lõhnava võidega võidis.
Kolde juurde ent taas oma pingi nüüd tõstis Odysseus, 
et end soendada seal; aga armi ta kaltsuga kattis.

Hakkas ütlema jälle siis taibukas Penelopeia:
„Veel küsiksin sinult, rändaja võõras, nüüd ühte ma asja.

510 Küll juba öö on käes ning puhkuse armsa on aeg see,
kus magust und tuleb kõigile silmi, ka neile, kes kurvad.
Mulle ent kurbuski on jumal saatnud mõõdutul määral.
Päeval mul kergendab veel südant nutt ning oigavad ohked, 
kui majas askeldan ringi ja piigade töötegu valvan.

515 Kui aga jõudnud on öö ning uinuvad kõik une hõlmas,
siis laman voodis ma valvel; ja siis südant, sünget ja rasket, 
painavad piinavad hooled ja veel enam kasvab mu kurbus.
Nii nagu Pandareose tütar, see kollakarindne



ööbik, kes laulda siis laksutab, kui kevad jälle on saabund, 
paksuladvase puu lehepadrikus istudes peidus, 
ning üha muudab ta häält oma kaugelekostvat ja kaunist, 
Itylost kurtes, ta enda ja valdijas Zethose poega, 
kelle tapnud ta on vasel torkaval kord kogemata
-  niisama muutub mu vaim, üha kõikudes siia ja sinna: 
kas poja juurde veel jääda, et valvata piigasid hoolsalt 
ning maja toimetust muud siin all tema katuse kõrge, 
austades nii mehe voodit ja rahvagi arvamist kartes, 
või ehk järgneda selle ahhailase soovile, kes on 
tähtsaim muist kosijaist ning muist enam annab ka kinke. 
Kui oli poeg veel väike ja lapsik mul, siis mehe majja 
ei võind lasta ma võõraid ja naiseks teisele minna; 
nüüd aga, kus on poeg juba jõudnud mul õitsemisikka, 
raevutseb ta, et raiskavad nii meil rikkust argiivid 
ning ise soovibki, et majast siit pigem lahkuksin hoopis.

Kuid nüüd kuula mu und ning selgita mulle ta mõtet! 
Kakskümmend mul hane õuel on, kes nisu nokivad vee seest 
veekünast, ning mul rõõm südant täidab, kui vaatan ma neile. 
Äkitselt lendas siis mäelt kõverküünene kotkas ja käänas 
kaelad neil kõigil ja tappis nad. Jäid haned Õuele loogu, 
kuid üles kotkas taas säravselgesse eetrisse lehvis.
Haaras meeletu nutt mind ning unes oigasin valjult.
Jooksid kiiresti juurde mu neitsikud palmikuis kauneis, 
kurtes koos minu seltsis, et nii haned kotkas mul hukkas. 
Äkki ent see ise ilmus ja katuse äärele istus, 
püüdes trööstida mind, nii ütles ta sealt inimhäälel:
„Ausa Ikariose tütar, sa nüüd aralt meelt ära heida!
Ep ole ulm see, vaid tõde kaunis, ja täitubki tõesti.
Need haned -  peigmehed on, mina -  kotkas too olin äsja, 
kuid olen nüüd sinu mees. Koju saabusin jälle ja nüüd siis 
jultunud peigude parvele teen hale-armetu otsa.”

Ütles ta nõnda. Ja siis magus ulm see jällegi haihtus. 
Ärkasin, vaatasin ruttu ma õuele ning nägin: alles 
endiselt on haned mul ning veekünast seal nisu söövad.” 

Kostis talle ja ütles sel moel arurikas Odysseus:
„Võimatu, suuremand, on seda und sul teisiti mõista, 
kui ise öelnud on ette Odysseus selgelt, mis juhtub: 
et üksainuski neist kosijaist ei pääse nüüd hukust, 
vaid tabab viimseni neid kibe surm ning saatuse liisk siin.” 

Kuid taas kostis ja ütles nii taibukas Penelopeia:



$60 „Rändaja, tihti ju meil uneulmasid on tumedaidki, 
milliste mõtet ei tea. Ja kõik uned ei lähe täide.
Kahtsugu on väravaid, kust ilmuvad hingetud ulmad: 
sarvised on ühed neist, elevandi on luust aga teised.
Ulmad, mis saabunud on läbi häilitud pinnaga luude,

565 petavad meid välispinnaga vaid, südant vaevavad muidu.
Mis aga sarviseist on väravaist sile-välkuvaist tulnud, 
kõik ka täpselt täituvad nii nagu keegi neid näinud.
Kuid ei noist väravaist ole tulnud vist too uni hirmus, 
kardan, kuigi ma ning minu poeg seda nii väga sooviks.

570 Üht aga ütlen veel sulle ja sellele hästi sa mõtle!
Pea tuleb hommik see õnnetu nüüd, kus Odysseuse hooneist 
mul tuleb lahkuda. Kuid veel võistluse korraldan enne. 
Kirveid seks vahel seadis Odysseus kõrvuti, nii kui 
laevakiilul on roided -  kaksteistkümmend arvult. Ja siis sealt 

575 taandudes eemale, neist läbi noolega laskis ta kõigist.
Nüüd tahan nõuda ka noilt kosijailt, et võistleksid nii nad. 
Kergeima vaevaga kes vibu vinna sel tõmbab ja ammub 
hoolega siis läbi kõikidest neist kaheteistkümnest kirvest, 
sellele naiseks ma läen. Maha jääb aga jäädavalt siia 

580 see mehe loss, nii armas ja kõigiti kaunis ja rikas.
Arvan, et näen teda ka uneulmades veel sagedasti.”

Vastas talle ent, üteldes nii arurikas Odysseus: 
„Suuremand kõrge, oh valdjas Odysseuse auline kaasa! 
Võistlus korralda see nüüd, jah, kohe viivitamatult!
Kuid küll leidlik Odysseus taas koju ilmub jo enne, 
kui silekaarset ambu need prassijad vinnagi saavad, 
veel vähem ammuvad noolt läbi hallide raudade nende.” 

Kostis talle ent taas nii taibukas Penelopeia:
„Kui teha rõõm sa mulle veel sooviks ja viibida, võõras,

55)o siis ei iialgi vist uni laskuks laugele mulle.
Kuid, inimlapsed, me ei päris ilma ju saa unest olla.
On surematute soov, et meil, surelikkudel, ette
piir oleks pandud nii kõiges siin maa-emal andiderikkal.
Siis üles nüüd lähen jälle ma puhkamiskambri ja heidan 

55>5 taas oma ohkamisvoodi. Ma seal seda nutuga kastan 
sest ajast peale jo, kui Odysseuse viis kuri saatus 
õelasse Troojasse -  oh, sesse õudsesse hukatuslinna.
Heidan sinna ma. Kuid sina tee ase endale siia 
põrmanda peale, või siis ka säng lase endale tuua!”

600 Ütles ta ning üles läks oma kambrisse taas, säravasse,



kuid ei üksinda, vaid olid kaasas ka ümardajannad.
Kui aga sinna ta sai oma naistega seltsis, siis kaua 
kaasat ta kallist, Odysseust, veel taga nuttis ja nuuksus 
seal, seni kui une armsa ta laugele andis Athena.



KAH EK Ü M N ES LAUL
Ö Ö  JA H O M M I K  E NN E  L A H I N G U T  KOSI LASTEGA

H
akkas eeskojas nüüd aset sättima uljas Odysseus: 
alla sai härjanahk, veel parkimata, ja peale 
laotas ka veel lasu nahku ta peigude tapetud lambaist; 

siis maha heitis ja Eurykleia ta vaibaga kattis.
5 Nõndap Odysseus seal, peas haududes peigude hukku,

*j+*SLo.£L maas lamas, saamata und. Aga neitsikud sel ajal uksest 
väljusid, rõõmsasti naerdes ja vadrates teel isekeskis, 
tõtates -  taas salaarmatsemistele peigude juurde.
Põhjani laineile lõi sest hing Odysseuse rinnus.

10 Kaua ta nii omas meeles seal kaalus ja kahtpidi mõtles: 
o d kas kohe kallale söösta ja kõik maha armutult tappa,.

ULa cužT  v°i veel lasta see öö neil viibida peigude seltsis^
’ . - ^  ainult, viimane kord. Urises süda sees tal ja mqssq$-

Nii nagu võõraste eest oma jõuetuid kutsikaid kaitstes•fort**- ö }
' 15 urrab vimmane koer, tahab võõrale kallale minna, 

nii süda urras tal sees, kui vaatas ta siivutust säärast.
Kuid lõi vastu ta rindu ja nii end hurjutas karmilt:

„Veel, süda, kannata sees! Oled näinud sa jälgimat seekord, 
kui õgis ahmides meilt meie kaaslasi priskeid ja uljaid 

20 õudse jõuga kükloop! Aga siiski sa kärsides päästsid
end kavalasti ta koopast ja kardetud surmastki kindlast.”
Nii sõnul hurjutavail südant vaigistas endal Odysseus.
Ning süda kuulaski käsku ja kannatas endiselt kõike, 
ümber mis juhtuski. Kuid ise sangar see vähkres ja väänles.

25 Nii nagu küpsetab mees magu, mis täis rasva ja verd on, 
pöörates tal tulel leekival kord üht külge ja teist siis 
lakkamatult, ise lootes, et seeläbi küpseb ta rutem,



nii ka Odysseus voodil end ühtlugu pööras ja mõtles, 
kuis üle saada ta võiks häbi kaotanud peigude parvest -  
üks mees paljude vastu. Seal astus ta juurde Athena, 
taeva kõrgustest tulles ja näides nõnda kui naine.
Peatsisse seisma ta jäi ning nii sõnad ütles ta vastu:

„Oh, miks ei maga jälle sa, õnnetuim kõikidest meestest? 
Mis sul on nüüd vaja veel? Maja siin sinul on ja su naine, 
siin ka su poeg -  temataolist küll endale ihkaksid paljud.” 

Kostis ent talle ja ütles sel moel arurikas Odysseus: 
„Kõik, mis ütlesid nüüd, jumalanna, on õieti öeldud.
Kuid ei ikkagi tea ega mõista ma mõtelda, kuidas 
võiksin panna ma käe häbi kaotanud peigude külge -  
üks mees paljude vastu. Eks hulk ole neid majas aina?
Ning asi teinegi nüüd muret teeb veel suuremat mulle: 
kuigi ma need, sinu ning isa Zeusi ehk toetusel tapan, 
siis kuhu peidan ma end tasu eest? Palun, mõtle ka sellest!” 

Talle ent vastas ja ütles sel moel särasilmne Athena: 
„Oi-oi sind! Usutakse ju mõnd minust halvemat sõpra, 
kes surelikkude soost ning kel pole taevase taipu.
Kuid surematu ma, kes sind ikka on hoidnud ja kaitsnud 
kõiksugu raskustes. Ning nüüd selgesti ütlen ma sulle: 
kui sõdijaid surelikke ka siin oleks kakskümmend jõuku 
piiramas meid ning kõik tahaks tappa nad Arese kombel, 
ikkagi võiksid viia sa neilt ära lehmad ja lambad.
Anna siis end une hoolde! On vaevav valvel ju olla 
öö läbi nii unetult. Hädapäevadest varsti sa pääsed.”

Ütles ja veel mesist und ise puistas ta sangari silma, 
siis aga jällegi tõusis Olümposse suur jumalanna.
Kuid uni, mis valud vaigistab kõik ning lõdvendab liikmed, 
haaras sangari. Sel ajaLärkasJBendopeia. ^  ̂
ning taas puhkes nutma ta, voodil istudes pehmel.
Siis aga, kui isu täis juba saand oli nutmisest vaim tal, 
hakkas kutsuma appi ta Artemist, ambuja-neitsit:

„Artemis, Zeus-isa tütreke, oh jumalneitsi sa kõrge!
Kui laseks rinda sa mullegi noole ja võtaks mu hinge 
nüüd kohe siin! Või endaga viiks mind tuulispea metsik 
teid tumedaid pidi siit ära kaugele ning maha paiskaks 
suudmesse Maailmahoovuse, mis meid piirates ringleb!
Viis ära nõnda ju torm kord Pandareose tütred.
Surmasid taevased neil isa ning ema, orbudeks jäid nad 
majja üksinda. Kuid jumalannad neid hoidsid ja toitsid:



juustu ja mett Aphrodite jo tõi ning head punaveini, 
jo  Hera, see näoilu andis ja taipugi rohkem kui teistel; 

rühti ja sirgust lõi puhas Artemis; Pallas Athena 
ent ise õpetas oskust neil kõiksugu naiskäsitöödes.
Kord aga -  kui Aphrodite Olümposse kõrgesse tõusis 
palvega, et neile nüüd armsaiks pulmadeks annaks 

75 Zeus, isa välkudel-mängiv, see, kes teab kõik elud, õnned, 
mis surelikele toob või siis mida ei luba saatus
-  sel ajal viisid harpüiad kui torm ära neitsid need kaunid, 
jättes hiljem nad siis erinnüste õudsete hoolde.
Oh, kui hukkaks ka mind jumalikud olümplased nõnda,

80 v õ i  tabaks Artemis mind ihishinksene, et  näha võiksin  

jälle Odysseust seal, kas v õ i  mana hirmsatel maadel!
Kuid ei tarvitseks saada mul siin mehe halvema rõõmuks. 
Veel talub see hädapiinu, kes küll kõik päevad jo nutab 
ning üha ohkama peab mures raskes, ent siis une hõlma 

85 uinuda öösiti võib. Sest seal unub kõik inimlastel,
kas mure olgu või rõõm, kohe, kui neil laud uni katnud. 
Kuid uneulmigi nüüd jumal läkitab ainult mu piinaks.
Ka täna öösel ta saabus mu kõrvale just nagu ilmsi 
sel kujul, kui sõjateele ta läks. Südant haaras mul rõõm sest 

90 ning juba arvasin, et pole ulm see, vaid tõsi tõesti.”
Ütles ta nii. Ajal sel juba Koit kuldkroonine tõusis. 

Naise see kurblik sgal. Odysseuse kõrvugLkostis 
ning juba kahtlus tal tõusis, et taibukas Penelopeia 
on ära tundnud ta ning tema pea üle kummardub praegu.

95 Võttes vaiba ja villakud, kus oli peal puhand äsja, 
need pani toolile saalis Odysseus, kuid naha suure 
välja ta viis. Ning seal palus Zeusi ta, käed üles tõstes:

„Oh isa Zeus! Kui saanud nüüd siia ma taevaste tahtel 
merd- ning maadpidi, ehk küll teel oli vaevugi palju,

100 las siis keegi, kes on majas ärkvel, mulle nüüd ütleb 
mingi ende! Ja väljas mõnd ilmutustähte sa näita!”

Nii palus palves. Ja tark isa Zeus seda palvet ka kuulis: 
kärgatas kõu kohe tal Olümpose hiilgavalt harjalt 
pilvede pealt. Ning rõõmsaks sai seda kuuldes Odysseus. 

105 Kuid sõna ütles endeks nüüd üks orjatar-naine,
kes, kivi käänates, vilja seal jahvatas käskija tarbeks.
Koos kaksteistkümmend naist nägid vaeva, et hõõruda otri 
ning nisu, kust jahu peenimat sai, üdi meestele andvat. 
Lõpetand muud olid töö ning suikusid; see aga, nõrgem



iio  kõikidest muist, veel ikka seal jahvas üksinda. Äkki 
nüüd kivi peatas ta ning ise nii sõnad endekad ütles:

„Zeus-isa, taevaste ning surelikkude käskija kõrge!
Kui kõvalt kärgatas kõu sul taevast tähtederohkest, 
kuid pole pilvigi seal! Mõne jaoks vist märki sa andsid.

i i 5 Täida mu, õnnetu, palvet, ma millega pöördun su poole!
Las pidu lustlik see täna valdjas Odysseuse lossis 
olgugi viimaks viimne jo kõikidel peigudel nendel, 
kellede jaoks siin pean, nõder, närbuma nõrkevail põlvil 
töös ülejõulises! Las täna viimse nad söömingu söövad!”

120 Ütles ta nõnda. Ja rõõmsaks sai seda kuuldes Odysseus,
nii nagu Zeusigi kõuest; ta teadis, et käes tasutund on.

Nüüd aga neitsikud muud, elukoht kel Odysseuse lossis, 
taas tule raugenematu jo lõukal süütasid suurel.
Tõusis voodist ka noor Telemachos, see taevasevõrdne,

125 end pani riidesse ning õlavöösse ka riputas mõõga, 
kinnitas kaunid sandaalid ta valgete jalgade alla, 
kätte jo haaras siis vask-teravotsase valdava piigi; 
künnisel veel aga peatus ja Eurykleiale ütles:

„Ammeke kallike, kuis majas vastu te võtsite võõrast?
130 Süüa kas sai ning voodi? Või lamas seal nagu juhtus?

Nii seda oodata võib emalt, ehk küll taibukas on ta: 
kord ka halvemat austab ta ekslikult ehk ülemäära, 
kord aga põlglikult hülgab ta sellegi, kes parem hoopis.”

Kostis ent talle ja ütles nii Eurykleia see taiplik:
135 „Ei, ära süüdista nüüd ema laitmatut, poeg, minu kallis!

Istus siin tema seltsis see vÕÕras ja jõi, nagu tahtis, 
kuid ei süüa ta soovinud, ehk ema küll seda pakkus.
Niipea, kui aeg jõudis see, kus ase tal tuli meelde 
ning uni, piigasid siis ema saatis sättima voodit.

140 Kuid, nagu ikka ju mees väga vaene ja õnnetu, keeldus 
voodist pehmest ja vaipadest ta; maha eeskojas heitis, 
härjanahk parkimatu ta all ning lammaste nahku 
sel lisaks vaid. Aga peale ta katteks me heitsime vaiba.”

Ütles ta nõnda. Ja läks Telemachos tõtates saalist,
145 käes oda hoides; kannul tal jookslesid kaks tulist koera.

Läks turuväljale ta, kus ahhailased sääriseis kauneis.
Kuid juba neitsikuid hüüdis nüüd ümmardajannadest kõrgeim,
Eurykleia, Peisenorist sündind Opsise tütar;..
„Tüdrukud, tööle nüüd kõik! Ühed pühkige saal, põrandalle — ^

150 enne pritsides vett! Ning purpurvaipadel katke-..*. ^
kud b Jia g



käsnaga ning segunõud ilusasti ka kõik ära peske, 
niisama peekridki need kahekõrvased! Kolmandad minge 
allikast hankima vett ning kärmesti sealt seda tooge!

155 Ei ka peigmehed nüüd enam jää siit kaugele kauakŝ  
vaid vara saabuvad just, sest on pidupäev täna kõigil.”

Ütles ta nii. Kohe piigad need meelsasti täitsid ta käskik. 
Jooksid paarkümmend neist tumeveelise allika juurde,, 
muud aga algasid koos majas toimetust, askeldust hoolsalt. 

160 Nüüd tulid peigude reipad ka teenrid ja hakkasid hästi 
ning osavalt seal lõhkuma puid. Koju allikalt jõudsid 
veega jo piigad. Ja siis seakarjane õuele ilmus, 
kaasas kultisid kolm, keda nuumanud rohkem ta teistest. 
Jättis seisma ta need tarast kaunist piiratud aeda,

165 kuid ise astus Odysseuse juurde ja lahkesti lausus:
„Võõras, kas viisakamaks sinu vastu nüüd muutunud peiud, 
või nagu eilegi sind üha kohtlevad, teotades toorelt?”

Kostis ta vastu ja ütles sel moel arurikas Odysseus:
„Oh Eumaios, kui kord juba käes oleks taevane nuhtlus 

i j o  kõigile hirmsailt töile, mis teevad need jultunud jõhkralt 
siin majas vÕÕras! Ei häbiraasugi neil ole rinnus.”

Jutlesid nii isekeskis Odysseus ning seakarjus.
Kuid ligi astus neile nüüd kitsede katjus Melantheus; 
lõunaseks roaks kosijaile ta toond oli kitsi, kes karjas 

175 kõige priskemad. Neid ajamas olid kaks abikarjust.
Kaikuvas sammaste-õues nad pea panid kütkesse kitsed 
ning Melantheus ütles, Odysseust pilgata püüdes:

„Kas oled ikka veel siin, et tüüdata nii majas kõiki, 
mangudes endale ande? Kas ei juba minna sa mõtle?

180 Ei üksteisest me nüüd enam niisama lahku, ma arvan, 
vaid saad tunda mu kätt küll enne. Sest jultunult liiga 
mangud sa siin. Eks pea pidusööke argiivid ka teised.”

Ütles ta nii. Aga vastanud ei arurikas Odysseus; 
vaikselt vangutas pead ise ainult, haududes kurja.

185 Saabus kolmaski mees, Philoitios, karjuste pealik,
kes ajas rammusaid kitsi nüüd linna ja noore ka lehma. 
Toonud saarele need olid parvnikud, nii nagu veavad 
parvega saarele kõiki nad, kes seda soovivad ainult.
Kaikuvas sammaste-õues ta hoolikalt kütkestas loomad,

190 siis seakarjuse juurde ta astus ja nii sõnad lausus:
„Ütle, Eumaios, sa mulle, kes rändaja on see, kes tulnud



hiljuti siia me majja? Mis soost ta on ilmale sündind 
ning mis maal? Vanemaiks keda endal ta ütleb ja hõimuks?
On küll õnnetu, kuid näeb välja kui käskija vürst ta. 

m  Jah, eks läkita Zeus häda mitmegi rändaja peale
ning nad õnnetuks tee -  vahel nii on vürstigi saatus.”

Ütles nõnda ja läks ise ränduri juurde, tal haaras 
käest paremast, häält tõstis ja nii sõnad lennukad lausus: 
„Tervitan sind, isa võõras! Ja õnnelik sul elu olgu 

200 eespool, ehk küll nüüd hädapäevi sa kannatad palju!
Oh isa Zeus, jumalaist oled kõigist teistest sa julmem!
Ei sina säästa ka neid, keda kord ise loonud. Ka nendel 
õnnetuks nii tuleb saada ja kannatust raskeimat kanda.
Kõik ihu mul higi kattis ja veedki mul valgusid silma,

205 sind nähes, sest tuli meelde Odysseus: niisama ehk nüüd, 
arvan, kaltsudes käib tema kuskil kaugetel maadel -  
kui elus ongi ta veel ning võib näha päikese valgust.
Kui aga surnud on uljas Odysseus ja Hadese valda 
lõppend ta tee, häda mullegi siis! Kefaleenide maale 

210 kord -  olin poisike veel -  lojuseid tema mind pani hoidma. 
Nüüd sigind palju mul neid. Ei leidu ju seesugust karja 
laialaubaseid veiseid teist kogu maailmas laias.
Kuid mehed võõrad sunnivad mind nüüd endale söögiks 
tooma ka neid, nagu ep oleks poega tal jäänudki majja.

215 Ei jumalateltki karda nad nuhtlust. Jaotama valmis
kõiki nad rikkusi on mehel, kes kodunt ammu jo eemal.
Kuid südames sagedasti mul vargsi nüüd keerutab mõte: 
on paha muidugi küll, kuna poeg temast alles on jäänud, 
minna mul lehmiga siit ära kaugele võõraste juurde,

220 võõrale maalegi. Kuid veel vastikum mulle on siiski
vaevelda, vaadates, kuis tema veiseid raiskavad võõrad.
On talumatu see mulle. Ja läind oleks karjaga seltsis 
ammu ma kellegi muu maa valdija võimuka juurde.
Kuid üha ootan ma veel seni, et koja ikkagi ükskord 

225 saabuks see õnnetu ning ajaks prassijad laiali kõik siit.”
Kostis ent talle ja ütles sel moel arurikas Odysseus:

„Ei sina, karjane, näi mehe halva või mõistmatu moodi. 
Tunnen ma, et oled saand südamesse sa taipu ja Õiglust. 
Seepärast ütlen ma sulle ja vandega suurega vannun:

230 tulgu mu tunnistajaiks isa Zeus ning laudki te lahke
ning see Odysseuse kolle, mis juurde mind saatus on toonud -  
enne kui lahkud sa siit, kodus ongi Odysseus jälle.



Enda silmil sa näed siis, kui seda soovid sa, kuidas 
hakkab tapma ta peige, kes mängivad nüüd peremeest siia.”

235 Kostis talle ja lausus see karjane, lehmade kaitsja:
„Oh, laseks sündida Zeus sel nii, nagu ütlesid, võõras!
Küll siis näeksid, et minul on käsivarsi ja kangust.”

Ka Eumaios sel moel palus appi nüüd taevasi kõiki, 
et koju viimaks jo saabuks taas arurikas Odysseus.

240 Nõndap kõik kolm meest need jutlesid seal isekeskis.
Ent Telemachose surma jo sel ajal valmistid peiud.
Äkitselt kõrguste lind, üks kotkas taevasse ilmus, 
tulles käelt vasemalt. Arg tuikene siples ta küüsis.
Seal siis Amphinomos sõnad lausus neile ja ütles:

245 „Ei lähe korda, mu sõbrad, see plaan, mida mõelnud me äsja;
ei Telemachost me tapa! Ent aeg nüüd einet on võtta.”

Ütles nii Amphinomos. Ning sellega nõus olid kõik nad.
Taas tulid parves nad siis jumaliku Odysseuse kotta, 
viskasid õlgadelt hõlstid ja need panid istmeile kokku;

250 hakkasid tapma siis kitsi nad rasvaseid, rammusaid oinaid; 
surmasid ka sigu pakse ja lehmagi, kaunima karjast; 
praadisid neist sisetükke ja jaotasid kõik isekeskis; 
kraatreis tempisid veini. Ka tõi seakarjane peekrid, 
ent pani lauale leiba Philaitios, lehmade karjus,

255 kaunites korvides ning valas kõigile veini Melantheus.
Siis aga tõstsid nad käed, et haarata roogi, mis ees neil.

Ettemõtlikult just läve kõrvale istuma seadis 
kindlaseinases saalis Odysseuse noor Telemachos.
Istmeks tal pani vaid järi halva ja väikese laua,

260 tõi roaks taadile siis sisetükke ja kallas ka veini
kuldsesse peekrisse ning sõnad lausus nõnda ta vastu:
„Siin nüüd istu ja joo ühes teistega veini sa, võõras!
Kõikide peigude pilke ja teotuste eest ise kaitsen 
sind siin, sest pole kõrts, vaid ülla Odysseuse loss see,

265 mille mu taat on teind, et jääks see hiljem ka mulle.
Seepärast teid palun, peiud, et taltsutaks suud te ja kättki 
endil -  muidu ehk siin tüli viimaks tõuseb ja taplus!”

Ütles ta nõnda. Ja peiud sest hammustid huult, imeks pannes, 
et oli söandanud neile ta ütelda nii väga julgelt.

270 Siis aga Antinoos, Eupeithese poeg, sõnas muile:
„Haavav, ahhailased, on Telemachose jutt; aga olgu, 

sellega leppima peame, et trotsivalt nõnda ta räägib.
Ei seda lasknud Zeus, juba ammugi muidu me toppind



tal oleks kinni ta suu, ehk küll see on nii kõvahäälne.”
275 Ütles ta nii. Aga ei Telemachos sest hoopiski ehmund.

Sel ajal heeroldid tõid läbi linna jo altariloomi 
kõrgete taevaste jaoks hekatombiks ning tulid kokku 
kaunishiuksed-argiivid Apolloni varjukas hiies.

Ent lihad küpsenud nüüd juba vardailt võeti ja peiud 
280 said osa sest igamees. Taas hiilgav pilgar nüüd algas.

Kuid ka Odysseuse jaoks tõid teenijad tüki ja andsid 
just sama suure, kui said ise peiudki. Nii oli käskind 
neid jumalatele võrdse Odysseuse poeg Telemachos.

Ent ei lasknud Athena veel, et oleks peigudel taltund 
28$ tahtmine pilgata Õelalt ja teotavalt; just seda soovis, 

et kõvem veel vihavimm sest tekiks Odysseuse rinda. 
Peigude hulgas seal oli veelgi üks mees vägivaldne, 
kel nimeks pandud Ktesippos ja kel elukoht Same saarel. 
Taadi aardeile uhke, ta kah omaks haarata püüdis 

290 naist Odysseuselt, kes kodunt viibinud kaugel nii kaua. 
Nõndap rääkis ta nüüd, kosilastele ülbeile öeldes:

„Kuulake, mis tahan ütelda teile ma, peigmehed uljad!
Sai osa, nii nagu seatud, ka võõramaalane see nüüd: 
just sama suure kui meie. Ja see on ka õiglane. Milleks 

295 solvata meil Telemachose võõraid, kes külla tal tulnud?
Kuid las annan ka nüüd tema jaoks mina väikese anni, 
et seda kinkida võiks tema piigale, kes teda pesnud 
või ehk kellegi teisele neist Odysseuse orjist.”

Ütles ja haaras korvist ta võimuka käega siis kondi,
300 lehma kootjala, ning Odysseust viskas. Ent tõmbas

eest ära veidi see pea -  ning tal süda sees mesist naeru 
naeris pilkavalt, kui jalakont rabas raksudes seina.
Hurjutas ähvardavalt aga viskajat nii Telemachos:

„Võid oma õnne vaid kiita, Ktesippos sa, et minu võõrast 
305 ei taband löök sul, vaid tema selle eest hoida end oskas. 

Muidu ma küll läbi löönd oleks sind teravotsasel piigil 
ning isa sul poleks hoolt pidand mitte su pulmadest kandma, 
vaid sinu matustest! Ei teie nurjatuid töid enam soovi 
sallida nüüd ma! Sest saan aru hästi ja mõistan jo kõike,

310 mis on hea ja mis halb. Aga enne ma laps olin ainult.
Siis tahes-tahtmata meil tuli leppides vaadata, kuidas 
karja te tapsite meilt, läbi lõite me leiba ja veini.
Mis teha võisin ma siis? Üks paljude vastu ei jaksa.
Kuid enam ei luba nüüd ma te solvusi, teotusi uusi!
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Kui vasel hukkaval mind ehk soovite tappa te, tapke; 
see on ka enda mu soov. Enam meeldibki mulle jo surra, 
kui alalõpmata taas näha leplikult tempe te j äike, 
kuidas mu võõraid teotate või häbi tundmata veate 
teotuseks piigasid siin maja kaunisti-raiutu kambreis.”

Ütles ta nõnda. Ja vait, päris hääletult istusid kõik nad. 
Viimati siis Agelaos, Damastori poeg, sõnad lausus: 
„Oiglasest ütlusest ei tule solvuda teil, minu sõbrad, 
ning ei sellele kõlba ka vaenu või sõimuga kosta.
Argu siis ükski nüüd meist enam teotagu rändurit võõrast, 
ei ka teenijaid muid jumaliku Odysseuse lossis.
Kuid Telemachost ma ning ema tal palun kuulata lahkelt 
nõu heatahtlikku -  ehk mÕlemaile see nõu vahest meeldib. 
Kõik see aeg, kus ei kadund ootus ja lootus te rinnus, 
et tuleb tarkuserikas Odysseus taas oma kotta, 
ei pahaks panna me saand, et ikka te viivitasite 
ning siin hoidsite meid. Oleks olnudki sel puhul hea see, 
kui oleks äkki ehk taas oma teedelt saabund Odysseus.
Nüüd aga täiesti selge, et ei enam saabu ta iial.
Seepärast siis, ema juurde kui istud, sa soovita talle 
see meheks võtta, kes tähtsam ja toond on heldeimalt ande! 
Siis isa rikkusi võid oma käe all hoida siin rõõmsalt, 
süües ja juues sa, kuid ema sul -  maja juhtida teisal.”

Kostis ent talle ja ütles sel moel Telemachos see mõistlik: 
„Vannun ma siin nimel Zeusi ja ka isa vaevade, kes nüüd 
ikka veel Ithakast kaugel on rändamas või juba hukkund: 
ei neid takista pulmi ma, vaid ise soovitan nõnda, 
et ema sellele läeks, kes meeldivam. Andegi palju 
annaksin talle ma. Kuid tema tahtmise vastu ei sunni 
ma teda lahkuma siit! Jumal hoidku, et sünniks see nõnda!” 

Ütles nii Telemachos. Ent lakkamatult pani naeru 
naerma nüüd peigusid kõiki Athena ja neil segas meeled. 
Moondusid tundmatuks näod neil, väändudes irvetes ilgeis 
ning verest tilkusid neil lihad ees. Pisaraid tulid silmad 
täis neil ning südameid juba haaras oiete aimus. 
Theoklymenos jumalik aga valjusti hüüdis ja ütles:

„Oh mehed õnnetud! Mis häda langend on alla te peale! 
Pead, näod, põlvedki teil -  kõik kaetud on nii nagu ööga. 
Oigeid kuulen ma ümber ja näen: pisaraid põsil voolab, 
verd täis pritsitud on maja seinad ja palgidki lae all!
Varjusid tulvil on õu ning eeskoda täis. Üha lendab



neid maa alla, kus ootamas näen Erebost juba. Kustund 
taevast päikene ning must süngus kõiki on peitnud.”

Kuid lõbus naer vaid kaikus ta vastu sest peigude parvest 
ning Eurymachos, Polybose poeg, nii ütles ta kohta:

360 „Hulluks on läinud see rändur, kes saabunud hiljuti võõrsilt.
On majast kiiremalt siit vaja, poisid, ta eemale saata, 
et turu peale ta läeks, kui öö tema meelest on meil siin.”
Kostis ent Theoklymenos ning lausus nõnda ta vastu.

„Ei palu, Eurymachos, su käest teenäitajaid veel ma.
365 All mul endalgi on kaks jalga, on silmad ja kõrvad,

ning südameski mul mõistusest veel pole nii väga puudu. 
Nendega siit ise välja ma läen. Aga teile, ma tunnen, 
tormab hukatus hirmus. Ja ep ole pääsemist sellest 
kellelgi teist, kosijaist. Häbitöid te nurjatuid teete 

370 solvates nii mehi võõraid Odysseuse aulise lossis.”
Ütles ja välja ta läks majast kaunisti-tehtust, ja sammus 

sealt Peiraiose juurde, kes rõõmsasti vastu ta võttis.
Vaadates üksteist ning Telemachost solvata püüdes, 
hakkasid noormehed taas kõik pilgates naerma ta võõraid.

375 Ütles nii irvitavalt mõni poiss, end täis olev, uhke:
„Ep ole halvemaid võõraid küll kelgi kui sul, Telemachos! 

Üks -  häbematu on hulgus, kes mangub meilt kõikidelt ande, 
ahne vaid sööma ja jooma, ent kõlvatu töödeks on kõigiks, 
jõuetu, saamatu -  maad küll asjata ainult ta tallab.

380 Tõusis nüüd tulnukas teine ja äsja siin prohvetit mängis.
Kui tahaks kuulda sa meid, parem sullegi see oleks tõesti: 
vÕÕrad võtame need ning palju-aerusel laeval 
viima sikeelide juurde nad. Saaksime neist hüva hinna.” 

Rääkisid prassijad nii. Aga ei neist hoolind ta ühtki.
38$ Vaatas vaikides vaid isa poole ta, oodates, millal 

kergitab see oma käe juba peigude ülbete hukuks.
Kõrvaltoas, ligi ukse, ent istus voolitud istmel
rauga Ikariose laps, ülitaibukas Penelopeia,
et võiks kuulda ta kõik, mida öeldakse söömingusaalis.

35)o Kaikus sealt lõbus naer, oli lõuna neil ohter ja maitsev; 
paljugi karja ju head olid peigmehed surmanud selleks.
Õhtust söömingut teps aga õudsemat olla ei saagi, 
kui mida valmistas varsti nüüd siin jumalanna ja võimas 
sangar kõigile neile, kes jultunult prassisid praegu.
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taibukas Penelopeia, Ikariose tütreke armas 
rinda mõtte nüüd sai särasilmselt Pallas Athenalt 
hankida amb kosijaile ja kirvedki haljad, et nõnda 

söömingusaalis neil algaks jo võistlus ja ühtlasi surmgi.
5 Taas ülakambri ta läks maja kõrgeid treppisid mööda, 

võttis võimuka käega siis varnast vaskise võtme, 
kaunilt kaarjas mil vars, aga käevang luust elevandi, 
ning oma naistega läks maja kaugesse hoiustekambri.

Täis oli kamber see kõik vara rohket, mis talletand valdjas 
10 kulda ja vaske, ka raskelt ja vaevaga taotavat rauda.

Niisama seal oli amb pinev, mis oli jätnud Odysseus 
ning ühes nooltega tupp täis nooli, neid oietekandjaid.
Kinkis Odysseuse jaoks ükskord Lakedaimonis selle 
Iphitos, ülla Eurytose poeg, jumalatele sarnlev. 

jj Kokku Messenas nad said, majas Ortilochose targa.
Sõitis Odysseus sinna, et võlgasid sisse seal nõuda, 
mis pidi maksma ta kätte siis kõik Messenia rahvas.
Sest messeenlased nood olid palju-aeruseil laevul 
Ithakast kolmsada lammast ja veel ühes hoidjadki röövind.

20 Seepärast saadikuks sinna Odysseus sõitiski kaugelt 
üsna noorena veel; isa ning ka gerondid ta saatsid.
Ent hobuseid kadunuid oli Iphitos otsimas; arvult 
neid kaksteistkümmend tal oli ning ühes varsadki, muulad. 
(Kuid tuli neist tema saatus ja surm, kui hiljem ta saabus 

25 Herakles-sangari juurde, kes Zeusist ilmale sündind,
ning osavõtnud ka töist vägivaldseist, röövidest rohkeist. 
Surmas ju see oma võõra -  ja enda katuse all veel,



ei häbenend jumalaid, seda vaatavaid, ei oma lauda, 
kus teda kostitas äsja; ta tappis ning ära võttis 
nii vägivallaga talt märad nood, kõvakabjased, kanged.) 
Iphitos, otsides neid, Odysseust kohtas ja talle 
kinkis ammu siis selle, mis kandnud Eurytos üllas 
kõik eluaeg ja surres ta ka poja jaoks maha jätnud.
Vastu ent kinkis piigi Odysseus ja lõikava mõõga 
sõpruse märgina. Ei aga saand sõber sõbrale minna 
külla kordagi, et seal istuda lauda ta seltsis: 
Herakles-sangari käe läbi surm tabas Iphitost üllast, 
kes oli kinkinud ammu. Ent ei ülileidlik Odysseus 
iialgi endaga viind seda ambu, kui sõtta ta sõitis 
laevadel mustadel, vaid koju jättis kui meelespea-asja 
armsast sõbrast ja Ithakas vaid teda endaga kandis.

Hoiuste kambrini jõudis nüüd naistest üllaim ja sinna 
seisma künnisel jäi siletammisel, mis oli puusepp 
kord punanööriga märkind ja raiund ja hööveldand hästi, 
püstitand piidadki ning üles sättinud läikivad uksed. 
Rihma nüüd rõngast seal kohe valdjatar päästis ja võtme 
pistis auku, ent sellega siis tahapoole ta tõukas 
uste eest riivid. Ja nüüd kohe karjuste uksed need kaunid 
just nagu karjamaal härg; nii, saades võtmega tõuke, 
karjusid uksedki siin, kohe laiali paiskudes lahti.
Läks lavakõrgendi peale seal Penelopeia, kus seisid 
kirstud ja kastid tal reas, kõik täis maguslõhnaseid riideid. 
Kikivarvule tõustes ta varnast küünitas ambu 
koos selle läikiva tupega, kus sees hoitult ta rippus. 
Sealsamas siis maha istus ta, seadides põlvile tupe, 
tõmbas sealt välja Odysseuse ammu ja nutma sest puhkes. 
Kui aga küllalt jo saanud ta nutustki sest pisarrohkest, 
suursugu peigude juurde siis saali ta jällegi sammus, 
kandes käes Odysseuse ambu, nii võimsat ja pingsat 
ning ühes nooltegi tuppe ja nooli, neid oietekandjaid. 
Kuid taga neitsikud tassisid kasti, kus sees lamas palju 
rauda ja helkivat vaske, Odysseuse võitluserelvi.
Kui aga peigude juurde nii jõudis ta, aulisim naistest, 
saali juhtival uksel ta peatus ja piidale toetus, 
hiilgava looriga varjas seal palgeid, ent tema kõrval 
kummalgi pool jäid seisma ta ustavad ümmardajannad.

Pöördus ta siit kohe peigude poole ja nii sõnad ütles: 
„Kuulake mind nüüd, suurtsugu peiud! Odysseuse majja



tungind te ainult selleks, et lõpmatult süüa ja juua, 
jo  teades, et siin peremeest kodus nüüd enam ep ole ammu.

Kuid oma teole te põhjendust teist pole ütelda suutnud, 
kui et kosjas te mul ning võistu mind püüate naiseks.
Noh, siis võistlema nüüd! On võistleja autasu ees teil.
Toon siin taevasevõrdse Odysseuse ammu ma võimsa;

75 kes vibu kõigist kergemalt sel võib tõmmata vinna
ning laseb noolega siis läbi neist kaheteistkümnest kirvest, 
sellele järgnen ma nüüd, maha siia mul jääb maja armas, 
kus eland naisena ma, kodu kaunike ning vararohke, 
mis unenäoski vist mul tuleb meelde veel ikka ja ikka.”

80 Rääkides nii, seakarjus Eumaiost ta sealsamas käskis
viia see amb kosijaile ja ühtlasi kirvedki hallid.
Nuttes Eumaios talt võttis nad vastu ja siis maha seadis, 
nuttis ka lehmade karjus Philoitios, kui nägi ambu.
Kuid juba Antinoos neid sõimama hakkas ja ütles:

85 „Maamatsid mühkamid, kel pole aimugi kaugemaist asjust!
Mis nüüd, õnnetud lollid, te töinate? Nõnda te veelgi 
kurvemaks teete siin meele vürstinnal! Ka muidu ju rängalt 
tal süda on muret täis, et kaotanud kaasa on kalli.
Istuge vaikselt ja sööge! Ent kui just soovite nutta,

90 minge siis välja, kuid siia te jätke see amb ja ka nooled, 
et siin algaks võistlust me valdavalt rasket. Ma arvan, 
ep ole hõlpus vist tõmmata vinna meil kaart sileselgset, 
sest ei siinolijaist ole meest Odysseuse-taolist -  
mitte küll ühtegi vist. Ise näind teda kord olen; nüüdki 

5>5 meeles on hästi ta mul, ehk küll olin poisike tookord.”
Ütles ta nii. Aga vaim tal lootust täis oli rinnus, 

et vibu vinna ta veab, läbi raudade noolegi ammub.
(Kuid seda noolt ise sai tema maitsta jo enne kui teised 
võimsa Odysseuse käest, keda teotas ta nii häbematult,

100 tal majas istudes, ning üles ässitas sõprugi selleks!)
Nendele lausus ent nüüd Telemachos, mees pühavõimne: 

„Oh häda, täiesti mult aru võtnud Olümpose Zeus on!
Ütleb mul nüüd ema, kes seni taibukas ikka on olnud, 
et ära võõrale läeb, majast sellest ta jäädavalt lahkub,

105 kuid mina, meeletu, naeran ja ainult rõõmu sest tunnen!
Noh, siis võistlema nüüd! On võistleja autasu ees teil.
Ei teist seesugust naist ole leida küll kuskil Ahhaias, 
ep ole Argosemaal, pühas Pyloses, ei ka Mükeenas, 
või kogu mandril mustal, ei meiegi Ithakal armsal.
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Kuid see teada on teil. Pole tarviski mul teda kiita.
Argu siis põigelgu keegi või viivitust otsigu! Võistlust 
algame nüüd jalamaid. Aeg käes juba, et seda näeks me.
Ka ise sooviksin meelsalt ma proovida kord isa ambu.
Kui tema vinna ma vean, läbi raudade noolegi ammun, 
siis pole mul vaja karta, et siit ühes võõraga lahkub 
mu ema auline; ehk küll üksinda siia ma jään siis, 
kuid isa relvaga uhkega käes juba võidelda jaksan.”

Ütles ning üles kargas ta, Õlgadelt purpurihõlsti 
eemale heitis ja niisama vöö ning lõikava mõõga.
Kirved esmalt ta nüüd üles seadis, kõigile neile 
põrandal tõmmates vao, just nöörjoone järgi, ja ümber 
tampides siis silus maa. Imeks pannes nad vaatasid, kuidas 
tal nobedasti läks töö, ehk küll seda näinud ta polnud 
ennemalt. Künnisel nüüd vibu vinna ta tõmmata katsus. 
Korda kolm kogu jõuga ta kiskus siis, kõik keha pingul, 
korda ent kolm jõud pettis, ehk küll süda täis oli tahtmist 
tõmmata vinna see kaar ning nool läbi raudade lasta. 
Neljandal korral ehk see oleks õnnestund ääretus pinges, 
kui poleks taltsutand indu Odysseus, viibates peaga.
Nõnda ent kahjatses siis Telemachos, mees pühavõimne: 

„Oh häda, nõrgaks sündind ma vist ning jõuetuks jäängi! 
Või liig noor olen veel ega või oma kätele loota, 
kui vaja tõrjuda meest, kes äkitselt kallale kargab.
Noh, siis katsuge teiegi, kes minust kangemad! Vinna 
tõmmake kaar sileselgne! On aeg juba võistelda kõigil.” 

Ütles ta nõnda. Ja käest maha siis pani jällegi ammu, 
vastu ust silepindset ja kindlasti-tehtut ta seadis, 
ning tema kõrvale, käepidet vastu, ka torkava noole.
Siis aga jällegi istus ta istmele, kust oli tõusnud.

Kuid siis Antinoos, Eupeithese poeg, sõnad ütles: 
„Tõuske ja kordamööda nüüd kõik ligi astuge, sõbrad, 
hakates sealtsamast peale, kust veinigi kallaja algas.”

Ütles nii Antinoos. Ning nõu see kõigile meeldis. 
Leiodes, Oinopsi poeg, kes ohvriloomadest neile 
ennustas, enne kui muud nüüd tõusis, sest kraateri kõrval 
istekoht oli tal taganurgas; ainsana nendest 
põlgas ta peigude jõhkrust ja vihkas neid endidki kõiki. 
Kõige esmalt ta võttis nüüd ammu ja kiire ka noole, 
läks ning künnisel siis vibu vinnagi tõmmata katsus.
Kuid ei küündinud jõud; käed harjumatud ja õrnad



nõrkesid peagi. Ja nii ise pöördus ta peigude poole:
„Ei minust vinnajat saa! Parem tulgu ja proovigu teised! 

Küllap võtab see amb mehelt mitmelt ja tähtsaltki hinge 
ning eluvaimu. Ja on parem tõesti nii äkitselt surra,

155 kui küll ellu ehk jääda, kuid jäädavalt kaotada kõik see,
milleks me saabunud ning mida päevast päeva me lootnud. 
Nüüd ehk paljudel veel süda rinnus soovib ja loodab 
naida Penelopeiat, Odysseuse, valdija kaasat.
Kes aga proovind ta ambu ja asjata pingutand jõudu,

160 otsigu teine ahhailanna see ning tol südant võitku,
andes kinkisid. Kuid tema sellele mingu, kes rohkem 
kihlamiskinkisid toob ning saatusest määratud talle!” 

Ütles ta nõnda. Ja siis maha käest pani jällegi ammu, 
Vastu ust silepindset ja kindlasti-tehtut ta seades,

165 ning tema kõrvale, käepidet vastu, ka torkava noole.
Siis aga jällegi istus ta istmele, kust oli tõusnud.
Kuid kohe Antinoos teda hurjutas, kurjasti hüüdes: 
„Leiodes, mis sõna nüüd üle lipsas su hammaste aiast, 
raske ja hirmutav? On seda kuuldagi vastik mu kõrval!

170 Või et võtab see amb mehelt mitmelt ja tähtsailtki hinge 
ning eluvaimu, sest vinnata kaart sina sellel ei suuda?!
On näha: ep ole sind ema auline sünnitand selleks, 
kes vibu pingsat vinnata võiks ning juhtida nooli.
Kas aga seepärast siis seda teisedki peiud ei jaksa?”

175 Ütles ja kitsede karjust Melantheust siis kohe käskis:
„Kiiresti nüüd tuli tee sa koldesse saalis, Melantheus! 
Toimeta sinna ka pink suur ning see villakul kata, 
siis aga hoiuste aidast sa too hea käärakas rasva, 
et seda ambu me soendada saaks ja rasvata hästi.

180 Küll siis proovime jälle ja võistluse lõpule viime.”
Ütles ta nii. Tule suure jo süütaski varsti Melantheus, 

pingi nüüd sinna ta tõi ning selle ka villakul kattis, 
siis aga hoiuste aidast ta hankis kääraka rasva.
Ambu nüüd soojendid peiud ja rasvasid, kiskusid taas siis, 

185 kuid teda vinna ei saand, neil selleks ei jätkunud jõudu. 
Polnud proovinud nüüd veel Antinoos ise ainult 
ning tugev Eurymachos, need peigude peamehed tähtsad. 
Saalist väljusid siis Odysseuse lehmade karjus 
ning seakarjane, just samal hetkel kumbki. Ja neile 

190 järgnes ka ning tuli toast jumalatele sarnlev Odysseus.
Kui aga saand kõik nad ustest ja välja ka õuest,



tõstis ta häält ja nii sõnad lausus lahkesti neile:
„Sooviksin, karjased kumbki, ma nüüd sõna ütelda teile. 

Või parem vaikiksin? Kuid süda mind ajab rääkima siiski.
195 Mis teie teeksite siis, kui kuskilt äkki nüüd ilmuks 

siia Odysseus ning jumal keegi ta tooks koju jälle?
Kas teie peigusid kaitseks või siis Odysseust aitaks?
Otse nüüd ütelge välja, mis vaim käseb öelda te rinnus!”

Kuid kohe kostis talle jo karjane, lehmade kaitsja:
200 „Aidaku Zeus-isa, et läheks soov see tõesti sul täide

ning tuleks üllas me valdijas taas koju, taevaste toodud!
Küll siis näitaksin, kuis käsivartes mul küllalt on rammu!” 

Hüüdis Eumaioski siis, seakarjane, taevasi kõiki 
appi, et saabuks taas koju tark, igileidlik Odysseus.

205 Kui nii teada ta saand, mis tõeliselt neil süda mõtleb,
kummagi poole ta nüüd juba pöördus ja nii sõnad lausus:

„Siin ise seisangi ma! Pärast paljusid vaevasid ränki 
jõudsin taas kodumaale ma nüüd kahekümnendal aastal.
Kõigi mu teenrite seas vaid teie, ma näen, koju soovind 

210 mind ning rõõmsad on sest. Pole teistest ma kuulnud, et keegi 
mu kojusaamise eest palund kord oleks taevasi kõrgeid.
Nüüd aga selgesti teile ma ütlen, kuidas see sünnib: 
kui minu käe läbi peaks jumal nuhtlema upsakaid peige, 
kumbki teist siis naise mult saab, ühes rikkustki rohkelt,

215 ka majad teile ma teen oma hoonete juurde, teid austan 
kui Telemachose kaaslasi või lihaseid tema vendi.
Kuid nüüd tunnismärgi ma näitan, mis teile on tuttav, 
kust mind tunda te võite ja kõik oma kahtlused jätta.
Siin on see arm, mis Parnassosel sain helekihvaselt kuldilt 

220 kord jahil viibides seal Autolykose poegade seltsis.”
Ütles. Ja kaltsud ta pealt ära kiskus hunnitult armilt.

Kui seda silmasid nood, ära tundsid nad muugi -  ja nuttes 
tõttasid haarama kaissu nad siis arurikast Odysseust; 
pead ning olgugi tal üha suudlesid hellalt ja kuumalt,

225 ning käsivarsi ja pead neil vastu ka suudles Odysseus.
Nii oleks lõppenud päev ehk enne kui rõõmus see nutt neil, 
kui poleks peatand Odysseus neid ise, nii sõnad hüüdes: 

„Küllalt jo nutust ja ohkeist nüüd, et keegi ei näeks meid, 
kui majast välja ta astub ja nii kõik muilegi räägib!

230 Üksteise järgi ent sisse nüüd mingem, korraga mitte!
Esmalt las mina läen, siis teie. Ja leppigem nõnda: 
kindlasti vastu on kõik need upsakad peiud, et antaks



mullegi katseks amb ning tupp see nooltega tükkis.
Kuid, Eumaios, sa mees jumalik, tule siis läbi saali 

235 ning too mulle mu relv. Aga naistele ütle, et lukku
nad suleks nüüd kohe piigade toad. Ning kui mõni kuuleb 
meespere-toast vahest oigeid ning müra, kukkumismürtse 
siit poolt, ärgu nad keegi kambrist kippugu välja, 
vaid igaüks las seal omi asju vaid toimetab vaikselt!

240 Kuid sina, üllas Philoitios, käi, pane ette ka õues 
kindel riiv väravaile ja nööriga kinni see köida!”

Ütles ja astus ta taas oma kotta, mis kaunisti tehtud, 
istudes pingile, asemelle, kust tõusnud ta enne.
Sinna Odysseuse järgi pea kaks tema orjagi jõudsid.

245 Seal aga Eurymachos käes ambu veel käänas ja väänas,
soojendas siit ning sealt tulel kuumal. Ent siiski ei suutnud 
vinna ta tõmmata kaart. Juba oigas tal sees süda uhke.
Täis viha, tõstis ta häält ja nii sõnad raevukad lausus:
„Oh häda, teotuseks see on mulle ja kõigile meile!

250 Kuid ei pulmadest kurda ma nii -  ehk küll kibe seegi -  
leidub ahhaiatar teinegi veel, kas Ithaka saarel, 
voogudest piiratul, või siis maades ja linnades teistes.
Kui aga jõuetuks nõnda me jääme Odysseuse kõrval, 
kes on nii nagu taevane suur, et me vinna ei jaksa 

255 ambugi tõmmata tal, eluaegne see on häbi meile.”
Vastas ent Antinoos, Eupeithese poeg, sõnad talle:

„Ei tohi olla see, Eurymachos! Sa küll ise taipad!
Eks ole, Kaugelelaskja Apolloni päeva ju peab meil 
just täna rahvas? Ei kõlbagi nüüd vibu tõmmata vinna!

260 Võib ära panna ta siis. Aga kirved las siia veel jäävad! 
Raske on arvata, et võiks siit neid röövida keegi, 
tulles Laertesest sündind Odysseuse kõrgesse kotta.
Nüüd aga viinur las jälle meil peekrid ääreni täita, 
et jookohvrit me tooks, kuid amb see kõrvale pangem!

265 Homseks nõuame, et Melantheus, kitsede karjus,
tooks juba ao ajal kitsi, kes karjas on toekamad kõigist. 
Kui põlend reied on neil hõbe-ambse Apolloni ohvriks, 
siis taas proovime ambu ja võistluse lõpule viime.”

Ütles nii Antinoos. Ning nõu see kõigile meeldis.
270 Heeroldid nüüd jalamaid vett kallasid kätele neile; 

noorukid taas, seganõud täis ääreni kallates jooki, 
peekrites kõigile viisid sest, ohvritki pillates esmalt.
Kui aga ohvrit nad toonud ja täis janu endalgi joonud,



siis sõna võttis ja ütles sel moel igileidlik Odysseus:
275 „Kuulake mind, mehed kõik, kes kosjas me üllal vürstinnal!

Ütlen välja ma nüüd, mis vaim käsib öelda mu rinnus.
Eeskätt just palun Eurymachost ning Antinoostki 
taevasetaolist, sest kõne taibukas tal oli äsja, 
et tuleb jätta see amb ning võistlus taevaste hoolde:

280 küll jumal võidu siis toob ise homme, ta kellele soovib.
Kuid nüüd andke see amb sileselgne ka mulle, et võiksin 
proovida endagi rammu ja kätt, näha, kas on veel alles 
endine jõud, mis täitnud on kord minu painduvaid liikmeid, 
või juba kurnanud selle mu hulkuripäevad ja puudus.”

285 Ütles ta nii. Aga valdas nüüd neid vihakurjus ja hirmus
kartus, et vinna ehk veab silekaareka ammu see kerjus.
Nii kohe hurjutas Antinoos, sõnad raevukad lausus:

„Armetu hulgus, sul peas aru haisugi ep ole tõesti!
Kas pole küllalt jo sellest, et siin meie, üllaste seltsis 
istuda võid pidulauas sa ohtras ja kuulata saad ka 

290 kõiki me juttusid pealt; pole enne veel hulkurid iial
viibind me vestlusil, neid pole kuulanud kerjustest keegi.
Sul aru uimaseks teind magus vein on. Kahjulik üpris 
vein on sellele, kes teda mõõdutult, mõistmatult pruugib.

295 Eks kord hukutand viin sel kombel kentaurigi kuulsa, 
Eurytioni lapiitide maal, kus viibis ta vapra 
Peirithoose man võõrsil. Kui oli vein segi löönud 
tal peas mõistuse, siis tegi lossis seal tempe ta kurje.
Sangarid said viha täis, üles kargasid kõik, üle ukse 

300 välja ta tassisid ning vasel armutul lõikasid kõrvad
ning nina peast temal. Läks too uimaselt vaarudes siis sealt 
ning ühes endaga viis oma riivatu hulluse jäljed.
Nii sõda süttiski siis inimsoo ja kentauride keskel, 
kuid eelkõige ta nii ise kannatas joomisest liigsest.

305 Nõnda ka sul häda suur tuleb kaela, ma ütlen, kui söandad 
vinnata ambu sa; ei peavarju sa Ithakal leia, 
vaid kohe saadame sind tumekülgise laevaga siis siit 
mandrile vürst Echetose juurde, kes kõikide hukk on.
Ei enam pääse sa sealt. Parem siis juba vaikselt sa istu,

310 joo ning jäta see soov -  ühes noortega võistelda võistu!”
Ent juba ütles ta vastu nii taibukas Penelopeia:

„Ei tee hästi sa, Antinoos, ega õiglaselt räägi, 
kui nii solvad sa neid, kes on Telemachose võõrad.
Või ehk kardad sa, et kui vÕÕras see tõmbabki vinna
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nüüd Odysseuse ammu, sest kätes tal jaksu ja jõudu, 
et siis naiseks mu saab ning viib siit endaga kaasa?
Ep ole muidugi tal ka endal lootust ju säärast.
Haarake jälle siis peekrid ja ärge te vaevake vaimu 
mõttega sellest; sest ei sobi teile ju mõeldagi nõnda.”

Kostis ent nii Eurymachos, Polybose poeg, sõnad talle: 
„KÕrge Ikariose tütar, oh taibukas Penelopeia!
Ei sobi mõeldagi meil, jah, et sinu endaga viib see.
Ei aga soovi me saada ka peremeestele-naistele naeruks, 
kui mõni halvemast soost ahhailane ütelda söandaks: 
„Armetud on mehed need, kes püüavad sangari naist siin, 
ei sileselgset ta ambugi jaksa nad tõmmata vinna, 
vaid tuli kerjaja keegi siis ümber hulkudes sinna, 
mängides vinnas ta ning läbi raudade laskis ka noole.”
Nõnda siis räägiksid kõik. Ning jääks häbiks ikka see meile.” 

Talle ent kostis taas nii taibukas Penelopeia:
„Ei! Pigem, Eurymachos, just need paha kuulsuse saavad, 
kel häbi põrmugi ep ole sangari üllaima rikkust 
raisata muidu. Ent nüüd häbi missugust märkad sa selles? 
Rändaja see rühilt võimas ja kasvultki pikk. Ise ütleb, 
et soost suurest ta on, meest tähtsat võib isaks kiita.
Andke siis talle see amb, silekaarne ja vaatame järgi!
Ning seda ütlen ma teile ja see läheb tõesti ka täide: 
kui veab vinna ta ammu, Apollon võita tal aitab, 
annan siis hõlsti ma talle, mis kaunis, ja hea ihukuue, 
kakstera-mõõgagi vööle ja jalgade alla sandaalid, 
ning oda kätte, et võiks ta end koerte ja meeste eest kaitsta. 
Siis aga saadan ta sinna, kuspoole tal vaid süda soovib.” 

Kostis talle ent nüüd Telemachoski mõistlik ja lausus: 
„Mu ema, ei seda ambu või anda ahhailasist keegi, 
ei seda keeldagi saa, minul ainult ta peale on õigus.
Ep ole võimumeest säärast siin kaljusel Ithakal, ei ka 
neil meresaartel, mis on näha siinpool Elise maadest, 
traavliterikkaist. Ei tohi takistust neist teha keegi 
mulle ka siis, kui ammu ma võõrale kingiksin hoopis.
Kuid oma kambrisse nüüd mine jälle ja askelda seal sa, 
ketra ja kangaspuid koo, pane tööle ka piigade parve, 
juhtides neid; aga amb see siin mureks meestele jäägu, 
enne muid minu hoolde, sest käskija siin olen ainus.”

Ütles ta nii. Aga hämmingus läks toast Penelopeia, 
sest poja mõistlik jutt sügavalt südamesse tal tungis.



Tõusis taas ülatuppa ta piigade seltsis ja jälle 
nuttis Odysseust seal, oma kaaslast kallist, niikaua 
kui unel hellasti kattis ta laud jumalanna Athena.

Kaarekat ambu ent viima jo läks jumalik seakarjus.
360 Tõusis sest kära suur; saal täis oli peigude hüüdeid.

Mitmedki noormehed kõrgid seal hurjutid, hõikudes talle: 
„Hei, kuhu ammu sa viid, seakarjane, õnnetu mühkam? 
Vaata kus pöörane! Varsti su enda poolt toidetud koerad 
kultide keskel ja eemal muist inimlastest su söövad,

365 kui on armulik meile Apollon ja taevased teised.”
Hüüdsid nad nii. Juba seisatas karjus ja käest pani ammu 

kartlikult, sest kogu saal mehi kurjasti karjus ta peale.
Kuid nüüd ähvardavalt Telemachoski hüüdis ja käskis:

„Vii aga, mees! Läheb halvasti sul, kui kõiki sa kuulad. 
370 Noor olen küll, aga oota, ma põllule veel ajan välja

sind, kive pildudes, sest sinust võimsam ju siiski ma palju. 
Oh, oleks mul samavõrra ka jõud nüüd suurem ja käedki 
võimsamad neist kosijaist, kes meil majas viibivad ikka!
Küll siis mitugi meest, kes ülbelt tempe siin teevad,

375 kaoksid me katuse alt koju hirmuga ruttu ja ruttu.”
Ütles ta nii. Aga kõik teda kuulates rõõmsasti naersid. 

Taltus jo nii viha, mis küdes neis Telemachose vastu.
Taas aga karjane tõstis nüüd ammu ja viis läbi saali, 
peatus targa Odysseuse ees ja ta sellele andis.

380 Siis aga Eurykleiat ta kutsus ja nii sõnad lausus:
„Taibukas Eurykleia, nüüd nii käseb sind Telemachos, 

et paneks kindlalt riivi sa naistetoa tapitud uksed.
Ning kui kuuldagi on kära, meeste ehk hüüdeid ja oigeid 
sealtpoolt seina, siis ärgu neist vaatama kippugu keegi,

385 vaid igaüks las seal oma töötegu toimetab vaikselt.”
Ütles ta valjusti nii. Sõnad tiivutuks jäid suhu eidel 

ning kohe piigade toal kenad uksed ta keeraski lukku.
Toast salamahti ka tõttas Philoitios, lehmade karjus, 
ning väravad pani riivi ta aiaga-piiratud õuel.

390 Laeva kaareka köis oli eeskojas sammaste all seal,
tehtud papüüruseniinest; nüüd sellega köitis ta riivid 
ning oma istmele taas maha istus, kust enne ta tõusnud, 
jälgides silmil Odysseust. See aga käes oma ambu 
käänas ja väänas, vaadeldes, kas on kõikjalt ta terve,

395 või ehk uuristand uss kõvu sarvi tal aastate jooksul.
Ütlesid mitmedki seal oma kõrvalistuja vastu:



„Näe, on ambude tundja ta hea, seda varjab ta ainult!
Ehk vahest endalgi tal kodus säärane amb? Ise ehk ta 
nüüd teha seesugust soovib? Jah, vaata, kui hoolega käänab 

400 käes seda ambu nüüd siia ja sinna see paadunud hulgus!” 
Pilkas siis teinegi nolk noor, ennast täis olev, uhke:

„01gu sel ränduril võõral ka asjades kõikides Õnne 
niivõrd kui täna, kus veab kindlasti vinna ta ammu!”
Pilkasid peigmehed nii. Aga sel ajal leidlik Odysseus 

405 küllalt ju käänanud käes oli ambu, ta kõik läbi uurind.
Nii nagu mees, kes on osav laulma ja mängima lüürat, 
suurema vaevata võib sel pingsamaks käänata keeli 
pulkadest, millele seotud on lambasoolikad keerud, 
niisama kergelt Odysseus nüüd vibu vinna jo tõmbas.

410 Sel hüva käega puudutas siis vibunööri ta pingsat 
ning kõla andis see keel kaunilt kui pääsuke laulev.
Võpatas sest süda peigudel sees ning muutusid näod neil. 
Valjusti kärgatas kõu, mil Zeus lasi ennustust anda. 
Rõõmsaks sai seda kuuldes Odysseus, vaevades vapper,

415 et kavalpetliku Kronose poeg hea märgi nüüd andis.
Võttis ta siis vasknoole, mis laual ta ees lamas paljalt, 
muud odanooled ent kõik tal tuppe veel jäid. Juba varsti 
nüüd tuli maitseda neid ahhailaste poegadel endil.

Hoides ambu, ta sel vibu noolega koos vedas vinna,
420 istudes endiselt toolil ja sihtides, selg aga küürus,

ning lasi lendu ta siis oma noole. Ja vingudes lendas 
raske vaskine nool läbi kirveste aukudest kõigist, 
puutumata neist ühtki. Ent mees poja vastu nii hüüdis:

„Näed, Telemachos, et teps häbiks sulle ei istu see võõras 
425 siin sinu saalis! Ma noolt sihist mööda ei lasknud. Ja palju 

vaeva ei näinud, vibu vinnates suurt. On alles mu jõud veel. 
Ep säärane ma, nagu teotades laimasid peiud.
Noh, ent nüüd käes aeg, et õhtueinet argiivid 
saaksid maitsta jo päeval. Sest hiljem on nautida meil veel 

430 kaikuv mäng ning laul, mis on peo kaunimaks saatjaks.”
Ütles ja kulmuga viipas. Ja sealsamas mõõga jo haaras 

koos õlavööga ka noor Telemachos, Odysseuse võrse; 
võttis piigigi siis teravotsase ning asus seisma 
just Odysseuse juurde, seal välkudes relvades vaskseis.



KAH EK Ü M N E TEIN E  LAUL
K o s i l a s t e  s u r m

H
eitis ent nüüd kehalt kaltsud jo kõik igileidlik Odysseus. 
Käes silekaarene amb ning tupp täis nooli, ta hüppas 
kõrge künnise peale, seal puistas jalgade ette 

kiiresti lendavad nooled ja nii kosilastele hüüdis:
„Nüüd läbi see tühi harjutusmäng; ning nüüd sihin noole 

märki ma, millesse veel seni ep ole ambunud ükski.
Vaatame, kas taban pihta, kas õnne seks annab Apollon.”

Ütles ja Antinoosesse siis mõru noole ta juhtis.
Too aga sel ajal just oli endale haaranud kätte 
kuld-kahekõrvase peekri ja nüüd seda huultele tõstis, 
et seda juua, ja veel ep olnud tal aimugi surmast, 
nii nagu teistelgi. Kes pidulauas ses mõtelda võis küll, 
et üksainus mees, ehk olgugi kange see, neile, 
trotsides paljusid, toob mõru surma ja saatuse musta?
Otse kurku ent nüüd Odysseuse nool terav lendas 
ning kohe tungis sel tipp läbi pehmest noormehe kaelast.
Kukkus küljeli mees, keda nool taband. Langes ta kätest 
peeker. Ning sedamaid inimverd üles valdava joana 
purskas ta sõõrmeist. Lõi jalg eemale laua ja ümber 
langes see. Paiskusid sealt põrandalle ka toidud. Ja tolmus 
maas nii veeresid leib ning praeliha tükid. Ent valjult, 
märgates kaaslase surma, jo nüüd kära prassijad tõstsid; 
istmeilt hüppasid püsti ja, hakates jookslema saalis, 
vahtisid ahneil silmil nad ümber, mööda ta seinu.
Kuid näha ep olnud teps seal kilpi, ei võitlusepiiki.

Raevukalt heitsid nad siis sõnu kurje Odysseuse vastu: 
„Hulgus, küll sa nüüd saad mehe tapmise eest! Enam iial



ei lähe võistlema nüüd sa; ja hukk on sul käes kohe kindel!
Sest oled tapnud sa noormehe, kes oli Ithaka saarel 
kõige tähtsamast soost. Sinu korjus las toidab nüüd kaarnaid!” 

Nõnda nad karjusid kõik; ei aimanud keegi, et tapnud 
ta oleks tahtlikult meest. Ei teadnud nad, narrid, et kindlalt 
hukatus mähkinud kõiki jo neid oma hirmsasse võrku.
Süngelt vaadates, vastas ent nii igileidlik Odysseus:

JCoerad! Ei uskund te, et koju jõuan ma veatuna veelgi
-------,___ r_.| | | | | | | ______  "  f ) ______  P

J i o o  jamaa rannc3t ! t,
pügasid siin vägivaldselt, ja sunnite naist mul 

endaga naituma, ehJk olen küll elus veel ma ja,terve!
Ei jumalaidki te kartnud, kel valduseks ääretu taevas, 
ei ka, et tabab teid inimlaste poolt kättemaks õige.
Nüüd aga kõiki on teid oma võrku jo hukatus haarand.”

Ütles ta nõnda. Ja kahvatu hirm rabas peigusid. Kõik nad 
vahtisid ehmunult ringi, et pääseda surmast, jo kindlast. 
Ainult Eurymachos siis kostis ja ütles ta vastu:

„Kui oled tõesti Odysseus, Ithaka vürst sa, kes saabund, 
õieti rääkisid siis sa kõigest, mis teinud argiivid.
Palju on nurjatust sündind su lossis ja palju su maalgi. 
Antinoos aga ainult on kõiges selles siin süüdi 
ning tema surnud jo on. Tema ainult ässitas muidki; 
ning ei naida su naist tema nii väga tahtnudki; lootis 
miskit ta muud, mida ei tal täituda lasknud Kronion.
Õitseval Ithakamaal ise valdijaks saada ta soovis 
ning seks tappa su poeg salamõrtsuka moel, tagantselja. 
Pälvitud surma ta sai nüüd. Meid aga säästa, su rahvast!
Siis tasu anname koos pea sulle ja kõik heaks teeme, 
mis sinu lossis me siin üheskoos ära söönud ja joonud. 
Trahvigi maksame sulle, mis väärt on kakskümmend härga, 
meist igaüks, vases või ka siis kullas, nii palju kui soovid.
Kuid viha tunda me vastu on Õigus sul küll senikaua.”

Süngelt vaadates nii aga vastas leidlik Odysseus:
„Ei! Kui, Eurymachos, ka kõik oma taatide aarded 
mulle te tooksite, ning ka muudki siis veel mujalt juurde 
nendele, siiski ei mul käed lõpeta enne siin tapmist, 
kui teile kätte nüüd makstud on kõik teie, peigude roimad. 
Ainus on jäänd valik teile; kas võidelda mees mehe vastu, 
või ära putkata siit, kui ehk mõni teist seda suudab.
Kuid ei ükski te küll enam pääse nüüd surmast; see kindel.” 

Ütles ta nii. Süda tarretas neil, juba nõrkesid põlved.



Siis aga Eurymachos taas pöördus peigude poole:
70 „Sõbrad, see mees oma kätt ligipääsmatut ei lase alla,

kui silekaarese ammu ja nooled ta kord juba haarand -  
läikivalt künniselt sealt seni ammub ta, kui maha tapnud 
armutult kõiki on meid. Parem, sõbrad, siis algame võitlust! 
Mõõgad välja nüüd ruttu ja lauad need kaitsema noolte 

75 kiiresti-tapvate eest! Üheskoos kõik tormame peale!
Küll kogu jõuga siis tõrjume sealt lävelt eest ta ja ukselt. 
Tormame välja nii kõik, sedamaid kära tõstame linnas, 
küllap siis varsti see mees enam iial ei tarvita ambu.”

Hüüdis nii Eurymachos. Vaskvälkuva kakstera-mõõga 
80 haaras tupest ja siis Odysseuse peale ta sööstis,

karjudes hirmsasti. Kuid juba taas parajasti see ambus 
ning tabas Eurymachost ta rinda siis, just nibu alla. 
Maksasse tungis kiire see nool. Ning nõrkevast käest tal 
kukkus jo mÕÕk. Juba vaarus ka mees, oma lauale langes 

8$ kummuli ning maha sealt kohe paiskas ta kõik pidusöögid 
ning kahekõrvase peekri. Ja prantsatas põrmandat vastu 
näoli Eurymachos. Ta pekslevail jalgadel ümber 
lõi kolinal nõjatooli. Siis öö üle laugude langes.

Sel ajal Amphinomos, terav-vaskset haarates mõõka,
90 sööstis Odysseuse vastu ja, kiiresti tormates, püüdis 

ukselt ta tõrjuda eest. Aga enne jo noor Telemachos 
ette tast jõudis ja selga tal lõi terav-vaskise piigi.
Läks vahelt pihtade sisse ja ots tuli välja sel rinnust.

9$ Kuid Telemachos seal eemale kargas ja haavasse jäigi 
piik pikavarjune tal, sest kartis ta, et samal hetkel, 
kui tema küürutab, et oda jällegi kiskuda haavast, 
keegi ahhailastest mõõgaga lööb või piigiga äigab.
Joostes eemale sealt, isa aulise juurde ta tõttas,

100 seisma jäi tema ette ja nii sõnad lennukad lausus:
„Kilbi toon sulle ma, taat, ja kaks tervavotsast ka piiki, 

niisama vaskise kiivri, mis passib su oimude ümber.
Endagi kaitseks ma toon samad riistad, ja teised, mis anda 
kummagi karjase jaoks. Nüüd tähtis on, et oleks relvad.”

105 Vastates talle ent ütles nii igileidlik Odysseus:
Jah, need kiiresti too, seni kui veel jätkub mul nooli, 
et ära künniselt mind ei tõrjuks nad, kui olen üksi.”

Ütles ta nii. Poeg tõtates läks isa käskusid täitma; 
jooksis hoiuste kambri, kus külluses relvi ja rakmeid.

110 Kaheksa vasktera-piiki ta tõi sealt ning neli kilpi



ning neli kiivritki vaskset, kus peal tihejõhvised lakad.
Võttis need kõik Telemachos ja läks isa juurde siis kiirelt, 
kuid vasel läikival end ise enne ta kattis. Jo seadsid 
rakmeisse endid ka karjused kumbki. Ja kõik üheskoos nad 

115 astusid siis kavalpea, arurikka Odysseuse ümber.
Ent tema, niikaua kui veel kaitseks jätkus tal nooli, 

kõik aeg sihtis ja tappis nüüd peigmehi üksühe järgi 
seal oma ruumikas saalis. Jo kuhjades koos lamas maas neid. 
Kui aga lõppenud siis olid nooled jo ambujal üllal,

120 langeda laskis ta ammu ja seadis seisma ta püsti 
ukse piitjala juurde, ta kaar ligi läikivat seina.
Neljanahkse ent kilbi ta nüüd sidus õlgade ümber, 
võimsa pea kõvalt tehtud ja vaskise kiivriga kattis, 
hõljus kus hirmutavalt hobujõhvides tutt ülal harjal,

125 ning kaks piikigi haaras siis, vask-teravotsalist, võimsat.
Väike luuk-uks seal oli seinas ses kindlasti tehtus 

just läve juures, ja juhtis see kaunilt raiutud saalist 
kitsasse käiku, mis õuele viis; kõva uks oli ees sel.
Just seda käskis hoida Eumaiosel hoolsalt Odysseus 

130 ning üha seista sel ees; sealtpoolt oli ohtlikem rünnak.
Hüüdis ent nüüd Agelaos, üles kutsudes peigusid kõiki: 

„Sõbrad, kas keegi ei võiks seda teed pidi pääseda välja, 
et kära linnaski tõsta ja toeks meile kutsuda rahvast?
Küllap siis varsti see mees enam iial ei tarvita ambu.”

135 Talle ent vastas nüüd nii Melantheus, kitsede karjus:
„Ei, Agelaos, sa taevaste lemmik, ei siit ole pääsu!
Kitsal sel käigul on suu, ligi liiga tal saaligi uksed.
Ainus hakkaja mees meid seal võiks tõrjuda kõiki.
Kuid pisut oodake! Küll lähen ning toon teilegi relvi 

140 hoiuste kambrist. Küllap on viinud nad sinna Odysseus 
ning tema hiilgav poeg; pole peidetud neid mujal kuskil.” 

Üteldes nii, läbi augu läks kitsede karjus Melantheus 
ning vaheteed pidi jooksis Odysseuse hoiuste kambri.
Sealt kaksteistkümmend kilpi ta tõi, sama palju ka piike 

145 ning vasest läikivaid kiivreid, mil hõljuvad jõhvidest harjad. 
Tõttas siis alla ta ruttu ja kõik kosijaile need andis.
Nõrkesid põlved ja sees süda tardus Odysseusel, kui ta 
märkas peigudel kilpe ja peos pikavarreseid piike 
õõtsumas ähvardavalt. Veel raskemaks muutus tal töö nüüd. 

iyo Siis Telemachose poole ta nii sõnad lennukad lausus:
„Poeg, nüüd võitluse kurja me kaela on toond mõni reetlik



siit maia teenijapiiga või kitsede karjus Melantheus/’
Kostis ent talle ja ütles nii Telemachos see mõistlik:

„Ei, isa, siin ole süüdi küll muud, minu süü see on ainult.
155 Lukku ei pannud ma hoiuste kambril ta ust kõvalaudset 

ning, näha, peigudel on mõni luuraja, kes seda märkas. 
Tõtta, Eumaios, sa siis ning kambril sa sel sule uksed 
ning ise vaata, kes seal seda teevad, kas orjatar keegi 
või siis Melantheus. Sest teda kahtlustan rohkem kui teisi.” 

160 Rääkisid nii isekeskis Odysseus ning Telemachos.
Sel ajal jälle ent hiilides läks varakambri Melantheus, 
et sealt hankida relvi. Ent nüüd jalamaid seda märkas 
võrratu mees Eumaios ja nii isandalle siis ütles:

„Taevastest sündind Laertese poeg, igileidlik Odysseus! 
165 Näe, juba jälle see nurjatu, nii nagu arvand me, hiilib 

relvadekambrisse seal. Nüüd selgesti mulle sa ütle, 
kas lähen löön surnuks ta, kui minul jõudu seks jätkub, 
või siis siia ta toon, sina et teda siin ise nuhtleks 
kõikide roimade eest, mida teind ta nii röögatult palju!” 

i j o  Kostis ent talle ja ütles sel moel arurikas Odysseus:
„Uhkeid prassijaid noid Telemachose seltsis ma tõrjun, 
et nemad välja ei saaks, lase tormavad kui tahes palju.
Teie ent köitke tal käed tahaselja ta jalgade külge, 
heitke ta kambrisse ning siis uks sel sulgege kindlalt.

175 Samba äärt pidi siis veel ta keeruka köiega seotult 
kiskuge kõrgele, just aampalkide pealmiste alla, 
et elusalt veel kaua ta ripneks piinades raskeis.”

Ütles ta nõnda. Ja meelsasti need, tema kuulates käsku, 
kambrisse tõttasid. Ei neid märganud kitsede karjus,

180 kambris ses kompides seinu ja korjates sealt sõjariistu. 
Piitade äärde end poetades jäi siis ootele kumbki.
Nüüd aga, väljudes kambrist, jo uksele ilmus Melantheus; 
käes ühes uhket kiivrit ta kandis, ent teisega tassis 
määratut kilpi ta, mis vana, roostest söödud ja ükskord 

185 teenind sangar Laertest ta kaugeil noorusepäevil.
Nüüd oli see koli vaid, mil õmblused kõik kõdund ammu. 
Kargasid reeturi peale nad kumbki, tal haarasid hiustest, 
tassisid kambri ja surmani ehmunu seal maha heitsid. 
Käed-jalad tal tahaselja nad väänsid ja seal valurikkalt 

190 pingsa nööriga köitsid, nii kuis oli käskinud neile 
taevasevördne Laertese poeg, ülileidlik Odysseus.
Samba äärt pidi siis tema keeruka köiega seotult



vinnasid kõrgele nad aampalkide pealmiste alla.
Pilgates nii, seakarjus Eumaios, sa ütlesid talle:

!95 õid nüüd valvata siin kogu öö sa hoolsalt, Melantheus!
Pehme voodi ju said, nagu pälvind sa ammugi täitsa.
Kui varasündinud Koit üles Maailmahoovuse laineist 
kerkib, küll kohe siis lähed taas oma nuumatud kitsi 
küütima lossi, et saaks pidurooga neist peiud su uhked.”

200 Sinna Melantheus jäigi nüüd kõlkuma piinavais kütkeis.
Kuid nemad, haarates relvad ja sulgedes läikiva ukse, 
astusid taas kavalpea, arurikka Odysseuse ümber. 
Vimmakas võitlus seal käis: neli meest reas künnisel ainult, 
vaprusest õhkudes, kuid toas suur hulk suurtsugu peige.

205 Äkitselt uksele ilmus ka neitsit Pallas Athena,
võttes Mentori näo ning rääkides Mentori moodi. 
Rõõmuga seal teda märkas Odysseus ning sõnad lausus: 
„Appi nüüd, Mentor, siia! Ja nüüd pea sõpra sa meeles! 
Palju sa saand minult head; eakaaslased olnud me kumbki.” 

210 Ütles. Ent aimas ta, et see on võitlusse kutsuv Athena.
Kuid juba saaliski nüüd häält kurjasti peigmehed tõstsid; 
hurjutas Mentorit esmalt Damastori poeg Agelaos:

„Hei, ära end lase petta Odysseusel, tol kavalkeelsel, 
et teda võitluses aitad ja meile nii vastu sa astud!

215 Kuule me kindlat plaani, mis peatselt täidegi viime:
kui maha löödud on esmalt Odysseus ning tema poeg siin, 
ka sinu tapame siis, kui tõesti nii nendega söandad 
heita sa ühte! Jajah, oma peaga sa selle eest maksad!
Kui terav-vaskine mõõk on teilt tülitahtmise võtnud,

220 kõik vara, mis sinul on nii linnas kui maal, omaks teeme 
ning ära jaotame -  nii nagu kõik ka Odysseuse aarded.
Ei lase lapsigi sul enam jääda su katuse alla 
ning asupaika ei anna su naisele Ithaka mail siin.”

Ütles ta nii. Viharaev sest süttis rinda Athenal 
225 ning sõnu hurjutavaid Odysseuse vastu ta hüüdis:

„Kas pole nüüdki, Odysseus, sul seda julgust ja jõudu, 
millega Trooja all kord oled võidelnud vapralt ja üllalt 
üheksa aastat, et tuua sealt valgekäelist Helenat?
Palju sa hukkasid sangareid seal sõjaheitlusis hirmsais,

230 ning avarteelise linna su tarkus Priamoselt võttis.
Kuidas siis nüüd, kui said koju ning oma aarete juurde, 
kurdad sa, et vaja siingi sul võidelda peigude vastu?!
Astu mu kõrvale, kallis, ja vaata, küll varsti sa näed siis,



kuis keset vaenlasi, kes sind siin on piiramas, oskab 
235 Mentor, Alkimose poeg, sinu headuse eest tasu anda.”

Ütles ta nii. Aga võitu ta täit veel neile ei andnud.
Esmalt proovida tahtis ta nii Odysseuse enda 
ning Telemachose jõudu ja vaprust ja võitlemis-indu.
Meestoa lae äratahmunu alla ta liueldes lendas 

240 ning talaotsale sinna siis jäi, nagu pääsuke näides.
Sellal Damastori poeg Agelaos, Polybos sÕjataiplik, 

Eurynomos, Demoptolemos, ka Polyktori võrse 
noor Peisandros ja Amphimedon taga ässitid peige.
Kõigist julgemad need olid noormehed peigude hulgas,

245 kes olid ellu veel jäänd, oma hinge eest võideldes vahvalt.
Muud oli tapnud jo amb ning ühtlugu lendavad nooled.
Hüüdis nüüd Agelaos, üles kutsudes kaaslasi teisi:

„ Varsti on võibunud nüüd ligipääsmatud käed mehel sellel. 
Vaadake, sõber, jo Mentor on läind! Siin asjata hooples!

250 Ning nemad üksinda ainult on uksele jäänd. Aga ärge 
korraga pilduge kõik oma piikisid pikki! Las esmalt 
viskame meie siin kuus! Vahest ehk lubab Zeus-isa, et nüüd 
trehvab Odysseust piik, ning au ning kuulsus meid ootab.
Kui tema langeks vaid! Pea teistega hakkama saame.”

255 Ütles ta nõnda. Ja innukalt kõik oma piigid nad heitsid,
nii nagu kästud. Ent mööda need läksid -  nii tahtis Athena.
Jäi ühe paisatud piik lävepiidasse paksusse. Saali 
kindlaäärelist ust tabas vingudes viskoda teisel.
Kolmanda saarepuust tuur vaskraskena seinasse tungis.

260 Kui olid mööda nad paisanud kõik ega haavanud ühtki, 
nii sõnas kaaslaste vastu Odysseus, vaevades vapper:

„Nüüdap, sõbrad, ka teid üles kutsuda sooviksin. Koos kõik 
meiegi viskame nüüd oma piigid need peigude vastu, 
kes oma roimade tipuks veel sooviksid tappa meid kõiki.”

265 Ütles ta nõnda. Ja kõik nad viskasid koos odad vasksed,
sihtides täpselt. Ja Demoptolemose tappis Odysseus, 
Euryadese ent Telemachos, Eletose -  karjus, 
ning Peisandrose -  mees, kes veiseid valvanud. Kõik need 
korraga langesid ning maad hammustid lõpmatult laia.

270 Muud nüüd peigmehed peitsid end meestoa nurkades kaugeis, 
kuid neile sööstsid nad järgi ja korjustest kiskusid piike.

Siisap uuesti piike jo peigmehed innukalt heitsid.
Kuid enamasti nad möödusid jälle; nii tahtis Athena.
Jäi ühe paisatud piik läve piidasse paksusse. Saali



275 kindlaäärelist ust rabas vingudes viskoda teisel.
Kolmanda saarepuust tuur vaskraskena seinasse tungis. 
Amphimedon aga kätt Telemachosel kriimustas kergelt, 
rannet riivates; vask vähe nahka sel marrastas ainult.
Olga Eumaiosel puutus Ktesippose piik, üle kilbi 

280 lennates; siis maha langes jo piik pikavarrene seegi.
Need aga, kes kavalpea, arurikka Odysseuse ümber 
seisid, viskaksid taas odad vasksed peigude pihta. 
Eurydamase surmas Odysseus, Amphimedoni 
lõi Telemachos, Eumaiose käest Polybos aga langes.

285 Veistevalvaja mees aga pikavarrese piigi
viskas Ktesippose rindu ja nii ise uhkena hüüdis:

„Nüüd, Polythersese poeg, irvhammas, sa hoia, et jälle 
lollus ei rääkima viiks sõnu suuri sind! Taevaste hooleks 
jäta sa need! Sest on sinust kangemad küll nemad tõesti. 

290 Selle eest võta see kink, et lehmakootjala kingiks 
sai sinult üllas Odysseus, kui palus almust ta saalis!”

Ütles nii keerdsarv-lehmade karjus. Ent sellal Odysseus 
pikkvars-piigiga heites Damastori järglase tappis.
Ning Euenori poeg Leiokrites langes, kui niudeist 

295 tal läbi lõi Telemachose piik, kubemesse tal tungind.
Kummuli kukkus mees, nägu prantsatas põrmandat vastu.

Kuid mehihukkava aigise nüüd üles tõstis Athena 
kõrge katuse all. Värin sest tuli peigude rindu.
Jookslesid saalis nad ringi nii kui kari lehmi, kes aasal 

300 kappavad, aetuna kiirest seal parmude parvest, kes neile 
lennanud kallale on kevadkuul, kui päevad on pikad; 
nood aga kui konksnokased ning kõverküünesed kullid, 
kes mäeharjadelt äkki on rünnanud lindude parve 
ning seda tõrjuvad alla nüüd maale ja võrkude poole;

305 ent juba lennul neid haaravad küüned, ei neist ole pääsu 
ning ei kaitsetki; kuid inimestel on rõõm, nähes püüki
-  nii nemad tormasid saalis ja ründasid peigusid, lüües 
piigiga siia ja sinna ja päid puruks raiudes meestel.
Karjeid õudseid täis oli saal. Põrand kõik verest auras.

310 Tormas Odysseuse juurde seal Leiodes, kaisutas põlvi
ning sõnad lennukad nii ise pööras palves ta poole:
„Põlvi paitades sult anun armu ma; säästa, Odysseus!
Ei sõnal halval, ei teol ole solvanud naisi ma lossis .̂ 
ei ühtainustki, võid seda uskuda. Veel enam: ikka 

3^5 püüdsin hoida ka muid, kes seesugust siin teha tahtsid.



Kuid ei kuuland nad mind, häbiteod neil jätkusid ikka.
Nii oma nurjatus tõi nüüd neile ka armetu surma.
Kuid mina, ohvreist ennustav tark, pole milleski süüdi.
Miks ühes nendega hukkun? Kas hea eest ei tasu keegi?”

320 Kortsus kulmul ent ütles ta vastu nii leidlik O dysseus:
..Kui olid ohvritevaataja snn sa ja sellega hoopled, 
küüap-siis palvetid tihti mu katuse all' sa^et lcaüä"
êi tuleks veel magus saabumispäev mul ja et minu naine 
järgneks sulle su kotta ja sünnitaks poegasid sulle.

325 Ep ole seepärast nüüd enam pääsu ka sul mõrust surmast!”
Ütles ta nõnda ja haaras maast oma võimuka käega 

mõõga, mis langenud käest Agelaosel, tapetul äsja; 
sellega kaela ta pooleks nüüd raius ka noormehel. Ei veel 
lõppenud sel kisa suust, kui pea juba põrmus tal pöörles.

330 Püüdis vältida surma ka Phemios, Terpise poeg, see
laulik, kes peigude jaoks väevõimuga sunnitud laulma.
Kaikuva lüüraga käes luuk-ukse man püsti ta seisis 
mõttesse vaibunult, kahtpidi kaaludes: kas ära välja 
õue pürgida sealt püha Zeusi altari varju 

335 kaitset otsima, kus nii paljude härgade reisi
ohverdand muiste Laertes ja hiljem Odysseus -  või siis 
joosta Odysseuse juurde ja emmata palves ta põlvi.
Kaalunud kõike, ta siis parimaks pidas ikkagi joosta 
Laertese järglase juurde ja emmata põlvi tal palves.

340 Õõnsa lüüra ta võttis ja siis maha paigutas sinna,
kus ühel pool kena kraater ja teisel -  tool hõbeehteis, 
tõttas Odysseuse juurde ja kätega embas tal põlvi.
Nii sõnul siis tema pole ta palvega pöördus:

„Põlvi paitades sult anun armu ma; säästa, Odysseus!
345 On pärast endal sul kahju, et nii oled lauliku tapnud, 

lauluga rõõmu kes teeb inimlastele ning jumalaile.
Neid pole õppind ma muilt, jumal on südamesse mul saatnud
laulusid paljusid; võin nii kui jumalaile ka sulle
laulda ma neid. Ara ainult sa mind oma mõõgaga hukka!

350 Ütleb ka armas su poeg, Telemachos, et siia su majja 
ei vabatahtlikult tulnud ma: mind vägivallaga toodi 
laulma peigude jaoks pidusöömingul. Sundisid nõnda 
mind mehed nood, keda palju ja kes minust võimsamad hoopis.” 

Kuulis ta oalvet ka pealt Telemachos, mees pühavõimne,
355 aštus kõrvalt ta juurde ja nii isa keelitas, öeldes:

„Pea, ära löö, isa! See ju on laulik, kes täiesti süütu.



Päästa on tarvis ka heerold, Medon. Pidas hoolt minu eest ta 
ikka, kui laps olin veel. Kui ainult praegu Philoitios 
või seakarjane ehk teda ep ole tapnud jo -  või ta 

360 ehk maha löönd sinu hoop, kui tormasid saalis sa ringi.”
Ütles ta nii. Seda kuulis Medon ise, heerold see mõistlik, 

tooli all röömakil maas; ta härjanahka end peitis, 
äsja mis nülginud nad; nii surmast ta mustast end päästis. 
Nüüd aga välja ta hüppas ja pealt naha eemale heitis,

365 siis Telemachose ette ta viskus ja embas sel põlvi
ning sõnul lennukail nii tema poole ta palvega pöördus:

„Siin olen, sõbrake, siin! Oma taadil, jah, taltsuta raevu, 
et, ülivõimas, ta mind vasel torkaval surma ei sööstaks, 
täis viha peigude peale, kes raisanud tal vara rohket 

370 siin tema lossis! On sindki nad, meeletud, solvand ja teotand!” 
Kostis ent naeratavalt tema vastu Odysseus üllas:

„Ei. Ara karda! Mu poeg sinu päästnud on mustavast hukust, 
et tulevikuski teaksid ja teistele vestaksid, kuidas 
head teha teistele on parem, kui ülekohtune olla.

375 Nüüd aga lahkuge siit te surmade saalist ja õues 
istuge, nii sina kui ka laulik see lauluderikas 
niikaua, kui olen korraldand siin mõned tarblikud asjad!” 

Ütles ta nõnda. Ja kumbki neist läks. Ent kui olid Õues, 
istusid võimsaima valdija, Zeus-isa altari juurde 

380 ning üha vahtisid ümber nad, ikka veel hukatust kartes.
Kuid läbi vaatas Odysseus sel ajal saali, kas veel ehk 
noist seal on elus keegi ning pääsenud saatusest mustast.
Kuid maas vaikselt puhkasid kõik, verest kaetud ja tolmust, 
Nii mehed kuhjades kui kalad, mis mereveest kalapüüdjad 

385 on tihesilmase võrguga püüdnud ja siis merest hallist 
tõstnud ranniku leetele; nüüd seal hunnikus on nad 
liiva peal maas, taga leinates vee jahesoolaseid laineid, 
kuid ära lendab hing neil päikese lõõmaval paistel
-  nii olid põrmandal kuhjas ka peigmehed üksühe otsas.

390 Ent Telemachose vastu nii ütles Odysseus leidlik:
„Nüüd mine, poeg, vana Eurykleia, mu hoidjatar, kutsu 
et sõna öelda ma saaksin, mis mõttes mul öelda on talle.” 

Rääkis ta nii. Telemachos ent, kui isa käsku ta kuulnud, 
koputas uksele ning vana Eurykleiat nii hüüdis:

35)5------Ammugi-sündinu! Nüüd tule, eideke, välja! Eks valva
_ning juhi kõiki sa piigasid, kes majas orjamas on siin?

Kiiresti siis, isa kutsub! TaFmiskit on ütelda sulle!”



Ütles ta valjusti nii. Suhu tiivutuks jäid sõnad eidel. -  
Lahti riivis jo nüüd mõnuskauni ta naistoa uksed, 
sealt tuli välja ja käis Telemachose tõttava kannul. 
Meespere-saalist na31ei3si3Ddysseuse korjuste keskel, 
ning oli verd-pori täis tema just nagu lõukoer, kes söönud 
on arul ööbiva härja ja nüüd tuleb -  veel verest tilgub 
kõik tema võimas rind ning niisama on verest kaetud 
lõuad tal kummaltki poolt; ülihirmus vaadata on ta
-  nii täis verd olid nüüd ka Odysseuse käed-jalad võimsad. 
Meeste korjuseid neid nähes ning verelompisid kõikjal, 
karjuda tahtis Eurykleia, et suur tegu tehtud.
Kuid kohe taltsutas valjult Odysseus hoogsat ta indu, 
lennukail lauseil pöördudes nii tema poole ja keeldes:

i------- aikselt rõõmutse ainult veel, eideke! Hõikamast hoidu!
Ei sobi iialgi rÕÕmu nii näidata surnute juures.
Taevane saatus nad surmanud ning omad nurjatud teodki, 
sest ei hoolinud nad surelikest, ei kellestki, olgu 

| üllast see või alamsoost, ükskõik keda kohtasid kuskil.
1 Säärase kurjuse eest tabas neid kole saatuse liisk see.
I Kuid nimed maini sa nüüd neil ümmardajannadel kõigil,
| kes neist teotanud mind on, ning ka nendel, kes süütudJI 
*-—  Kostis ent Eurykleia ja nii sõnad ütles ta vastu:

„Teatan sulle ma kõik, minu poegx ei salga ma miskit.
. Viiskiiffimend kokku on meil majas orjamas ümmardaj annat; 

kõikime õpetand neid siin mitmetes naiskäsitöödes  ̂ .. 
kraasiijLa villu ja täitma ka muud, mida nõutakse orjalt.  ̂
-Meist kaksteistkümmend naist on kaldunud autuse teele;

_,ei enam kuula nad mind, ei P e n e 1 op e i a t ki auštä.
Kuid Telemachos on nooruke veel, pole Penelopeia 
tal luband käskusid anda me orjatar-piigade keskel.

_ Nüüd ülakambrisse tõttan ja kõik sinu kaasale räägin, 
kelle on raskesse unne vist suigutand seal jumal keegi.”

Ütles talle ent vastuseks nii igileidlik Odysseus:
„Ei, ära veel aja ärkvele seal teda, vaid käse siia 
kõik need piigadest, kes eland on seni kõlvatul kombel!” 

Ütles ta nõnda. Ja tõtates läks vana hoidjatar kambrist 
naistele käskusid andma ja kiiresti siia neid saatma.
Kuid ise kutsus Odysseus nüüd Telemachose ning ka 
kummagi karjuse ning sõnad tiivukad nii sõnas neile: 
„Korjused välja nüüd kandke; end aitama võtke ka piigad!_ 
Siis vaja puhtaks pesta on lauad ja istmedki kaunid,



küürida käsnaga kõik, tuhat-auksega, uhta ka veega.
440 Kui aga spaHirmrl fp pnrlî elt siin kopu saali, 

orjfatar p̂iigad siis viige te välja siit õue ja nurka,
*Tcus ühel pool ümar kuur ning õuemüürlandel on teisel.

Seal vaskmõõgaga kõik maha tapka ja välja neil võtke 
hinged, et lõplikult neil ihust kaoksidjveed armatsusjõõrad, 

445 mis salaliitu nad viisid ja patule peigude seltsis!”
Ütles ta nii. Juba saabusid siis aralt parvena piigad, 

kõik täis ehmu ja hirmu ja veed üha voolamas silmist. 
Hakkasid kandma nad välja nüüd surnute korjuseid esmalt, 
viies nad sammaste-õue ja vastu piiravat müüri,

450 riita nad kuhjates seal. Ise käskis Odysseus naisi
ning tuli täita neil töö, ehk küll oli vastu see tahtmist.
Siis aga puhtaks kõik pesid toolid ja istmed nad kaunid, 
küürides käsnaga neid tuhat-auksega, uhtes ka veega.
Sel ajal ent Telemachos ning ühes karjased kumbki 

455 kaaperauaga kaapisid saalis ses kindlasti-tehtus
puhtaks põrmanda, ning prügi välja siis pühkisid piigad.
Kui aga seadinud korda nad endiselt nii olid saalia 
siis ära viisid nad piigad need kõik kohe õue ja nurka, 
kus ühel pool ümber kuur ja õuemüür kindel on teisel -  

460 kohta, kust keegi ei saand enam pääseda kuidagimoodi.
Seal TelemachÖšTmõistlik nüüd nendele nii sõnad lausus: 
„Puhta surmaga ei tahaks mitte ma neilt elu võtta, 
kes häbi seesugust suurt valand on minu ning ema peale 
sellega, et magand kõlvatult koos nad on peigude voodis.” 

465 Ütles ta nii. Mustkäilase laeva jaoks keeratud köie
tõi siis, köitis kuuri ja sammaste külge ja sinna 
kõrgele tüdrukud poos, et neil jalad maani ei küüniks.
Nii nagu tuikesed või pikktiivased kuldnokad, tulles 
öhtule,^aiuvadvõrkü7mis teel~on ootamas põõsas 

470 ning selle silmustes sealt siis leiavad eest oma otsa
-  nii ka, pea kõrval pea, nüüd kõikusid piigadki, kaelas 
silmus, mis tõmmatud kinni ja toonud nii armetu surma. 
Tõmblesid neil jalad veidike, kuid vähe aega veel ainult. 
Toodi eeskoja kaudu jo nüüd ka Melantheus õue,

475 seal vasel armutul lõigati tal nina peast ja ka kõrvad 
ning häbiliige, et toorena heita see koertele söögiks; 
käed siis ning jalad raiuti tal viha raevukas vimmas.
Kui aga valmis see kõik, pesid endal nad käed-jalad puhtaks 
ning tulid jälle Odysseuse majja. See töö oli tehtud.



480 Eurykleiale ütles ent nüüd arurikas Odysseus:
rAnna nüüd.eideke, väävlita mis aeedused võtaks, ja too ka 
tuld; vaja suitsutust meil teha saaljs! Siis Penelopeia 
kutsu sa alla ja koos tema seltsis ta saatjadkijpiigad. 
KöikTcäsiilmuda siia ka muud maja ümmardaj annad!”

48j  Kostis ent Eurykleia, too hoidjatar armas, ja ütles:
„Kõik, mida ütlesid, poeg, on õigesti öeldud ja hästi.
Nüüd aga sulle ma toon hea hõlstigi ning aluskuue.
Ei sobi sul oma saalis ju seista nii, õlgadel uhkeil 
katteks kaltsusid vaid. See kuidagimoodi ei kõlba.”

490 Kostis ent talle ja ütles sel moel arurikas Odysseus:
„Esmalt tuld tahan siiski ma, et teha suitsutust saalis.” 

Ütles ta nii. Kohe Eurykleia ka täitis ta käsku, 
tuues väävlit ja tuld. Ja suitsutas hästi Odysseus 
siis oma saali ja kambrid ja aiaga piiratud Õue.

49$ Eit aga tõtates läks maja kaunite kambrite kaudu 
naistele käskusid viima ja neid ülalt kutsuma alla.
Hoides loitvaid tõrvikuid käes, oma kambrist nad jooksid 
ümber Odysseuse kõik ning kaela tal hakkasid rõõmsalt, 
pead ning õlgasid tal oma tervitussuudlustel kattes 

500 ning käsi haarates. Kuid tuli tal magus tahtmine härdalt 
nutta ja nuuksuda, kui ükshaaval ta neid ära tundis.



K AH EK Ü M N E  KOLM AS LAUL
P e n e l o p e i a  t u n n e b  O d y s s e u s e  ä r a

H
õiskavad rõõmu täis, juba eideke nüüd üles tõttas 
valdijannale ütlema, et abikaasa tal saabund. 
Liikusid ruttu ta põlved ja kiiresti tal jalad tõusid. 

Penelopeia kohta ta kummardas ning sõnad lausus:
„TÕuse nüüd, tütreke armas, oh Penelopeia, ja tõtta, 

et oma silmaga näeksid sa taas, keda kõik aja kurtnud!
Siin on Odysseus, su mees! Koju jõudnud ta ikkagi viimaks. 
Kõik juba tapnud ta peiud need, kes maja laastasid siin sul, 
su vara ahmisid süüa ja kiusasid kurjalt su poega.”
Vastates talle ent ütles nii taibukas Penelopeia:
„Memmeke armas, on sul aru peast nüüd taevased võtnud! 
Võivad ju meeletuks need teha ka ülimõistliku hõlpsalt 
ning arurohkust anda ka sellele, kes päris kergats.
Need segand mõistuse sul, ehk küll oli selge see enne.
Mul muret on süda muidugi täis, miks pilkad sa veel mind, 
ning sonu pillud nii tuulde? Nüüd hirmutid mult une armsa, 
kui just saabus ja laud mul sulges ta. Nii magust und mul 
ep ole olnud jo sest ajast peale, kui sõitis Odysseus 
õelasse Ilionisse -  ka mainida see nimi vastik!
Kuid mine alla nüüd jälle sa naispere saali ja tööle!
Kui oleks keegi ehk teine mu naistest tulnud ja toonud 
teate mul säärase ning äratand üles mind unest armsast, 
siis läbi hurjutand küll oleks selle ma ning ära saatnud 
siit naistekambrisse kurjana. Kuid vanus on sinu päästnud.” 

Kostis ent Eurykleia, see hoidjatar, ning sõnad ütles:
„Ei sind, armas mu laps, mina hoopiski pilka! Jah, tõesti 
siin on Odysseus ning koju saabund ta, nii nagu ütlen:



seesama võõramaa mees tema on, keda teotasid peiud.
Teadis jo ammu su poeg, et taas koju jõudnud Odysseus, 
ettevaatlikult ent üha varjas ta veel isa plaane, 
niikaua kui tasu käes oli jõhkruse eest kosijail neil.”

___Haaras jo rõõm nüüd Penelopeiat. Voodist ta hüppas
ning, pisar langemas lault, ise Eurykleiatki embas.
Pöördudes siis tema poole, ta hüüatas lennukail lauseil: 

„Memmeke kallis, sa tõtt täit sellest nüüd jutusta mulle! 
Kui koju tõesti on jõudnud ta nii, nagu kinnitad praegu, 
kuidas siis üksinda sai häbitundmata peigude külge 
panna ta käe? Sest neid siin ikkagi ilmatu hulk on.”

Kostis ent Eurykleia, see hoidjatar, talle ja lausus:
„Ei seda näind ma ja sest pole rääkinud keegi. Ma kuulsin 
nende röökimist vaid, keda tappis ta. Kaugel me kambreis 
ehmunult istsime koos, taga riivitud uste, niikaua 
kui sinu poeg taas naispere-toast meessaali mu kutsus, 
nii nagu käskinud kutsuda tal arurikas Odysseus.
Saalis Odysseuse leidsin ma seismas jo korjuste keskel. 
Kuhjades neid lamas kõikjal ta ümber ja üksühe otsas 
maal kõvakstambitul. Seal süda sul oleks soojenend rõõmust! 
Kõik oli määrdunud ta, verest kaetud nii kui vägev lõukoer. 
Nüüd nende surnute korjused kõik juba ukse ees Õuel 
hunnikus maas. Aga sees tule süütas ta suure, et kambrid 
väävliga suitsutust saaks. Mind siis sinu järgi ta saatis.
Noh, tule kiiresti! Aeg juba on südant rõõmuga täita 
teil mõlemail. Eks vaeva jo küllalt te kannatand kumbki. 
Nüüd siis täitunud teil üliammune ootus ja lootus: 
jälle ta sai elusalt kodukoldele kallile ning seal 
eest sinu, naise, ta leidis ja koos poja armsa. Küll kurja 
paljugi teind olid peiud, ent kõigile kätte ta maksis.”

Vastates talle ent ütles nii taibukas Penelopeia: 
„Memmeke armas! On veel vara kiita ja hõisata rõõmust. 
Tead ise küll, kui kallis ja oodatud kõigile on ta 
siin oma lossis ja liiati veel minu ning poja meelest.
Kuid on võimatu see tositeona ju, millest sa räägid.
Tapnud on need mehed kõik jumal keegi, sest ärritand noidki 
on nende jultumus solvav ja taevani karjuvad teod need.
Sest ei hoolinud nood surelikkudest, ei kellestki, olgu 
üllas see või alamsoost, ükskõik keda kohtasid kuskil.
Säärase jõhkruse eest tabas nüüd neid surm. Ent Odysseus 
võõrsil jo kaotanud on oma saabumispäeva ja hukkund.”



Kostis ent Eurykleia, see hoidjatar, nii tema vastne 
jo  „Mis sõna nüüd, oh mu laps, üle lendas sul hammaste aiasiJ 

Siinsamas kolde eeson sinu mees, aga ei usu siiski, 
veel sa, et saabunud ta on! Kas nii väga uskmatu meel sul?
Noh, siis teatan ma sulle ka tunnuse, mis päris kindel: 
arm jalas, mille on löönd oma kihvaga valgega metskult.

75 Märkasin ma seda armi, kui tal pesin jalgu ja tahtsin
sest kohe teatada sulle. Ent suu minul kähku ta sulges; 
ettevaatlik ta ning kaval: miskit ei rääkida lasknud!
Noh, mine nüüd! Olen end ise pandiks valmis ma andma: 
kui olen luisanud, siis mind raskeima surmaga nuhtle!”

80 Vastas ent Penelopeia see taibukas ning sõnad ütles,:
„Memmeke hea, ükskõik kui tark oled, ikkagi raske 
on ära aimata sul igiõndsate taevaste plaane.
Siiski nüüd küll poja juurde ma sooviksin minna, et näeksin 
tapetud peigmehi ning seda meest seal, kes nad on tapnud.”

85 Ütles ja puhkamiskambrist ta alla siis läks. Süda kõikus
kahtluses tal, kas meest küsimustega uurida esmalt 
või ligi astudes võtta ta käed ning suudelda pead tal.
"fihvrtud künnisest nii üle astudes, Penelopeia 
sammus saali ja seal tulepaistele pingile istus 

5)o just mehe vastu. Ent see end sambale sirgele toetas 
istudes, silmadki maas ja oodates, mis sõnu kuuleb 
ta oma õilsalt kaasalt, kui see oma ees teda näeb seal.
Kuid, süda hämmastust täis, üha vaikis Penelopeia: 
kord, teda vaadates näkku, ta sarnasust suurt temas märkas,

5>5 kord oma võikais kaltsudes mees näis võõrana talle.
Kuid pahameelega nüüd Telemachos jo pöördus ta poole:

„Oi ema, halb oled! Kui vähe tundlik on vaim sinu rinnas! 
Miks isast hoidud sa kaugele nii? Tema juurde ei istu, 
ei sõna ainustki ütle, ka küsi uudist talt mingit?

100 Ükski teine küll naine ei jääks mehest eemale karmilt 
ning ükskõiksena, kui pärast lõpmatuid vaevu see jälle 
on kahekümnendal aastal nii saand kodu kallile maale.
Ainult vist sul süda rinnus on, mis kivist kalgim on tõesti.” 

Kostis ent nii poja vastu nüüd taibukas Penelopeia:
105 „On segi löönud, oh poeg, minu vaimu see kõik, mis on juhtund. 

Ei küsimust tea seada ma, ei sõna ainustki öelda, 
ei oma silmaga talle ka vaadata näkku. Kui tõesti 
on minu ees see Odysseus ning koju jõudnud ta, siis küll 
kergesti tunneme üksüht. Eks ole ainult ju meile



iio  teadaval mitmedki asjad, mis täiesti tundmatud muile.”
Ütles ta nii. Ja  naeratas vaid Odysseus leidlik; 

kuid sedamaid poja vastu ta nii sõnad lausus:
„Noh, Telemachos, mis sest? Ema võib siin saalis mu panna 
proovile, küll ta ehk siis ära kindlamalt tunneb mu varsti.

115 Et olen ropane nüüd ma ja ainult kaltsudel kaetud, 
seepärast põlgab ta mind ning ei usu, et olen see ma.
Kuid seni peame veel nõu, mis nüüd tuleks ette meil võtta.
Kui maal tapnud on keegi kas või mehe ainsagi kuskil 
ning pole tapetul jäänd maha kaitsjaid kuigi ehk palju 

120 siiski ta võõrsile paeb, omakseid maha jättes ja maadki.
Meie ent hukanud siin kogu Ithaka toed, kogu saare 
noormehed tähtsaimad. Poeg, ehk nüüd siis ka sellele mõtle!” 

Kostis ent talle ja ütles sel moel Telemachos see mõistlik:
„Sa ise otsusta siin, isa armas! Sest ütlevad kõik ju,

125 et aru poolest sa käid üle kõikidest muist surelikest
ning sinu vastu ei saa muu keegi, kes sündinud maa peal.
Küll siis vaimustatult siin järgneme sulle: ja tõesti 
julgust ei puudu seks meil -  kui ainult jõudugi jätkuks.”

Kostis ent talle ja ütles sel moel arurikas Odysseus:
130 „Hea küll, ütlen ma siis, nagu mõistlikum paistab see mulle. 

Esmalt peske end hästi ja pange siis end pidurüüsse, 
niisama käskige end oripiigadel riidesse panna.
Siis aga taevalik laulik see kaikuva lüüraga meile 
mängigu lustlikke viise, mis on ringtantsudeks tarvis,

135 nii et peaks seda pulmadeks kõik, kes kuulevad väljas, 
olgu siis need teekäijad või naabrid, kes ei ela kaugel.
Tarvis on ju, et linnas me peigude tapmisest saadaks 
teada vast siis, kui meie siit jõudnud jo pääseda pakku 
paljupuulisse aeda, mis maal. Seal siis aru peame,

140 mis Olümpose Zeus ehk saadab me päästmiseks meile.”
Ütles ta nii. Ja  kõik nad meelsasti kuulasid käsku.

Esmalt nad siis pesid end, panid selga ka puhtamad kuued, 
naised end ehtisid kaunilt. Ja  siis juba taevalik laulik 
võttis kaikuva lüüra, ja varsti neil kõigil sest süttis 

14j  soov ringmängudeks ning ilulauludeks, tantsudeks rõõmsaiks. 
Terveni võimas Odysseuse loss põrus, kui maha jalgu 
tantsides trampisid seal mehed ning kenarüülised naised. 
Kuulake, mis majas sündis, ent nii mujal ütlesid mitmed:

„Pulmi nüüd vürstitar peab, keda tahtnud nii paljud on peiud. 
150 Eblakas! Kärsinud ei tema valvata valdavat lossi



kaasa ta endise jaoks, seni kui oleks see koju saabund.” 
Rääkisid mitmedki nii ega aimanud asju, mis juhtund.
Kuid Odysseust üllast sel hetkel vannitas lossis 
Eurykleia, ta hoidjatar, ning õlil läikival võidis;

155 uhke hõlstigi andis ta õlgade ümber ja kuue.
Kuid tema peale nüüd kaunidust suurt valas Pallas Athena, 
muutis ta pikemaks ning kehalt priskemaks hoopis ja peast tal 
laskis langeda lokid nii kui hüatsintide Õied.
Nii nagu läikiva kullaga katab ehk liht-hõbeasja 

160 meisterlik sepp, kes Hephaistoselt õppind ja Pallas Athenalt 
kõiksugu kunstisid ning iluasjade valmistusoskust, 
nii iluhelgiga kattis Odysseuse pead ta ja õlgu.
Taevasetaoline näolt, nüüd astus välja see vannist, 
ning aset jällegi võttis sel istmel, kust lahkund ta enne,

165 vastu just oma kaasale. Nii tema pole ta pöördus:
„Armetu! Karmimaks kui kõik muud nõdrajõulised naised 

loond sinu taevased väed, asupaik kel Olümposel kõrgel. 
Ükski teine küll naine ei jääks mehest eemale karmilt 
ning ükskõiksena, kui pärast lõpmatuid vaevasid jälle 

i j o  see kahekümnendal aastal on saand kodu kallile maale. 
Memmeke, säe ase mulle, et üksinda sinna ma heidaks!
Mis teha? Naisel ju sel, nagu näib, süda raudne on rinnus.” 

Kostis ent nii tema vastu siis taibukas Penelopeia: 
„Armutu! Ep ole kõrk mina ning ei sind ma ka põlga 

175 ning pole hämmingus. Tean väga hästi ma, kuis nägid välja, 
~šiis, kui sa lahkusid siit oma pika-aerusel laeval.
Noh, hea! Eurykleia, sa tee ase sängi siis talle., 
kuicTei puhkusekambris ses, mille ta teind ise ükskord.
Välja sealt kambrist too tema kindel säng, pane sinna 

180 lambavillakuid pehmeid ja patju ja vaibaga kata.”
Itles nõnda ta, sest teda tahtis.taproovile panna. ^

Kuid abikaäsadenii pahameelega vastas Odysseus:
„Raskelt, oh naine, on mul südant see sinu ütelus haavand. 
Teisele paigale kes minu sängi on viind? Oleks raske 

185 olnud see ka väga taidjale. Võiks teda vaid jumal hõlpsalt 
nii oma soovil kanda või lükata siia ja sinna.
Kuid surelikkudest meestest ei keegi, ka noorim ja kangeim, 
paigast ei liigutaks eal seda sängi, nii taidlikult tehtut.
On salatunnus ta sees. Ise teind ma ta, ei mõni teine.

190 Pikalehtne oliivipuu siin kord kasvas me aias,
õitsev ja lopsakas, suur. Tüvi tal oli sirge kui sammas.



Selle ümber siis just, tihedalt kive liites, ma müüri 
valmistin ning tegin puhkusekambri, ta laegagi katsin 
ning panin ette tal uksed, mis kindlad ja liituvad hästi.
Ladva ma raiusin siis sel pikalehtsel oliivil,
kuid tüvest juurele jäävast ma lõikava pronksiga täpselt
voolisin palgi ja hööveldin, nööriga kõik ise mÕÕtes.
Sängisambaks ta jätsin ja puurisin augud ta sisse 
ning tema külge ma siis tegin sängi nii terveni valmis.
Ehtisin selle ma kuld-, hõbe- ning elevandiluu-ehteil 
ning üle tõmbasin rihmad, mis värvitud purpurikarva.
Needap on tunnused sängil sel, naine. Ent ei seda tea ma, 
kas samal paigal ta veel üha seisab või paigale muule 
keegi on tõstnud ta -  siis oliivipuu raiund ta enne.”

Ütles ta nõnda. Ja nõrkesid sest süda naisel ja põlvede, 
niivõrd täpselt ja täiesti kõik olid tunnused õiged.
Nüüdmehejuurdeta rutates läks ning langes ta kaela, 
hakkas tal suudlema pead ning nuuksudes nii sõnad lausus:

„Öh, ära kurjaks sest saa, Odysseus, mulle! JSaikka. 
olnud ju mõistlikum muist. Mureks ainult on taevased loond meid: 
ei lubandühtenadjääda4uning.kQ£)S.nQQruse„nnne- 
maitseda meil nagu muil. ning mitte ka koos vanaks saada.
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Kuid ära nüüd vihaks võta ja sõitle mind seepärast, et ma 
niipea, kui nägin, sind kohe armsana vastu ei võtnud.
Vaevas ikka ju hirm, kole kartus, yaimu mu rinnas* 
et ära eksitab mind mõni tulnukas, rändaja võõra§„ 
petliku jutuga. Palju on neid̂  kel petlikud mõtted,„
Eks ka Žeusist sündind Helena-argiivlanna vaevalt 
end oleks armuga liitnud ja võõraga voodisse heitnud, 
kui oleks ette ta teadnud, et uljad ahhailaste võrsed 
peavad tooma ta taas koju ning isa armsale maale, 
kuid jumal keegi vist juhtis ta nii häbiväärsele teole; 
ei südamesse ju enne ta tekkida lasknud sel mõttel 
hirmsal, kust alguse said kord meiegi kannatuspäevad.
Nüüd aga täpselt kõik salatunnused teadsid
voodist me sest, mida muist elavaist pole näinud veel keegi
kui sina ning mina ainult ja orjatar Astoris, kelle
mul isa teenijaks andis jo siis, kui saabusin siia.
Sest tema hoidiski ust meie kindlasti-raiutud kambril.
Nüüd süda uskujaks sai mul, kuigi nii karm oli enne.”

Ütles ta. Ning enam veel mehel tekkis tahtmine nutta; 
kuid ise nuttes jo hoidis ta naist, nii ustavat, tarka.



Nii nagu maad nähes rõõmu on täis mehed uppujad, kellel 
kindlasti-tehtud laeva on tormis ja lainete möllus 

235 pilbasteks löönd merel ääretul Maa-süleshoidja Poseidon: 
üksikud ainult pääsesid ning läbi hallide lainte, 
soolasest veest kehad hõõguvad, on ujund siiski nad randa 
ning nüüd tõusevad maale, ja rõõmsad, et pääsenud surmast
-  niisama rõõmsana meest nüüd vaatas Penelopeia 

240 ning käsivarsi ta valgeid ei võtnud Odysseuse kaelast.
Nii pisarais oleks neid taband roospunasõrmine Koitki, 

kui poleks tekkinud mõte nüüd uus särasilmsel Athenal. 
Kauemalt kinni ta Ööd pidas maa laiateelise äärel 
ning kuldtroonilist Koitu ka Maailmahoovuses, keeldes 

245 rakmesse panna tal täkkusid häid, Phaetoni ja Lampost 
hiilgava kaariku ette, mis toob inimlastele päeva.

Nii abikaasale ütles ent siis ülileidlik Odysseus:
„Veel, oh naine, meil ep ole lõppenud katsumispäevad, 
vaid üha veelgi siin ees mind töö äramõõtmatu ootab,

250 raske ja suur, mida kõik pean enne ma lõpuni viima.
Nii kord ennustand mulle on Teeba Teiresias-taadi 
vaim sel päeval, kui Hadese valda ma laskusin, et seal 
kuulata enda ja ka oma kaaslaste teed kodumaale.
Kuid tule nüüd juba, naine, ja voodisse heitkem, et jälle\ 
viimaks maitseda saaks und armastame üksühe kõrval!”
_ Kostis ent talle ja ütles nii valdjatar Penelopeia:
„ Voodi see valmis nüüd sulle on niipea, kui seda soovid, 
kui juba tahtsid taevased, et oled viimati jõudnud 
taas oma kaunisse kotta sa ning isa armsale maale 

260 Et aga rääkisid tööst, mida veel jumal nõuab su vaimus, 
siis sest teata ka mulle; eks kahtlemata ma hiljem 
ikkagi teada sest saa? Miks mitte siis rääkida nüüd jo?” 

Kostis ent talle ja ütles sel moel arurikas Odysseus: 
„Mõistmatu naine! Sa miks minu käest seda nii väga soovid, 

265 et kõik räägiksin? Hea, sinu eest ei varja ma miskit.
Rõõmu sa sest vähe saad. Ja ep ole sellest just rõõmus 
ka mina: käskis ta mul läbi maade ja linnade käia 
ning õlal kanda üht aeru nii puhkamatult senikaua, 
kui tulen hõimude juurde ma, kes merest veel pole kuulnud, 

270 toidule ei lisa soola, veel ep ole iialgi näinud
laevasid purpuripõskseid ja niisama mitte ka aere, 
kaunilt mis voolitud ning on nii nagu laevade tiivad.
Kindla ka tunnuse andis ta mulle, ma ei seda varja:



kui teel kohtan ma matkajat teist, kes mult küsib, kas ehk 
275 tuulamiseks labidat õlal hiilgaval säärast ma kannan, 

aeru jo siis sedamaid mul käskis lüüa ta maasse, 
tuua Poseidoni auks, kes võppuma maal paneb põue, 
ohvriks jäära ja pulli ja emmiseid kargava kuldi, 
ning koju saabudes siin pühad tuua siis veel hekatombid 

280 auks jumalaile ka muile, kel valduseks ääretu taevas, 
kõigile kordamööda. Ei siis merel möllaval mulle 
surm tule, vaid ära vaikselt ta viib minu ning vanaks saan ma 
kord rahus selges. Ja siis ühes õnnelik on kogu rahvas, 
kes on mu ümber. Nii kõik, ta ennustas, kord läheb täide.”

28$ Kostis ent talle ja ütles nii taibukas Penelopeia:
„Kui vähemalt vanas eas rahu sulle on taevased määrand, 
loota siis ikkagi võime, et meilt hädad lõpevad ükskord.” 

Vestlesid nii isekeskis Odysseus ja Penelopeia.
Eurykleia ja Eurynome aga sel ajal seadsid 

290 voodit tõrviku valgel ja pehmeil patjadel katsid.
Kui aga hoolega nii ase tehtud jo neil oli korda, 
puhkama eideke läks taas majja, ent Eurynome käis, 
tõrvikut hoides käes, abikaasade ees ja nad juhtis 
puhkusekambrisse, kus neid ootamas voodi, jo valmis.

25)5 Kui oli sinna nad toond, toast teenija lahkus. Ja  rõõmsalt 
nad nägid uuesti ees vana tuttavat kohta ja voodit.
Nüüd Telemachoski ning seakarjus ja lehmadekarjus 
jätsivad jalgadelt tantsu, ka keelasid tantsimast teistel 
ning ise puhkama heitsid nad saalis ses varjuderikkas.

300 Kuid abikaasad, kui neil süda armust jo rõõmutsend küllalt,
hakkasid rõõmu siis tundma ja vestlusest, rääkides palju. 
Jutustas Penelopeia, kui palju ta kannatand lossis, 
ikka kus silmade ees häbikaotanud peigude pilgar, 
kuis teda valvates tapnud nad rohkesti lehmi ja lambaid,

305 palju ka astjaid tühjendand, mis täis helkivat veini.
Siis aga vestis Odysseus, Zeusist sündinu, kuidas 
palju ta teind muret muile ja kuidas siis vaevu nii raskeid 
ka ise kannatand. Naine ent rõõmsana kuulas ja enne 
ei uni laugele laskunud tal, kuni jutustand kõik ta.

310 Algas ta sellega, kuis oli röövind kikoone ta, kuidas
siis lotograafide maale, mis lokkav ja viljakas, sõitis, 
kuis neid hukkas kükloop, ja kuis tasus kätte ta talle 
uljaste kaaslaste eest, keda too oli armutult söönud, 
kuidas ta Aiolos-taadi man käis ning see teda kohtles
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lahkesti, kuid siis ei luband saatus tal veel koju jõuda, 
vaid kuis äkitselt torm tema kallale langes ja kaua 
hulgutas taas kalamerd pidi ringi, kus ohkles ta raskelt, 
kuis Telepylose linna ta sai, laistrügoonide juurde, 
kes tal hukkasid laevad ja kaaslased sääriseis kauneis 
kõik; Odysseus vaid ära pääses kaarekal laeval.
Nõiast Kirkestki ning tema vempudest jutustas siis ta 
ning kuis sõitis ta seal oma palju-aerusel laeval 
umbsesse Hadese valda, et teest omast ennustust kuulda 
surnud Teiresias-taadilt; ja kuis nägi kaaslasi seal ta 
ning ema armast, kes kord teda sünnitand ning teda toitnud; 
kuidas ta kuulis sireenide laulu, mis nii magus kuulda, 
Planktos-kaljusid siis aga kohtas ja hirmsat Charybdist 
ning veel õudsemat Skyllat, kust tervena keegi ei pääse; 
kuidas ta kaaslased tapsid siis jultunult Päikese veiseid 
ning kuis seepärast lõi puruks väävlise välguga kiire 
laeva neil Zeus kõvakõuene ning kõik uppusid sõbrad 
möllavais voogudes, kuid ise pääses ta mustavast hukust, 
haldjas Kalypso juurde Ogygia saarele sÕudes; 
kuidas see hoidis Odysseust siis oma võlvikais koopais, 
tahtes saada ta naiseks ja kuis teda toitis ja tõotas, 
et surematuks ta teeb ja närtsimatult iginooreks, 
kuid ka sellega ei südant võitnud ta veel mehe rinnus; 
kuidas siis lõpmata vaevaga sai ta faiaakide juurde, 
kes teda austasid kui jumalaid, Olümpose õndsaid, 
ning oma laevaga tõid tema taas isa armsale maale, 
kinkides külluses kulda ja vaskseid asju ja riideid.
Kui oli sellestki vestnud ta, saabuski siis uni armas, 
liikmed mis lõdvendab ning mured kõik ajab eemale meelest.

Kuid tuli mõte jo uus särasilmsel neitsil Athenal: 
kui tema arvates küllalt Odysseus, vaevades vapper, 
nüüd oli nautida saand abikaasaga koos mesist und jo, 
siis kohe ilmuda käskis ta kuldsetroonilist Koitu 
Maailmahoovuse veest, et tuua maailmale valgust.
Voodist pehmest nüüd hüppas Odysseus ja naisele ütles: 
„Kuhjani mõõduga, naine, me saand seni kannatust maitsta; 
siin sina, nuttes ja kurtes ja oodates mind kodumaale, 
seal mina, kellele Zeus ning taevased muud surematud 
ei näha lasknud mu Ithakat armast, ehk küll väga püüdsin. 
Nüüd, kus liidab meid taas igioodatud see ühisvoodi, 
valva siin lossis sa veelgi neid rikkusi, meile mis jäänud,



kuid selle karja, mis hukanud meilt need jultunud peiud, 
saan muist saagina jälle ja muist ise toovad argiivid 
mulle, nii et pea täis on jällegi laudad mu laiad.
Kuid lähen nüüd oma aeda ma paljupuulisse. Soovin 

360 taas näha tublit mu taati, kes mind seal nii taga kurdab. 
Nõu aga annan ma sulle, mu naine, ehk taibukas küll sa: 
kui nüüd päikene tõuseb ja saab kohe teatavaks seegi, 
et oma lossis nii hukand ma suurtsugu peigude parve, 
siis ülakambrisse astu ja vii ühes teenijanaised 

36$ ning seal istu! Ka jutlemast hoidu ja muilt küsimastki!” 
Ütles ta nii; kõva siis vaskrüü pani õlgade ümber, 

virgutas ka Telemachose ning kaks karjust ja käskis 
selga neil sättida rüüd särav-vasksed ja võtta ka relvad. 
Vastu ei tõrkunud nood; olid peagi nad läikivais relvis 

370 ning väravaist kõik väljusid siis. Ees astus Odysseus.
Küll oli valge jo väljas, ent veel jumalanna Athena 
ööga ümbritses neid ning vilkalt nad viis läbi linna.



KA H EKÜ M N E N ELJA S LAUL
K o s i l a s t e  H a d e s e s s e  t u l e k . L e p p i m i n e

Sellal Odysseuse käe läbi langenud peigude hingi 
kutsus jo Hermes, külleenlane. Sau imekaunis ja kuldne 
tal oli käes, une umbusse mis paneb suikuma silmad 

või taas ärkama teised, kes uinunud -  nii nagu soovib.
5 Sellega viibates juhtis ta lendavaid, piuksuvaid hingi.

Niisama kui nahkhiired, kes koobaste mustavas ruumis 
piuksudes lendavad, kui kivist kaarduva võlvi alt, kus nad 
kimbuna kõikumas koos, neist äkki on üks maha langend -  
hingedki piuksudes nii nüüd lendasid. Ees aga hõljus

10 neil pimesumbunud teil jumal Hermes, õnnede andja.
Maailmahoovusest mööda nad läksid ja Leukase kaljust, 
mööda ka Päikese ustest ja siis uneulmade riigist.

Pea nii jõudis parv asfodeelide niidule, kus on 
paik surelikkude hingil, neil võibunud varjudel vaestel.

15 Seal eest leidsid nad Peleuse võrse, Achilleuse hinge, 
ning ka Patroklose hinge, ja Antilochose tubli 
ning veel Aiase, kes üle kõigi ahhailaste teiste 
käis oma kasvult ja näolt kord, peale Achilleuse vapra. 
Peleuse järglase ümber nad koos olid kõik. Aga saabus 

20 sinna ka Atreuse poeg Agamemnoni hing, murest murtud, 
kurvana, ning tema seltsis ka kõigi ta sõprade hinged, 
kes Aigisthose peol oma surma ja saatuse saanud.

Esmalt Peleuse poeg Achilleus pöördus ta poole:
„Arvasin, Atreuse poeg, et välkusid heitev Kronion 

25 kõikide kangete seast valind sind oma lemmikuks jäävalt, 
sest mehi paljusid ning vägivõimsaid juhtisid kord sa 
kaugel Trooja all, kus nägid vaevu nii raskeid argiivid.



Kuid, näe, ikkagi juhtus, et enneaegselt on sindki 
Nüüd taband hukutav liisk, surelikkude kõikide saatus.
Oh, oleks tookord Trooja all, kus ärateenitud austust 
kõikide valdjana said, juba tulnud see hukkumistund sul!
Küll oleks kuhjanud kääpa siis sulle seal kõrge argiivid 
ning oleks sult pärind poeg nime kuulsa ka aegadeks kõigiks. 
Kuid oli määratud sulle nüüd hukkuda armetus surmas.”

Kostis Atreidese hing tema vastu ent nõnda ja ütles: 
„Onnelik Peleuse poeg, Achilleus, taevasevõrdne!
Langesid Ilioni all, kodumaast omast kaugel, ent palju 
tapeti Troojagi ning ahhailaste vapramaid poegi, 
kui sinu laiba eest tapeldi. Seal olid tolmusel tandril 
suurel sa maas, ise suur, unund kaarikuvõistlused kõik sul.
Meil aga taplus seal käis kogu päeva, ja ep oleks lõppend 
siiski veel, kui poleks Zeus oma tormiga sundinud selleks. 
Viisime välja su laiba sest möllust me laevade juurde; 
lautsile seadsime seal, kui veega sa leigega pestud 
ning siis võitud; su ümber danaoslased koondusid parves, 
veed mõrud voolamas palgeil; nad peast omal lõikasid hiukseid. 
Ka ema sul merest tõusis siis nümfide seltsis, kui teate 
surmast ta saand. Läbilõikav hüüd üle voogude kaikus 
õudsena; ning värin haaras ahhailasi, kes seda kuulsid.
Kõik oleks pelglikult tormand nad õõnsate laevade juurde, 
kui poleks peatanud neid see mees, kel tarkusi palju -  
Nestor; targimat nõu tema teadis ju kõigile ikka.
Nõu heatahtlikult andes ta pöördus ahhailaste poole:
„Seiske, ahhailased! Ep ole karta ja joosta nüüd tarvis.
Ta ema seal merest tulnud on voogude nümfide seltsis 
kaldale, et näha veel oma armast hukkunud poega.”

Ütles ahhaidele nii ta ja lakkasid jooksmast nad pakku. 
Kuid meretaadi nüüd tütred su ümber koondusid ringi 
ning surematute rüüga su korjuse katsid nad kurvalt.
Üheksa Muusat ent üksühe järgi seal hurmavalt laulsid 
matuseitke. Ja nii südanthaaravalt kaikus see laul neil, 
et poleks ühtki ahhailast sa näind pisarateta seisvat. 
Seitseteistkümmend päeva ja ööd ühtjärgi su juures 
nutsime kõik, surelikud ja taevased ka, surematud. 
Kaheksateistkümnendal tuli võttis su. Tapsime ohvriks 
hulgana rammusaid lambaid ja vänderdi-astuvaid veiseid.
Nii põles taevases rüüs sinu laip, mida niisutand ohtralt 
palsam ja ka mesi maitsev. Ja  palju ahhailasi kangeid



käis sinu korjuse ümber seal vaskseis helkivais rakmeis 
70 jalgsi või siis sõjavankrites. Lärm kajas lõpmatult kõikjal.

Kui olid lÕpetand töö Hephaistose loitlevad leegid, 
võtsime valged su luud, Achilleus, koidiku valgel 
seadsime kuldsesse nõusse nad, mis täis kangeimat veini 
ning õli lõhnavat. Nõu ent tõi ema meile ja ütles,

75 et see Hephaistose töö ja Dionysos kinkind ta sulle.
Puhkavad selles nüüd valged su luud, oh kuulus Achilleus, 
koos Menoitiose võrse Pakroklose luudega. Kuid on 
kaugemal Antilochose põrm, keda hoidsid sa rohkem 
kõigist sõpradest muist seal peale Patroklose surma.

80 Kuhjas kääpa siis kõrge ja kauni su kontide peale
terve me hulk odakangeid ja võimsaid ahhailaste poegi 
seal Hellespontose laia man, kaugele küündival neemel, 
et teda võiks näha kõik merel seilajad eemalt, niihästi 
need, kes sõidul on nüüd, kui noodki, kes sünnivad hiljem.

8$ Võistluste ringi ent sul ema välja siis auhinnad seadis 
lõpmata kaunid; ta need jumalailt palus võitjate tarvis.
Eks üles tihti, Achilleus, sa matusemängudel astund, 
mattes kas vürsti või sangarit suurt, kus vööd oma vööle 
seavad noormehed, et oleks valmis nad võistlusiks uljaiks;

5)o kuid imeks pannud sa küll oleks, kui oleks näind imeuhkeid 
noid auhindu, mis nüüd sinu auks oli pakvele pannud 
seal hõbejalgine Thetis. Nii armastid taevased kõik sind! 
Nõnda ka surres sul jäi nimi ellu. Ja  iial maailmas 
rahvaste hulgas ei kustu su kiirgav kuulsus, Achilleus.

5>5 Mis aga sain mina selle eest, et sõja võitsin ma suure?
Valmistas Zeus minu jaoks kojujõudmisel armetu surma, 
mulle mis tõid Aigisthos ja mu oma nurjatu naine.” 

Vestlesid nii isekeskis Achilleus ning Agamemnon. 
Kuid ligi jõudis neile nüüd Argosetapja, jo tuues 

100 endaga peigude hingi neid, kelle vast tapnud Odysseus.
Haaras hämmastus neid, seda märgates, ning kohe juurde 
astusid nad. Agamemnoni hing ära kiiresti tundis 
kiidetud Amphimedoni, kes kord Melaneusest võrsund 
ning kelle võõraks ta olnud, kui käis varem Ithaka mail ta. 

105 Nii siis Atreuse poeg tema poole nüüd pöörduski esmalt: 
„Mis teid, Amphimenon, toond sellele süngele maale? 

Kõik üheealised noored te. Ep oleks keegi küll tõesti 
suutnud vist teist paremaid kogu linnastki otsida välja.
Kas teid hukkas Poseidon, kui sõitsite laevadel kiireil,



iio  saates te kallale kõik jõus metsikus tormavad tuuled, 
või teid vaenlaste väed maal tapnud on sel ajal, kui te 
püüdsite röövida neilt ära lehmi ja lammaste karju, 
või ka vallata linnu ja tõmmata orjadeks naisi?
Vasta sa nüüd seda mulle, sest sul majavõõraks ma olnud!

115 Kas pole meeles sul, kuis teie kotta ma saabusin tookord 
koos Menelaosega üllaga, et ühes veenda Odysseust 
seilama Ilionisse me seltsis laevadel kindlail?
Tervelt kuu me sõitsime siis merel laial. Ja  ainult 
vaevaga nõusse me saime Odysseuse, linnadevõtja.”

120 Amphimedoni hing aga kostis ja ütles ta vastu:
„Kuulsaim Atreuse poeg, väehulkade juht Agamemnon!
Kõik see meeles on mul, mida rääkisid, taevasevõrdne.
Jutustan sulle siis kõik ning tõtt ärapeitmata ütlen, 
milline saatus karm meid surmas ja kuidas see sündis.

125 Püüdsime kihlata valdjas Odysseuse kaasat. No ammu 
vürst ära viibis. Ta naine ei nõustunud pulmiga, kuid ei 
meile ta ka ära öelnud, vaid haudus me hukatust musta.
Pealegi mõtles ta välja me vastu siis säärase vembu: 
kangaspuud endale toas üles seadis ta ning kudus kangast 

130 ilmatu pikka ja peent, ise meile ent rääkis ta nonda:
„Noormehed, kes te mul kosjas nüüd, kus on hukkund Odysseus, 
ärge veel pulmasid enne te oodake mult, kuni valmis 
kangas on see, et ei läheks asjata raisku mu lõngad.
Koon surilõuendit ülla Laertese jaoks juhuks selleks,

135 kui teda äkki ehk lööb mõru surm ning hukutav saatus; 
muidu ehk laidaksid mind ahhailaste naised, et matnud 
ma olen paljana surnu, kes on kogund rikkusi palju.”
Rääkis ta nõnda ja meil pani uskuma vaimu me ulja.
Kuid mis juhtus? Ta küll kudus kangast virgasti päeval,

140 kuid üles öösiti kiskus ta kõik taas tõrviku valgel.
Aastat kolm ta nii pettis ja uskusid ikka argiivid; 
kui aga neljaski aasta jo algas siis aegade voolus, 
möödusid kuud ning päevade ring sai täis, nagu seatud, 
rääkis sest meile ta piigadest üks, kes teadis ta kelmust.

145 Läksime peale just sellal, kui lammutas kangast ta kaunist 
ning tahes-tahtmata tal see töö tuli lõpuni viia.

Kui oli kootud ja pestud tal kangas see suur, seda näitas 
meile ta siis: säras see nagu kuu helevalge või päike.
Kuid jumal keegi, kes vaenulik meile, Odysseuse tõi siis 

150 kaugele põldude äärde ja viis seakarjuse onni.



Jõudis sinna ka pea Odysseuse taevasevõrdse 
poeg, kes laevaga taas koju liivasest Pylosest sõitnud. 
Haududes peigude surma siis kumbki nad saabusid sinna 
linna me kuulsasse, kuid pojast hiljem Odysseus. Esmalt 

155 saabus Odysseuse poeg, vähe hiljem ent siis seakarjus 
endaga kaasa Odysseuse tõi. Olid seljas sel ainult 
kerjuse riided ja näis tema nii vana kerjuse moodi, 
kepiga kõmpides ning keha määrdunud kaltsudel kaetud.
Kes oleks arvata võind, ehk olgu see meist vanim kõigist,

160 et see Odysseus on, kes nii koju äkitselt jõudnud?
Hüüdsime teotusi talle ja heitsime asju ta peale.
Esmalt ta kannatas kõik ära kärsival meelel ja kindlalt 
seal omaenda lossis me sõimu ja solvavad hoobid; 
siis aga, Aigisekandjalt vist Zeus-isalt virgutust saades,

165 kõik sõjariistad ta meilt ära viis Telemachose seltsis 
saalist, need hoidlasse peitis ja ukse sel riiviga sulges.
Kurja haududes, siis kavalalt oma naisel ta käskis 
tuua võistluseks amb ning raudsed ta kirvedki hallid, 
et meil õnnetuil seal ühes võistlus ja hukatus algaks. 

i j o  Kuid ei ainuski meist vibu jaksanud tõmmata vinna
sel Odysseuse ammul, sest jõudu meil selleks ei jätkund.
Kui aga toodi siis amb tema enda, Odysseuse kätte, 
kõik üheskoos me hüüdsime valjult, et ei luba antaks 
tal seda proovida iial, ükskõik siis, mis ta ka räägiks.

175 Kuid Telemachos seks luba ikkagi andis ja käskis.
Ning kohe kui sai ammu ta, vaevades vapper Odysseus 
mängides sel vibu vinnas ja nool läbi raudade lendas.
Siis läve peale ta hüppas ja nooled kõik raputas tupest, 
süngelt vaadates, ning juba Antinoose ta tappis.

180 Kuid kohe teistegi pihta siis lendasid oietekandjad
nooled -  ja mööda ei läind; mehi langes seal nii nagu loogu. 
Kõigile selgeks nüüd sai, et neil abiks on jumal keegi. 
Raevukalt tormasid ringi nad, vehkides siia ja sinna, 
piikidel torkisid meid ning päid maha raiusid. Oigeid 

18$ õudseid täis oli saal, põrand kõik verest auravast kaetud.
Nii seal langend me kõik, Agamemnon. Me korjused veelgi 

matmatult kuhjatud riita on seal Odysseuse Õuel.
Kellelgi meist kodus sõbrad ei tea, mis meiega juhtund, 
ning pole keegi veel tulnud, kes loputaks haavad, me laibad 

190 lautsile seaks ning itkeks nii nagu surnule tarvis.”
Atreuse järglase hing aga kostis talle ja ütles:



„Oh, oled õnnis, Laertese poeg, igileidlik Odysseus!
Tõesti naise sa saand, kel voorus on kõrge ja üllas.
Kuis oli ustav ta meel ning kõigiti laitmatud teodki, 

ic?5 kuis oli meeles tal ikka Odysseus, noore-ea kaasa!
Jah, surelikkude seas tema au ning kuulsus ei kustu 
iial maailmas. Ja ikka olümplased lauliku rinda 
annavad laulusid armsaid sest taibukast Penelopeiast.
Ei tema teind kuritöid nagu Tyndareose tütar,

200 kes oma kaasale surma just valmistas. Karmid on laulud, 
mis temast vestavad. Ning igiaegadeks on tema teotand 
hea nime nõtradel naistel, ehk olgugi neist mõned süütud.” 

Kurvalt vestlesid nii elust lahkunud kooljate hinged, 
seistes Hadese vallas ja maa sügavikkudes süngeis.

205 Kuid juba jõudis Odysseus pea oma saatjate seltsis 
nurmile, kus Laertese aed oli, hoolsasti hoitud.
Selle kord hankis Laertes ja seal nägi vaeva ta palju.
Peamaja ümbruses seal veel kerkisid teisedki hooned, 
kus sõjas saadud orjad, Laertese käskude täitjad,

210 tulles kõiksugu töilt, sõid, istusid, suikusid öösel.
Ka oli seal vana naine Sikeliast. See vanarauka 
linnast eemalgi siin, maal, hoolega hoidis ja toitis.
Nõndap pöördus nüüd orjade ning poja poole Odysseus: 

„Teie nüüd minge mu ees meie kaunilt-raiutud kotta, 
215 ning siga lõunaks tapke, mis kõigist on rammusam karjas. 

Kuid isa juurde ma astun, ta seal panen proovile esmalt: 
kas kohe mind ära tunneb ta, kui oma silmaga näeb mind, 
või ehk tundmatuks jään, kuna viibind ma eemal nii kaua.” 

Ütles nii, oma relvad ta andis karjuste kätte 
220 ning kohe majja jo tõttasid need. Igileidlik Odysseus 

viljapuuaeda ent läks, et seal isa proovile panna.
Jõudiski aeda ta suurde. Ent ei sealt Doliost, vahti, 

leidnud ta, ei ka ta poegi, ei orjegi; kõik olid läinud 
orjavitsu nad murdma, et aiale neist tara seada;

225 teistest ees käis taat ning teed ka teistele näitas.
Leidis Odysseus nii isa üksi ses viljakas aias.
Põõsast kaevas ta seal. Ihukuub oli seljas tal määrdund, 
paigatud ning jämekoeline. Ka olid paigatud ohtralt 
härjanahk-säärised, mis ära põlvedelt kriimustust hoidsid. 

230 Okaste vastu tal käes olid kindad. Ja  peas oli müts küll 
kitsenahkne tal, ent mure jäädav paistis ta palgeilt.

Kui nägi seal isa nii -  murest rängast murdunult, küürus



raugaea raskuse all -  Odysseus, vaevades vapper, 
kõrge pirnipuu alla jäi seisma ja nutma jo puhkes.

235 Kahtpidi kõikus ta seal oma meeles ja mõttega kaalus: 
kas kohe tormata nüüd isa kaela ja suudelda, talle 
rääkides kõik: et on kodus jälle ta ning isamaal jo, 
või küsides teda katsuda enne, ta proovile panna.
Kaaludes kõike, ta siis parimaks pidas toimida nõnda -  

240 esmalt naljatlevalt teda jutuga uurida katseks.
Säärase mõttega astus nüüd taevasevõrdne Odysseus 
juurde taadile, kes just küürutas, kaevates põõsast.
Sinnani jõudes, ta hiilgav poeg nii pöördus ta poole:

„Küll oled, taat, osav ning ülihoolikas hoidma sa aeda! 
245 Täiesti korras sul on iga viimne kui taim, mida vaatan: 

ep ole viigi- või viinapuud, ei ka oliivi- või pirni
puud või peenartki, mis poleks hoolitsust oivalist saanud. 
Üht aga ütlema pean -  ära sest viha võta sa kanda! -  
hoolitsust ep ole enda su eest. On raugaea päevad 

250 rasked ja rõõmutud sul. Kasimatu sa, halvasti riides.
Ep ole laiskuse eest isand küll sind hooleta jätnud, 
orjade moodi sa ep ole üldse. Kui vaadata ainult 
kasvu ja hoiakut sul: näed välja sa valdija moodi 
ning sobiks ennemalt sulle, kui vannist sa tulnud ja söönud, 

255 minna sulgedest voodisse, nii nagu raukadel õigus.
Kuid seda ütle sa mulle ja tõtt ärapeitmata räägi, 
kes peremees on sul? Siis kellele aeda sa hoiad?
Ka seda räägi sa mulle siis tõeliselt, et seda teaksin, 
kas olen jõudnud tõesti ma Ithaka nüüd, nagu ütles 

260 keegi siinsetest, kes tuli vastu just nüüdsama mulle.
Ei küll lahke ta olnud, ei viitsinud vastata täpselt, 
ei mind kuulama jäänd, kui soovisin teada talt, kus siin 
mees asub, kes oli mul majavõõraks, kas elus ongi 
või pole teps teda ning ära läinud ta Hadese valda?

265 Nüüd seda ütlen ma sulle. Sa kuula ja sellele mõtle!
Kord omal maal üht meest majasÕbrana võtsin ma vastu, 
kes tuli küll mu majja. Sest ep ole armsamat ühtki 
näinud ma meest, kes iial mu juurde on saabunud kaugelt. 
Rääkis ta, et kodu on tal Ithakas ning oma taadiks 

270 kiita Laertest ta võib seal, üllast Arkeisiose poega.
Võõra ma tõin oma majja ja lahkesti võtsin ta vastu 
ning maja ohtraist hoiustest seal teda kostitin kõigist, 
kinkegi andsin ma, nii nagu võõrale kombeks on anda:



kulda seitse talenti ma kinkisin asjades kauneis,
275 puht-hõbedast segunõu, kuhu lilled on lõigatud peale,

ning kaksteistkümmend hõlsti, mis lihtsast villast, ja vaipa, 
niisama palju ka hõlste, mis lõuendist uhkest ja kuubi.
Siis neli neidugi veel, kes harjunud on käsitöödes 
ning väga kaunid, ta sai ise võtta mu orjade hulgast.”

280 Hakkasid voolama veed isa silmist ja vastu ta kostis:
Jah, oled, rändaja, tulnud sa nüüd just sellele maale; 
kuid isandaiks on siin nüüd jultund jõhkardid võõrad.
Asjata siis kulu kandsid, nii rikkaid kinkisid andes.
Kui oleks veel elus leidnud sa eest teda Ithakamaalt siit,

285 küll oleks kostitand sind ta ja kinkisid andnud ka sulle, 
sind koju saates siit, nagu kombeks saata on võõraid.
Kuid üht ütle sa mulle ja tõtt ärapeitmata teata: 
kuipalju aega sest möödas, kui kord teda kostitand nii sa? 
Õnnetu võõras, see on minu poeg! Oli, vaeseke, jah, ta 

290 kord minu poeg. Aga nüüd isamaast ning sõpradest kaugel, 
kas meres on kalad söönd ta jo või maal kuival ta saanud 
lindude, kiskjate roaks. Ema ei surivaibaga katta 
võind teda, ei teda nutta ka kumbki me, kelt elu sai ta.
Ei ka Penelopeia, ta naine see veimederikas,

25)5 itkenud lautsil meest oma surnut; ka ei tema silmi
sulgenud nii, nagu kombeks ja lahkunu au seda nõuab.

Mulle nüüd tõtt aga ütle sa täielist, et seda teaksin: 
kes oled, mis soost sündind? Mis maalt ja mis linnast sa tulnud? 
Milline laev tõi sind ja su taevasetaolisi muidki 

300 kaaslasi siia? Või üksinda tõid sind laevnikud võõrad, 
maale su jätsid ja sult tasu said, oma teed ära sõites?”

Ütles ent talle ja kostis seal nii arurikas Odysseus:
Jutustan selgesti sulle ma, taat, kõik nii, nagu soovid.
On Alybasi linnuses mul kodu kuulus, ja öelda 

305 võin isaks vürst Apheidest, kes on Polypemonist sündind.
Kuid Eperitos on nimeks mul. Mind siia te randa 
vastu mu tahtmist toond Sikaniast on jumal keegi.
Laeva ma jätsin kaugele siit teie nurmede juurde.
Viies aasta jo sest ajast mööda on saamas, kui lahkus 

310 meilt Odysseus, Õnnetu mees, minu maalt ära sõites.
Head teed ennustid talle siis linnud ja lendasid healt käelt; 
tundes see-üle rõõmu ma saatsin teele ta tookord.
Ka ise rõõmuga läks ta, sest lootis kumbki ju tihti 
taas külas üksühel käia ja võistu ka kinkida kinke.”
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Ütles ta nõnda. Ent must murepilv Laertese peitis. 
Haaras tuhmjat tolmu ta maast kahe käega ja puistas 
endale hiuste, jo hallide peale, ja raskesti oigas.
Võpatas sest süda sees pojal. Nii nähes taati, jo tungis 
kutistavalt hale nutt tema kurku ja sõõrmeisse äkki.
Tõtates siis isa kaela ta hakkas, suudles ja ütles:

„Oh isa! Siin olen, see, keda ootasid ning küsid kõigilt! 
Sain kodumaale ma viimati nüüd kahekümnendal aastal. 
Kuid nüüd kaeblused jäta, see aeg pole nutuks ja ohkeiks! 
Kuula, mis ütlen ma sulle; on meil vaja toimida ruttu. 
Peigmehed eile ma kõik oma katuse all maha tapsin; 
said tasu roimade ning südant salvava teotuse eest nad.” 

Kostis ent talle Laertes ja nii sõnad jälle ta lausus:
„Kui oled tõesti mu poeg sa, Odysseus, kes koju jõudnud, 
siis mõni kindel märk sest teata, et uskuda võiksin!” 

Vastates talle ent ütles sel moel arurikas Odysseus: 
„Esmalt siin seda armi sa vaata, mis uuristas mulle 
valgekihvane kult Parnassosel, kui oli jaht seal.
Tookord saatsite mind, sina ning ema auline, sinna 
Autolykose võõraks, kes ema taat oli. Tuua 
mul tuli kinkisid sealt, mida kord luband mulle ta anda. 
Nüüd aga loen üles puud need aias siin lokkavas, mis sa 
mullegi kinkisid kord. Olin siis veel poisike ainult, 
kõndides aias su seltsis. Ja  sult iga puu nime nõudsin.
Siis nime ütlesid sel sa ja rääkisid mulle tast muudki. 
Kolmteist pirnipuud sain ja õunapuid kümme sult kingiks, 
viigipuid veel nelikümmend ja viiskümmend viinapuu viirgu, 
kus kogu aasta on marjasid täis mõned lopsakad väädid. 
Praegugi tarjasid näen siin ümber ma kõiksugu liiki -  
kui aga saadaks Zeus häid aegu, kus ilmad on soodsad!”

Ütles ta nii. Süda nõrkes Laertesel sellest ja põlved; 
kõik ära tundis ta märgid, mis poeg oli Õieti loetlend. 
Kaelustas siis teda ning meelemärkusetult maha langes. 
Kuid kohe kätele haaras ta vaevades vapper Odysseus.
Kui sai hinge seal tõmmata taat ning vaim temas ärkas, 
siis kohe vastates talle ta nii sõnad lennukad lausus:

„Zeus-isa! Näen, elus veel jumalaid on Olümposel kirkal, 
kui tasund kätte nad viimaks on jultunud peigude roimad. 
Kuid süda hirmsasti mul nüüd kardab, et hukatus varsti 
käes meil, kui mehed Ithakast kõik koos tõttavad siia 
ning sõnum laiali läeb Kephallenia linnades muiski.”



Vastates talle ent ütles sel moel arurikas Odysseus: 
„Vaigista end; muret see-üle ep ole tarvis sul tunda, 
vaid parem majja me astume nüüd, mis siit pole kaugel!
Jo Telemachose saatsin ma sinna ja veistegi kaitsja 

360 ning seakarjuse, et teeks rutemalt lõunat nad meile.” 
Vesteldes nii isekeskis, nad astusid kaunisse kotta.

Kui aga jõudsid nad siis kenalt-raiutud kambri, nad leidsid 
ees Telemachose seal juba kummagi karjuse seltsis, 
kes liha raiusid ning segunõus head tempisid veini.

365 Vanni nüüd esmalt läks vana kangelasmeelne Laertes; 
ustav Sikelia eit pesi seal teda ning pärast võidis, 
siis kena hõlstigi andis ta selga. Ent neitsi Athena 
hulkade juhtija juurde nüüd astus, tal kõrgendas kasvu, 
liikmeisse tal valas rammu ja priskemaks tal tegi palged.

370 Kui tuli vannist Laertes taas, teda poeg imeks pannes 
vaatas, sest nüüd kuju tal oli kui jumalail surematuil.
Nii sõnul tiivukail siis tema poole ta pöördus ja ütles:

„Nüüd, isa, tõesti on küll jumalaist igikestvatest keegi 
teinud sul kõrgemaks kasvu ja palgedki priskemaks hoopis.” 

375 Kuid nii kostis ta vastu Laertes too tarkuserikas:
„Oh, oleks -  aidaku seks isa Zeus, Apollon, Athena! -  
nüüdki ma säärane kui Kephallenia valdjana ükskord, 
kus ära Nerikon-linna me kõrgel neemiku tipul 
võtsime mandril! Kui nii oleks eile ma olnud te seltsis 

380 taplemas peigude vastu ja õlgadel vaskised rakmed,
küll oleks lõdvendand põlved ma siis mehel mitmelgi nendest, 
kes olid saalis ja nii oleks toonud ma sullegi rõõmu!”

Jutlesid nõnda Laertes ning temast sündind Odysseus.
Kui aga tehtud jo töö ning valmis ka toit oli maitsev,

385 istusid lauda nad ritta siis toolidel ning kenil istmeil.
Hakkasid lõunat just sööma nad, kui siis majja ka jõudis 
Dolios poegade seltsis. Nad põldudelt töölt tulid, vaevast 
roidunud. Kutsuma neid oli tõtanud sealt ema eakas, 
see Sikelia naine, kes neid kord lastena hoidnud 

390 ning isa eestki, kes aastais kõrgeis, siin hoolitses hästi.
Kui Odysseust nad näinud ja, hämmastust täis, ära tundnud, 
äkitselt seisma nad jäid toa keskele. Kuid jo Odysseus 
tervitas julgustavalt ja nii sõnad lahkesti lausus:
„Noh, tule lauda jo, taat, ära võõrista ühtigi mind sa!

393; Ammu ju tahtnud süüa me siin ning kõik aja ainult 
oodanud veel, et taas koju jõuaks jo teiegi viimaks.”



Ütles ta nii. Käed embuseks ees, Odysseuse juurde 
tõttas nüüd Dolios, haaras ta randmest, suudlema hakkas 
kätt tal ning tema poole siis pöördus lennukail lauseil:

400 „Oh, oled tulnud sa, kallis! Oh kuidas siin oodanud sind me!
Taevased sind ise toonud, kui ei enam loota me söandand. 
Tervitus sulle, nüüd rõõmutse! Saagu sa taevasilt õnne!
Kuid üht ütle sa mulle nüüd täpselt, ma et seda teaksin: 
kas ka Penelopeial on taibukal see juba teada,

405 et oled siin, või on vaja käskjalg saata ta juurde?”
Vastates talle ent ütles sel moel arurikas Odysseus:

„Teada tal kõik juba, taat. Pole sest vaja sul muret tunda.”
Taas oma istmele siis silepindsele Dolios istus.

Kuid omakorda ka nüüd pojad kõik Odysseuse ümber 
410 tõttasid, tervitid kättpidi ning sõnu laususid lahkeid; 

siis aga taas isa kõrvale reas nad istusid lauda.
Nii majas seal nad koos kõik nautisid roogasid rohkeid.

Kuid läbi linna jo käis kumu kiirelt ja teatusi kandis 
peigude mustast saatusest ning jäleõnnetust surmast.

415 Niipea kui aga kuulnud sest oli Ithaka rahvas,
oiates, ulgudes kõik siis jooksid Odysseuse lossi.
Korjused välja sealt kanti ja siinsed maetigi soo poolt; 
need aga, kes olid linnadest muist, koju saadeti sinna, 
neid kalameestele andes, kes viiksid nad laevadel kiireil.

420 Ent ise nõupeoväljale siis tulid meelel nad kurval.
Kui aga koos olid kõik, igalt poolt juba ühte nad tulnud, 
tõusis siis Eupeithes ja rääkis kõikide kuuldes, 
meel mures kustutamatus, sest et Odysseuse käe all 
kõigepealt Antinoos, tema kuulus poeg, oli langend.

425 Nuttes algas ta nüüd ning nii sõnas koosolijaile:
„Sõbrad, tõesti see mees ahhailaste hukatust soovib.
Kord mehi uljaid palju ta Ithakast viis oma laevul, 
hukkas ent laevad ta ÕÕnsad ja hukutas kaaslased kanged, 
nüüd, koju jõudes, ka siin kefaleenid ta tähtsaimad tappis.

430 Siis üles kõik, tasuteele jo enne, kui pakku ta pääseb 
Pylosse või püha Elise maale, epeilaste riiki!
Tõttame, sõbrad, et ei tuleks meil häbi kanda sest hiljem!
Sest häbiteotus see suur oleks meile veel järglaste eeski, 
kui oma poegade või oma vendade tapmise eest me 

435 kätte ei maksaks. Ei teeks enam siis elu hoopiski rõõmu, 
vaid pigem sooviksin surra ja minna ma surnute seltsi.
Tulge siis ruttu ja ärge neid merdpidi pääseda laske!”



Utles ta nuuksudes nii. Kaastunne ahhailasi haaras. 
Juurde ent jõudsid nüüd sinna Medon ning taevalik laulik, 
tulles Odysseuse lossist, kui seal oli neist uni lahkund. 
Keskele seisma jäid ning kõik nägid neid imeks pannes. 
Ütles ent neile siis nii Medon, täis mõistlikke mõtteid: 
„Ithakamaa mehed, kuulake mind! Pole üllas Odysseus 
mõelnud ja teotsenud tõesti siin taevaste tahtmise vastu. 
Üht jumalaist nägin seal oma silmaga. Mentori moodi 
paistis ta näolt, kui Odysseuse juurde seal äkki ta ilmus. 
Kord Odysseuse ees tema seisis ja julgustas meest nii, 
kord taas peigude hulka ta tõi paguhirmu ja õudust 
rünnates neid. Ning surnult nad langesid üksühe otsa.”

Ütles ta nõnda. Ja  kahvatu hirm neid kõiki sest haaras. 
Tõusis ent rääkima siis Alitherses, aastates sangar,
Mastori poeg; tema vaid nägi ette ja ka taha kõike.
Nõu heatahtlikult andes, nii ütles ta koosolijaile: 
„Ithakamaa mehed, kuulake, mis täna räägin ma teile!
Kõik see sündinud vaid on endi te arguse tõttu.
Kuulda ei võtnud te mind varem siin, ei hulkade juhti 
Mentorit, et pojad teil juba kord oma hullused jätaks; 
sest tegid kuulmatuid tempe nad kõik oma ülbuses jõhkras, 
raiskasid võõraid aardeid ja solvasid truud abikaasat 
vapral sangaril, kes nagu lootsid nad, iial ei saabu.
Jäägu siis nüüdki nii kõik, nagu on. Mind kuulge, mis ütlen: 
ärge te minge, et enda ei süü tooks õnnetust teile!”

Ütles ta nii. Mehed suuremalt jaolt talle hõikasid kiitust, 
hüpates püsti. Ent muist jäid parvena paigale veelgi.
Ei Alithersese jutt see meeldinud neile; nad tahtsid 
minna Eupeithese järgi ja tõttasid otsima relvi.
Siis, kehad helkivas rüüs, koos varsti nad astusid välja 
kaunitandrisest linnast ja sammusid paksusti parves.
Juhtis Eupeithes neid, aga meeletust plaanitses pea tal. 
Mõtles ta, et poja eest tasub kätte, ent ei enam olnud 
määratud tal koju pöörduda, vaid ise surma ta sai seal.

Zeusi Kronioni poole ent pöördus neitsi Athena: 
„Kõrgeim võimudest võim, oh Zeus-isa, Kronosest sündind! 
Vasta sa mulle ja ütle, mis mõtled sa nüüd oma meeles?
Kas sõda kurja sa soovid ja veelgi ehk hirmsamat tapmist, 
või juba nüüd rahu teed ning lepitad kummagi riiu?” 

Pilvedekuhjaja Zeus aga nii oma tütrele kostis:
„Miks minu käest seda nõuad ja uurid, et teada, mis mõtlen,



armas mu tütreke, kui ise siin oled otsustand ammu,
480 et tasub kätte Odysseus kord koju saabudes jälle?

Tee siis nii, nagu mõtled! Ja  kuula vaid, kuidas on sündsam.
Kui kosijaile on kõik tasund kätte Odysseus üllas, 
siis rahu sõlmige taas, maa valdijaks jälle ta jäägu.
Poege ja vendade surma me neil aga aitame meelest 

485 kaotada varsti -  ja taas sula sõprus ja lepitus liitku
kõiki, et Õitseks see maa rahus ikka ja rikkuses rohkes!”

Nii isalt julgustust sai just selles ta, mis ise soovis, 
ning kohe tormina tõttas Olümposelt alla Athena.

Kui aga küllalt jo söönd nood seal mesimaitsevat toitu,
490 nii sõnas taevalik ning paljukannatand, vapper Odysseus: 

„Vaadaku keegi nüüd järgi, kas nood juba on ligi jõudnud?”
Ütles ta nõnda. Ja  Doliose poeg läks täitma ta käsku.
Kuid juba künnisel varsti ta märkas saabuvat jõuku, 
tõttas Odysseuse juurde ja nii sõnad lennukad lausus:

49$ „Siin ligi ongi nad. Nüüd üles kõik ning rüüd kohe selga!”
Ütles. Ja  kõik üles hüppasid ning sõjarüüd panid selga.

Neid neli meest oli ning siis kuus veel Doliose poega.
Ka ise Dolios ning Laerteski rüütusid vaske;
kuigi jo hallid neil pead, sõjaoht tegi sangareiks taas nad.

500 Kui aga õlgadel kõigil neil rüüd juba helkisid vasksed, 
välja nad tõttasid, käis muist ees Odysseus uljas.
Ent ligi nendele astus ka nüüd ise neitsi Athena, 
võttes Mentori näo ning rääkis Mentori moodi.
Rõõmustas, märgates seal teda, vaevades vapper Odysseus,

505 ning kohe pöördudes nii poja lemmitu poole, ta ütles:
„Nüüd ise tead, Telemachos, et kui kord siia sa tulnud, 

kus vägivapruses ees on võistlus võimsatel meestel, 
siis ära nüüd häbi tee Odysseuse soole sa! Ikka 
jõult ning vapruselt kõik meie kuulsad ju olnud me maal siin.”

510 Kostis ta vastu siis nii Telemachos mõistlik ja ütles:
„Küll, isa armas, sa pea ise märkad, kui soovid: ei määri 
ka mina teil soo au. Ara karda, ei mul süda võppu!”
Ütles ta nii. Sest rõõmsaks sai Laertes ja lausus:

„Taevased armsad, kui õnnelik päev see! Kui rõõmus ta mulle: 
515 poeg mul ning pojapoeg siin vapruses võistlevad kumbki.”

Astus Laertese juurde ja ütles neitsi Athena:
„Mulle, Arkeisiose poeg, oled armsaim mu sõprade hulgas.
Nüüd palu appi sa Zeus-isa ning särasilmset ta tütart 
ning pikavarjune piik pane lendama siis kogu jõuga!”



Üteldes nii taas tarmu ta lõi vana sangari rinda.
Härdalt kutsus see nüüd abiks Zeus-isa kõrgeima tütart, 

ning pikavarrese piigi siis lendama lõi kogu jõuga.
Vastu Eupeithese kiivrit see vasksepalgelist lendas 
ning läbi hoogsana tungis; ka vask teda vastu ei hoidnud. 
Prantsatas pikali mees, nii et rõkkasid vaskised rakmed.

Eesmisi vaenlasi nüüd ka Odysseus ja poeg tema hiilgav 
ründasid tappes, käes terav-torkavad piigid ja mõõgad.
Pea oleks hukkund nad kõik, koju ep oleks pöördunud ükski, 
kui kõva häälega nüüd poleks hõiganud neitsi Athena,
Zeusi tütar, ja peatanud nii sõdijail vihasööstu:

„Ithakamaa mehed, jätke jo nüüd sõda ränk isekeskis! 
Säästke jo verd! Rahu tehke ja kõik kohe laiali minge!” 

Hüüdis ta nõnda. Ja kahvatu hirm sest linlasi haaras. 
Peljates pillasid käest kohe relvad nad; neid maha langes 
hulgana, kui kõlas kaikuv hüüd jumalatari huultelt.
Linna poole nad pöördusid kõik, elu armast et päästa. 
Hirmsasti hüüdes ent nüüd Odysseus, vaevades vapper, 
tormas vaenlaste järgi kui kotkas, ja kõik keha pingul.

Väävlise välguga lõi aga taevast Välkudeheitja 
ning särasilmse tütre ta ette see nool maha lendas.
Ütles siis nii Särasilmne Laertese järglase vastu:

„Taevasest sündind Laertese poeg, arurikas Odysseus! 
Küllalt! Lõpeta nüüd sõjaheitlus see kõigile hirmus, 
et vihaseks ei saaks Zeus Kaugelevaataja sulle.”

Ütles ta nõnda. Ja  rõõmsalt ta keelamist kuulas Odysseus. 
Siis aga vandusid vande nad ning tegid lepingu jälle 
rahvaga, nii nagu käskis neid Zeus-isa tütar Athena, 
võttes Mentori näo ja ka rääkides Mentori moodi.



„IL IA S ” , „O D Ü SSEIA” JA  
HOM EROSE KÜSIM US

Homerose küsimus ehk arutelu selle üle, kuidas, kus, millal ja kelle poolt loodi 
„Ilias” ja „Odüsseia”, või kas Homerose-nimelist poeeti kunagi üldse on olnud, 
on üks neist probleemidest, mis tõenäoliselt kunagi kindlat vastust ei saa. 
Sellegipoolest on muinaskreeka suureeposte tekkega seonduv juba aastatuhandeid 
ärgitanud ja ärgitab jätkuvalt juurdlema ning pakkuma probleemideringile 
vähemalt hüpoteetilisigi lahendusi. Ühtegi neist pole võimalik tõestada, küll aga 
loogiliselt põhjendada ja vaagida erinevate lahenduste tõenäosust. Ja kuigi kõigi 
poolt aktsepteeritava tulemuse saavutamine näib lootusetu, on kõnealune arutelu 
vaieldamatult süvendanud meie arusaamist eeposte ajaloolisest, kirjanduslikust 
ning maailmavaatelisest taustast, tehes nad seeläbi ligipääsetavamaks ja vahest 
ka nauditavamaks. On ju iga teos mõistetav eeskätt omas ajas ja kultuuris, ja 
eks selle rekonstrueerimisele ning sealtkaudu eeposte tekkeloole lahenduste 
otsimisele Homerose küsimus suuresti pühendatud ongi.

„ I l i a s ”  j a  „ O d ü s s e i a ”  K r e e k a  a r h a i l i s e  
k a n g e l a s e e p i k a  t a u s t a l

Kindel on, et Homerose eeposed loodi Kreeka ajaloo suhteliselt varases faasis. 
Tõsi küll, selleks ajaks oli juba selja taha jäänud II aastatuhandel eKr Egeuse 
mere kallastel õilmitsenud pronksiaegne kõrgkultuur ehk Kreeta-Mükeene 
ajajärk Kreeka ajaloos, nagu seda sageli nimetatakse. Võib-olla leidis tol ajajärgul, 
kõige tõenäolisemalt XIII -  XII sajandil, aset ka reaalne ajalooline konflikt 
Musta mere väinade juures Väike-Aasia rannikul paiknenud Trooja linna ja 
tähtsamate Kreeka keskuste vahel, mis pärimuses juurdunult hiljem ka „Iliases” 
ja „Odüsseias” kajastust leidis. Kuid eeposte tekkeajaks olid pronksiaegsed 
lossid ja kindlused-Troojale lisaks Knossos Kreetal, Mükeene Peloponnesose 
poolsaarel jt -  XII sajandil kulmineerunud segaduste ning kaose tagajärjel maha 
jäetud ja mälestus muistsest hiilgeajast püsis veel ainult suulises pärimuses.



Mükeene tsivilisatsiooni langusele järgnenud nn tume ajajärk oli VIII sajandil 
asendunud uue kiire tõusuga, kust sai alguse nn arhailine periood (VIII -  VI 
saj). Selleks ajaks oli juba levinud raua kasutus varasema pronksi asemel. VIII 
sajandil võeti Süüria ja Palestiina rannikult üle kogu Vahemere seilanud 
foiniiklastelt omaks tähestik, mis lõpetas Mükeene tsivilisatsiooni langusele 
järgnenud kirjaoskuseta aja. Peagi rändasid kreeklased Balkani poolsaarelt, 
Egeuse saartelt ja Väike-Aasia läänerannikult ka Itaaliasse, Sitsiiliasse ja Musta 
mere rannikualadele. Nii emamaal kui ka kolooniates võttis kiiresti ilmet kõik 
see, mis ilmestab klassikalist Kreeka tsivilisatsiooni: kujunesid linnriigid, rajati 
monumentaalsed kivitemplid, pandi alus kirjandusele ja filosoofiale. Millalgi neil 
sajanditel loodi ka „Ilias” ja „Odüsseia”. Klassikalise Kreeka hiilgeaeg-Ateena 
demokraatia, teatri ja filosoofia õitseng -  oli siis alles ees.

Need suurteosed polnud omas žanris kaugeltki ainsad. Kangelaseepika 
oli arhailises Kreekas ülimalt populaarne ja aoidid (laulikud) ning rapsoodid 
(deklameerijad) esitasid lugulaule küllap nii ülikute kodades kui ka avalikel 
pidustustel suurema rahvahulga ees. Ajajärgu lõpuks (u aastaks 500) oli selles 
traditsioonivoos loodud ja kirja pandud arvukalt lühemaid või pikemaid 
kangelaseeposeid. „Iliasele” ja „Odüsseiale” lisaks on neist tervikuna meieni 
jõudnud ainult üks -  Homerose arvatavale rivaalile Hesiodosele omistatud 
„Heraklese kilp”, mis nii oma mahult, tasemelt kui ka populaarsuselt 
kahele suureeposele selgelt alla jääb. Ülejäänutest teame ainult hilisemaid 
ümberjutustusi, üksikuid värsse ja vahel ainult nime, ning küllap oli selliseidki, 
mille olemasolust enam andmeid pole.

Kõik need eeposed olid loodud traditsioonilises, „Iliasest” ja „Odüsseiast” 
hästi teada daktülilises heksameetris (kuuejalalistes värssides) ja laulsid nad juba 
loomise ajal ammu möödunud kangelasajast, mida võib tinglikult samastada 
pronksiaegse Mükeene tsivilisatsiooniga. Nagu eespool öeldud, võib ka lugu 
Trooja sõjast olla mõne toonase konflikti kajastus. Kõik eeposed üheskoos 
andsid põhjaliku ja mitmepalgelise pildi kõigist tähtsamatest kangelaslugudest. 
Nii jutustasid mitu eepost kuulsast meresõidust kuldvillaku järele Kolhisesse 
Musta mere idakaldal (tänapäeva Gruusias); mitmed, nende seas ka 
ülalnimetatud „Heraklese kilp,” olid pühendatud Heraklese vägitegudele;
oli lugulaule kohalikest kangelasdünastiatest ja ka selliseid, mis eri paikade 
kangelasgenealoogiad lühidalt ja ülevaatlikult ühte võtsid. Kangelasaja ja seega 
ka kangelaseepika tähelepanu keskmes seisid aga suured konfliktid -  Trooja 
sõjale lisaks veel võitlus Teeba linna (või kindluse) pärast Kesk-Kreekas. See 
lugu, millel ka „Iliases” ja „Odüsseias” põgusalt peatutakse ja millest laulsid 
omal ajal kolm kuulsat eepost („Oidipodeia”, „Thebais” ja „Epigoonid”, lisaks 
veel sõdade järellugu edastav „Alkmaionis”), rääkis kuningas Oidipuse kurvast 
saatusest, tülist tema poegade vahel ja keskendus eriti sellest välja kasvanud 
kahele sõjale. Neist viimane tõi kaasa Teeba hävingu.



Tuntuimale eepilisele sündmustekompleksile, Trooja sõjale ja selle 
järelloole, oli pühendatud koguni kaheksa poeemi, nende seas ka „Ilias” ja 
„Odüsseia”. Kuna kõik teised on kaotsi läinud ja hilisemad teated nende sisust 
üksikasjades vastukäivad, siis on üksikute eeposte detailne sisu paratamatult 
vaieldav. Üldpildis pole aga kahtlust. Sõja puhkemisest laulis „Kypria”, esitades 
ka üldtuntud loo selle põhjustest. Siin oli juttu Zeusi plaanist kärpida suure 
sõjaga inimkonna arvukust, Trooja kuningapoja Parise otsusest Aphrodite 
kasuks kolme jumalanna (Hera, Athena ja Aphrodite) iludusvõistlusel, mille 
eest ilu- ja armastusjumalanna lubas talle tasuks kauni Helena armastuse, 
Helena võrgutamisest ja röövimisest tema mehe, Sparta kuninga Menelaose 
kojas, ning ahhailaste (nii nimetati kangelaseepikas kreeklasi) vägede 
koondamisest retkeks Trooja vastu Menelaose venna, Mükeene kuninga 
Agamemnoni juhtimise all. Järgnes jutustus mereretkest Trooja alla, esimestest 
võitlustest ja luhtunud läbirääkimistest troojalastega Helena ning koos temaga 
röövitud Menelaose aarete tagastamise üle. Tõenäoliselt arenes „Kyprias” 
lugu Achilleuse ja Agamemnoni tülini sõja üheksanda aasta lõpul, kust „Ilias” 
oma alguse saab. „Ilias” omakorda keskendus Achilleuse ja Agamemnoni 
vastasseisust alguse saanud Achilleuse raevule, mis viis lõpptulemusena 
Trooja kindlaima kaitsja Hektori hukuni. Achilleuse viimastest vägitegudest 
ja surmast laulis „Aithiopis”: kangelasel tuli võita kahte Troojale saabunud 
abiväge -  esmalt amatsoone kuninganna Penthesileia juhatusel ja seejärel 
etiooplasi (siit eepose nimi „Aithiopis”), keda juhtis koidujumalanna poeg 
Memnon. Memnoni tapmisest innustunult ründas Achilleus ettevaatamatult 
Trooja müüre ja langes, tabatuna Parise noolest, mille Apollon täpselt 
kangelase haavatavasse kanda suunas. Kaks eepost, „Väike liias” ja „Ilioni 
hukk”, jutustasid viimastest sÕjasündmustest, sealhulgas Trooja hobusest 
ning linna hävingust kümnendal sõja-aastal. Kolm eepost olid pühendatud 
kangelaste katsumustele pärast sõja lõppu. Neist üks, tagasipöördumised”, ei 
süvenenud põhjalikult ühegi konkreetse sõdalase saatusesse, andes selle asemel 
pildi naasmisretkede üldkäigust, sealhulgas Helena ja Menelaose õnnelikust 
kojusaabumisest ning selle vastandina Agamemnoni hukust truudusetu naise 
Klytaimnestra ja tema armukese käe läbi. „Odüsseia” seevastu pühendus 
ainult nimikangelase ja tema lähedaste katsumustele. Lugude tsükli lõpetas 
„Telegonia”, peategelaseks Odysseuse ja nõidnümf Kirke poeg Telegonos, 
kes oma isa otsingutel Ithakale saabus, teadmatuses Odysseuse tappis ja siis 
juba asjast teadlikuna tema naise Penelopega abiellus.

Kõik need eeposed lähtusid ühisest kangelaseepika traditsioonist ja 
ammutasid ainet ühisest pärimustekompleksist. Ei ole võimalik kindlalt 
tuvastada, millal täpselt või mis järjekorras nad loodi, kui palju üks neist mõjutas 
teist jne. Kuid on selge, et „Ilias” ja „Odüsseia” olid loomisest peale teiste seas 
mitmeti silmapaistvad, seda kasvõi oma mahult. Ülejäänud eeposte täpsem



pikkus on, nende kaotsiminekust tingitult, muidugi teadmata, ent kui „Iliase” 
ja „Odüsseia” üleskirjutamiseks läks kummagi jaoks tarvis 24 papüüruserulli 
(siit kummagi jagunemine 24 lauluks; küsimus sellest, kas see jaotus pärineb 
autori(te)lt või hilisematelt antiikkommentaatoritelt, on vaieldav), sus pikkuselt 
järgmine Trooja-eepos „Kypria” mahtus 11 rullile, „Aithiopise” jaoks läks 
vaja viit ja ülejäänutele piisas veelgi vähemast. Mahust olulisem on aga kahe 
suureepose muudest kõrgem tase, seda vähemalt hilisemate antiikkriitikute 
hinnangul. Näib, et osa omaväärtusest võlgnesid „Ilias” ja „Odüsseia” teistest 
terviklikumale struktuurile. Kuigi päris adekvaatne võrdlus pole teiste eeposte 
puudumisel võimalik, ei jäta näiteks Aristotelese hinnang selles osas suuremat 
kahtlust. Nagu filosoof kirjutas, „... paistab Homeros ... teistega võrreldes 
jumalikuna: tema ei üritanud luulendada kogu sõda, kuigi sel oli algus ja lõpp, 
sest see [eepos] saanuks liiga suur ega olnuks hõlpsasti koos vaadeldav või siis 
olnuks suuruselt mõõdukas, kuid keerustunud kirevuse pärast. Ent tema võtab 
sellest ühe osa, mitmeid neist [sÕjasündmustest] aga kasutab vahelugudena.... 
Teised aga luuletavad ühest [tegelasest], ühest ajast või ühest tegevusest, mis 
on mitmeosaline, nagu näiteks „Kypria” ja „Väikese liiase” loojad. Seepärast 
võibki „Iliasest” ja „Odüsseiast” kummastki luua ainult ühe tragöödia või ka kaks, 
„Kypriast” aga palju ja „Väikesest liiasest” enam kui kaheksa ...” (Aristoteles, 
„Luulekunstist”, / „Poeetika” I459a30-b2; tlk J. Unt).

„Iliase” ja „Odüsseia” struktuuri terviklikkuses ja läbimõelduses ei näi 
tõepoolest kahtlust olevat. Nagu Aristoteles möönis, keskenduvad mõlemad 
eeposed ühele kindlale sündmusteliinile. Juba „Iliase” avaread

Laula oh nüüd jumalanna Pe leides Achilleuse vimmast
neetust, mis tuhat hukatust tõi ahhailaste soole

määratlevad eepose temaatilise juhtlõngana Achilleuse raevu ja juhivad 
tähelepanu selle hukatuslikele tagajärgedele. Nende värssidega sisse juhatatud 
prooimion (eellugu) sedastab ka kangelase vimma põhjuse -  tüli ahhailaste 
üldjuhi Agamemnoniga -  ja kohe seejärel saab kuulajale (või lugejale) selgeks 
seegi, miks kaks vägevat tülli läksid. Tüli põhjus, vaidlus sõjasaagiks saadud 
tüdrukute pärast, polnud toonaste arusaamade kohaselt sugugi triviaalne, 
nagu see tänapäeval paista võib. Tüdrukute näol oli tegu avalikult antud 
autasuga (erootiline motiiv on „Iliases” sootuks tagaplaanil), mille äravõtmine 
tähendas kippumist ka au enda kallale. Seepärast oli Agamemnonil kui kõige 
kuninglikumal raske taluda, et just tema pidi üldsuse hüvanguks loovutama ilma 
hüvituseta oma saagiosa, Apolloni preestri tütre Chryseise. Ja kui Achilleus 
pealikku isiklike huvide esikohale seadmise eest avalikult hurjutas, vastas 
Agamemnon solvangule solvanguga, nõudes asemele Achilleuse autasu Briseist. 
Achilleusele omakorda ei piisanud nüüd lihtsalt sellest, et ülemjuhatajale jõuga



vastu hakata, kuigi ta olnuks selleks täiesti suuteline, vaid ta sai solvatud au 
maksma panna ainult oma tegelikku väärtust nii Agamemnonile kui ka kõigile 
ahhailastele valusalt demonsteerides -  näidates tandrilt eemaldumisega, kui 
edutult vägi ilma temata troojalaste vastu võitleb.

Sellest au ja auhaavamise pärast puhkenud konfliktist vallandunud sündmuste 
ahel viib tõusvas pinges loomuliku lõpplahenduse ehk Achilleuse rahulduse ja 
leppimiseni. Kogu teema areng kulgeb kahel paralleelsel tasemel: jumalikul, kus 
Zeus Achilleuse ema Thetise palvel ahhailasi toetavaid jumalaid tagasi hoiab, 
et troojalastele edu anda, ning inimlikul, kus samale eesmärgile viib Achilleuse 
sihipärane tegevusetus. Eepos jaguneb kolmeks enam-vähem võrdseks osaks. 
Esimene neist (II -  V II laul) on mõneti sissejuhatav. Siin pole Achilleuse 
puudumist tandril veel valusalt tunda -  selle kompenseerivad Diomedese 
vägiteod -  ja võitlus rullub vahelduva eduga võrdsete vastaste vahel. Poeet on 
põiminud neisse lauludesse viiteid sõja puhkemisele, mängides Helena abikaasade 
Menelaose ja Parise kahevõitlusega (III laulus) sümboolselt läbi ka sõja põhjuse 
ja luues tugevad, ehkki implitsiitsed seosed eepose faabula ning sõja kui terviku 
vahel. Alles VIII laulust alates hakkavad Achilleuse vimm ja Zeusi plaan tegelikult 
vilja kandma. Kui aga Achilleus seejärel Agamemnoni mõistliku lepitusettepaneku 
tagasi lükkab (saatkond Achilleuse telki IX laulus), toob see kaasa traagilise ja 
Achilleusele endale ülimalt kurvastava tagajärje. Troojalaste edust masendunud 
Patroklose lahingusseminekust Achilleuse relvades -  seega peakangelase 
sümboolse teisikuna -  ja hukatusest Hektori ning Apolloni käe läbi saab eepose 
murdepunkt. Achilleuse vimm Agamemnoni vastu taandub nüüd sootuks kirgliku 
soovi ees Hektorile kätte maksta. Eepose viimane kolmandik (XVIII -  XXIV 
laul) kulmineerub Achilleuse ja Hektori kahevõitluses ning Hektori hukus 
(XXII laul), millele järgneb langenu surnukeha rüvetamine, mis jumalateski 
pahameelt tekitab, ja lõpuks, pärast Patroklose suurejoonelisi matuserituaale, 
ka leebumine ning lepitus Hektori isa Priamosega. „Ilias” viib seega tõusvas 
pinges Agamemnoni ja Achilleuse tülist Hektori tapmisele, seostades kogu loo 
arvukate vihjete abil Trooja sõja üldise käiguga. Eepose kulminatsioon -  Trooja 
peamise kaitsja Hektori langus -  mõjub seega Trooja peatse languse võrdkuju ja 
ettekuulutajana. Achilleuse raev seondub otseselt Trooja saatusega, nii et eepos 
õigustab oma nime „Ilias” (laul Iliosest = Troojast).

Ka „Odüsseias” on tegevus tervenisti suunatud ühele lõpptulemusele, s.o 
nimikangelase naasmisele koju truu naise Penelope juurde ja halastamatule 
kättemaksule, mis Penelope jultunud kosilastele osaks saab. Seda süžeed 
on vastandatud teisele tuntud naasmisloole -  Agamemnoni saatusele, kelle 
truudusetu naine Klytaimnestra koos oma armukesega kodus mõrvas, jättes isa 
eest kättemaksu poja Orestese hooleks (poeet nimetab seda lugu kohe I laulus). 
Nii tekib paralleel Odysseuse ja Penelope poja Telemachosega, kes aga isa 
kõrval, mitte tema eest, ja ema poolel, mitte vastu, kättemaksuaktsioonis



osaleb. Kogu lugu on „Odüsseias” struktureeritud vähemalt sama hästi kui 
„Iliaseski” Sündmused vallanduvad, kui jumalad võtavad vastu otsuse Odysseus 
nümf Kalypso juurest koju päästa. Hermes ja Athena viivad selle sõnumi 
üheaegselt nii Ogygiale (Kalypso saarele) kui ka Ithakale, käskides Kalypsol 
Odysseusel minna lasta ja õhutades Telemachost teele isa kohta teateid 
koguma. Ühel ja samal päeval naasevad mõlemad ka Ithakale, et seakarjus 
Eumaiose onnis juhuslikult, või pigem Athena suunamisel, kokku saada (XIII
-  XV laul). Vahepealse täidavad paralleelsed jutustused poja ja isa tegudest: 
esimese reisist Pylosesse ja Spartasse ning teise merereisist ning vahepeatusest 
külalislahkel Faiaakide saarel. Seal kuuldu ja jutustatu, eriti Odysseuse enda 
lugu tema rännakutest ja katsumustest Trooja langusest möödunud kümne 
aasta jooksul, loovad ühtlasi tausta järgnevale kulminatsioonile kodusaarel.

Eepose teine pool, kus tegevus leiab taas aset Ithakal (alates XIII laulust), 
viib aeglaselt, kuid vääramatult kosilaste huku ja Odysseuse ning Penelope 
taasühinemise suunas. Kulminatsioon saabub esmalt tapatalgu vallandanud 
vibulaskmisvõistluses, millega Odysseus paljastas oma identiteedi kosilastele 
(XXI -  XXII laul), ja siis teistkordselt abikaasade kohtumises pärast tapatalgut, 
kus Penelope omakorda Odysseuse nende abieluvoodi iseärasuste tundmises 
proovile paneb (XXIII laul), näidates end ülileidliku ja arurikka kangelase 
väärika partnerina.

Mõlemad eeposed on seega hästi läbi komponeeritud dramaatilised lood 
Trooja sõja kesksete kangelaste kirglikest tegudest, kus ühelt poolt on 
kasutatud sõda ja selle järelsündmusi taustana oma faabulale, teisalt esitatud 
vaatluse alla võetud sündmused kui Trooja languse ja kodumaale naasvate 
kangelaste katsumuste võrdkuju. Sõja üldkäigule viitasid nad vaid niivõrd, 
kuivõrd seda oli vaja, et luua dramaatilisust ja aktsentueerida keskset ideed. 
Enamaks polnud tarvidustki, sest kangelaspärimuse põhijooned olid nii 
poeedile kui ka tema auditooriumile suurepäraselt teada.

M u i s t s e d  a r v a m u s e d  
H o m e r o s e  e l u s t  j a  l o o m i n g u s t

Nagu öeldud, tajusid hilisemad kreeklased suurepäraselt „Iliase” ja „Odüsseia” 
esileküündivust muude kangelaseeposte seas. Suurt osa varasest ülejäänud 
eepikast tähistasid nad terminiga „eepiline küklos” {kyklos -  ring, antud juhul 
teemadering), vastandades seda kohati halvustavaltki Homerose geniaalseks 
peetud loomingule -  s.o „Iliasele” ja „Odüsseiale” Kuid on selge, et selline 
vahetegemine Homerose eeposte ja küklose vahel kujunes järk-järgult, 
tõenäoliselt eeposte mahtu ja taset silmas pidades. Arhailisel ajajärgul ja veel



V sajandilgi peeti Homerost nähtavasti mitte ainult kõiki Trooja sõda, vaid 
ka Teeba sõdu käsitlevate lugulaulude ja vähemalt ühe Heraklese-eepose 
loojaks. On iseloomulik, et VII sajandi poeet Kallinos, kes meile teadaolevalt 
kõige varem Homerost nimetas, pidanud teda just „Thebaise” autoriks. Veel 
hiljemgi omistati Homerosele naljaeepost „Margites” (kangelaseks samanimeline 
juhmard) ja eri jumalatele pühendatud heksameetrilisi hümne (nn Homerose 
hümne). Teine eepika suurnimi Homerose kõrval oli Hesiodos, keda tunti 
eelnimetatud „Heraklese kilbile” lisaks veel didaktilise poeemi „Tööd ja 
päevad”, jumalate põlvnemist valgustava „Theogonia” ja mitmete lühemate 
kaotsiläinud kangelaseeposte autorina. Tänapäeval on teadlased valmis kogu 
sellest varamust omistama ajaloolisele Hesiodosele küll ainult „Theogoniat” 
(kus poeet ise oma nime nimetas) ning „Töid ja päevi”. Kõike ülejäänut peetakse 
meie jaoks tundmatute laulikute loominguks. Kuid arhailise perioodi kreeklaste 
ettekujutuses oli suur osa kangelaseepikast just Homerose ja Hesiodose looming. 
Need kaks poeeti, ja Homeros eelkõige, olid justkui kogu eepika võrdkujud. 
Hesiodosele jäid tema eeposed antiikõpetlaste silmis alles hiljemgi. Kuid 
Homerose nimi seostus aja jooksul järjest enam ainult „Iliase” ja „Odüsseiaga” 
Hilisemad õpetatud kreeklased teadsid veel paljusid eepilisi poeete, keda seostati 
erinevate küklose eepostega siis, kui Homerose autorluses kahtlema hakati. 
Millel nende teadmine põhines ja miks ei kuule me teiste poeetide kohta midagi 
varasematest allikatest, see jääb paraku saladuseks.

Antiikautoritel oli üsna selge ettekujutus Homerose elust ja tegevusest. 
Kaheksas meieni jõudnud käsitluses kirja pandud eluloo detailid varieerusid 
küll tuntavalt, kuid ei muutnud biograafia üldjoont. Selle järgi sündis Homeros 
Väike-Aasia läänerannikul Smyrna linnas (tänapäeva Izmir), seega mitte eriti 
kaugel Trooja sõja tegevuspaigast. Tema sünninimi oli Melesigenes („Melesest 
sündinu”, mis tulenes tema sünnikohast Melese jõe ääres); Homeroseks, mis 
tähendab panti, hakati teda kutsuma alles hiljem (ühe versiooni järgi olevat see 
nimi tähendanud ka pimedat). Vallaslapsena kasuisa hoole all üles kasvades 
ilmutas tulevane poeet juba lapseeas silmapaistvat tarkust ja muusikalist annet. 
Noorpõlves siirdus ta rännakutele, mille käigus külastas muuhulgas ka tulevase 
„Odüsseia” tegevuspaika Ithakat, kaotas siis haiguse tagajärjel nägemise ning 
veetis ülejäänud elu oma sünnipiirkonnas vaese ja pimeda rändlaulikuna. Kõige 
rohkem lugusid seostas Homerost Jose saarega. Seal tegutsenud rapsoode tunti 
hiljem homeriididena ja peeti Homerose järeltulijateks. Mitmel pool puutus 
ta kokku teiste tuntud poeetidega: ühe Heraklese-eepose olevat Homeros 
tänutäheks lahke võõrustamise eest kinkinud poeet Kreophylosele, keda hiljem 
sageli selle loojaks peeti, ja nii Kreophylos kui ka „Kypria” autor Stasinos olid 
mõnede väidete kohaselt Homerose väimehed. Väga tuntud oli lugu Homerose 
ja Hesiodose võistulaulmisest ühe kuulsa väepealiku matustel, kus lahkunu 
omaksed võiduau vähem nimekale Hesiodosele andsid. Homeros suri väikesel



Iose saarel, sest ei suutnud aru saada noorte kalameeste mõistukõnest: kui 
nood tema küsimusele saagi kohta vastasid, et „kui kätte saime, viskasime 
ära, kui kätte ei saanud, kanname kaasas”, ei taibanud Homeros kogu oma 
tarkusest hoolimata, et noorukid pidasid silmas täisid.

Kui poeedi eluloo põhipunktid olid ilmselt üsna ammusest ajast peale hästi 
teada, siis selles, millal ta elas, antiikautorite seas üksmeelt polnud. Kindlalt 
teati vaid, et ta oli elanud kunagi ammu. Kuid mõnede arvates tähendas see 
aega vahetult pärast Trooja sõda, mille tuntuim dateering oli 1194-1184, teised 
paigutasid ta alles VII sajandi esimesse poolde ja ülejäänud kuhugi vahepeale.

Paljude hilisemate antiikautorite arvates oli Homerose looming tema 
surma järel „laiali paisatud” ja vähemalt ühe õpetlase, juudi ajaloolase Josephus 
Flaviuse väitel ka üles kirjutamata. Alles hiljem, VI sajandi teisel poolel, 
olevat Ateena türannid Peisistratos ja/või tema pojad Hippias ja Hipparchos 
korraldanud nende kokkukogumise, seadnud nad õigesse järjekorda ja lasknud 
redigeerida, lisades ka mõned Ateenat esile tõstvad värsiread.

Kogu selle antiikpärimuse usaldusväärsust peetakse tänapäeval väga küsitavaks. 
Homerose „elulugu” koosneb trafaretsetest ja kohati selgelt müütilistest 
elementidest, nagu kahtlane sünnipära, rännakud enne põhitegevuse juurde 
asumist, pimedus, võistlus oma kuulsaima rivaaliga, surm tarkuses allajäämise 
tagajärjel jt. Poeedi eluaja kohta ei teadnud antiikautorid nähtavasti mitte 
midagi kindlat. Ainus, mis näib kontrollitavalt tegelikkusele vastavat, on eeposte 
loomise piirkond Väike-Aasia läänerannikul või selle läheduses (kuigi sellegi üle 
võib vaielda-vt allpool). Homerose „elulugu” osutab kindlalt ioonia murdealale 
põhja poole jääva aioolia murdeala vahetus naabruses, ja „Ilias” ning „Odüsseia” 
on tõepoolest loodud aioolia sugemetega ioonia murdes. Poeedi eluloole 
lisaks on kahtlane ka Peisistratiidide (Peisistratose ja poegade) „redaktsiooni” 
puudutav, sest teated selle kohta pärinevad alles Rooma riigi aegsetest, seega 
väga hilistest allikatest. Varasemad kirjutajad -  näiteks Platon -  rääkisid ainult 
eeposte Ateenassse „toomisest”, üksikute värssidega täiendamisest ja türannide 
korraldusest teoseid üleriiklikel Panathenaia pidustustel Õiges järjekorras ette 
kanda, nii et iga rapsood alustaks sealt, kus eelmise esitus pooleli jäi. Seetõttu 
võime me küll üsna kindlalt oletada, et VI sajandi teisel poolel tavatseti Ateenas 
„Iliast” ja „Odüsseiat” avalikult ette kanda, nii et eeposed pidid tol ajal juba 
olemas olema, kuid antiikautorite andmed ei anna vastust küsimusele, kas 
nad võtsidki enam-vähem lõpliku kuju alles siis, nagu lugu kokkukogumisest 
osutada võiks, või kajastub kõnealuses traditsioonis mõneti liialdatult juba 
ammu loodud eeposte populariseerimine Ateenas.

Klassikalisel ajajärgul (V -  IV sajandil) olid „Ilias” ja „Odüsseia” kindlasti 
laialt tuntud ja kõrgelt hinnatud. Üldiselt peeti mõlemaid Homerose eeposteks, 
kuigi leidus neidki, kes „Odüsseia” puhul Homerose autorluses kahtlesid. 
Samas osutavad mõned toonased tsiteeringud, et eeposte tekst polnud siis



veel identne meile teadaolevaga. Lõplik versioon kujunes tõenäoliselt välja 
alles Aleksander Suure vallutusega alanud hellenismiperioodil (eeskätt III -  II 
sajandil), peamiselt toonases tähtsaimas teaduskeskuses Egiptuse Aleksandrias, 
kus rida ajastu silmapaistvamaid Õpetlasi tekstivariante uurides ja võrreldes 
autentset Homerose teksti tuvastada püüdis. Võimalik, et just tol ajal jagati 
mõlemad eeposed 24 lauluks -  vähemalt väitis nii üks hilisem antiikautor. 
Homerose populaarsus püsis hilisantiikajani välja ja jätkus kreekakeelse Bütsantsi 
vaimuliku haritlaskonna seas ka keskajal. Just keskaegsest Bütsantsist pärinevad 
varaseimad tervikuna meieni jõudnud Homerose eeposte ümberkirjutused. 
Neist varaseim -  Veneetsias säilitatav ja Venetus A nime all tuntud „Iliase” 
koodeks (köidetud raamat) -  valmis X sajandil. Jätkus ka eeposte uurimine ja 
kommenteerimine. Thessaloniki piiskopi Eustathiose „Iliase” ja „Odüsseia” 
erudeeritud kommentaarid on tänapäevalgi üks olulisemaid allikaid eeposte 
antiikaegse uurimisloo tundmaõppimisel.

H o m e r o s e  k ü s i m u s  u u s a j a l

Nagu nägime, ei anna antiikpärimus meile usaldusväärset teadmist ei eeposte 
autori ega loomise aja ja viisi kohta. Nii jääb üle otsida neile küsimustele vastust 
eepostest endist. Kuid needki ei anna otsest vastust, sest ei „Iliase” ega „Odüsseia” 
looja (või loojad) pole enda kohta midagi öelnud. Tõsi küll, „Odüsseias” ilmuvad 
meie ette kaks laulikut -  kosilastele esinev Phemios Odysseuse kojas ja pime 
Demodokos Faiaakide kuninga Alkinoosi õukonnas. Mõlemad kandsid ette 
muuhulgas ka kangelasluulet Trooja sõja ja sealt naasmise teemadel, mis lubab 
oletada, et poeet on oma laulikuid-tegelasi kujutades andnud pildi ka iseendast. 
Ent kui Phemios ja Demodokos ütlevadki meile üht-teist eepika ettekandmise 
viisi ja konteksti kohta, siis „Iliase” ja „Odüsseia” sarnaste suureeposte valmimise 
ja kirjapaneku asjaolusid nende lühikesed improviseeritud etteasted vaevalt 
et oluliselt valgustada saavad. Põhiline tuleb välja lugeda eeposte tekstist n-ö 
ridade vahelt, tuletades tekstist endast selle võimalikud tekkemehhanismid ja 
seostades sealt tuletatavad viited andmetega muust varasest kreeka kirjandusest 
ning kangelaseepikast väljaspool Kreekat.

Uusaegne kriitiline arutelu „Iliase” ja „Odüsseia” loomise üle sai alguse 
XVII sajandil. Mitmed autorid nii sellel kui ka järgmisel aastasajal nägid 
Homeroses varajast poeeti, kes luuletas lühemaid, olgu suulisi või kirjalikke 
poeeme, mis alles sootuks hiljem, tõenäoliselt Peisistratiidide-aegses Ateenas 
suureeposteks kokku seati. Uks varasemaid toonaseid kirjutajaid (Frangois 
Hedelin, Abbe d’Aubignac, kelle 1660. aastatel kirjutatud raamatuke ilmus 
postuumselt 1715. aastal) eitas Homerost kui ajaloolist isikut sootuks, pidades



seda terve rühma rapsoodide koondnimeks. Kindlamale teaduslikule alusele 
seadis sedalaadi seisukohad aga Halle filoloogiaprofessor Friedrich August 
Wolf, kelle 1797. aastal ilmunud „Sissejuhatus Homerosele” („Prolegomena 
ad Homerum”) algatas Homerose küsimuse süstemaatilise käsitluse ja pani 
üldlevinud arvamuse kohaselt aluse klassikalisele filoloogiale kui teaduslikule 
distsipliinile. Wolfi seisukohtades polnud midagi seniolematut, kuid tema 
süsteemne argumentatsioon avaldas suurt mõju ja kujunes väljakutseks nii 
nõustujatele-edasiarendajatele kui ka oponentidele. Põhitees oli küllalt lihtne. 
Kuna Homeros elas kirjaoskuseta ajal (Wolf dateeris ta X sajandisse, mil 
kirjakasutus polnud tema hinnangul Kreekas veel levinud), siis ei saanud 
ta suulise laulikuna luua pikki eeposeid nagu „Ilias” ja „Odüsseia” Ta 
pidi piirduma lühemate lauludega, kus tulevaste suureeposte temaatilised 
põhijooned küll juba nähtavad. Neid suulisi laule kandsid edasi rapsoodid, 
lisades üht-teist ka omalt poolt, kuni VI sajandil Ateenas Peisistratose võimu 
all loodi nende põhjal ja pandi kirja terviklikud eeposed. Homerose suuline 
loomeviis välistas seega Wolfi meelest mahukad kompaktsed teosed. Neid 
pidas ta mitte ühe, vaid mitme autori või pigem redaktori loominguks.

Wolfi töö vallandas enam kui saja aasta jooksul Homerose-uurimises 
domineerinud analüütikute ja unitaaride vaidluse. Wolfi järgijate ehk analüütikute 
meelest pandi terviklikud eeposed lühematest algkomponentidest kokku 
suhteliselt hilja -  paljud analüütikud oletasid Ateena Peisistratiidide panust 
sellesse protsessi -, unitaarid aga nägid mõlemas poeemis suhteliselt varakult 
tegutsenud lauliku geniaalse loomingu tulemust ega pööranud suuremat 
tähelepanu hiliste antiikautorite teadetele Peisistratiidide „redaktsioonist” 
Ühe kaalukama argumendina hilise kokkupanu kasuks tõid analüütikud esile 
eepostes leiduvad sisemised vastuolud, millele olid tähelepanu juhtinud nii Wolf 
kui ka tema eelkäijad. Kuidas on näiteks võimalik, et Odysseusel, kelle keha 
Athena oli viletsaks muutnud „nii nagu armetul taadil, kes viimaseid päevi veel 
vaevleb” (Odüsseia XIII 432), olid kerjus Irosega rusikavõitlusse asudes „suured 
ja rammukad reied... ning avar rind, õlad laiad, ning käsivarredki võimsad”, või et 
juba „Iliase” viiendas laulus Menelaose poolt tapetud troojalane Pylaimenes (V 
576) nutab kolmeteistkümnendas laulus taga oma langenud poega (,,käis isa kaasas 
ja nuttis” XIII 58), kui kummagi eepose lõi algusest lõpuni üks ja sama poeet, kes 
ju ometigi pidanuks teadma, millest ta eespool laulis? Loomuliku lahendusena näis, 
et sellised vastuolud reedavad eri osade eri autorlust. Analüütikud pühendasid 
kogu oma eruditsiooni ja teravmeelsuse hüpoteetiliste algkomponentide 
kindlaksmääramisele. Vahest kõige radikaalsem nende seast, Karl Lachmann 
(XIX sajandi esimesel poolel), kes ka keskaegse Nibelungide laulu hiliselt 
kokku liidetud algkomponentideks jagas, uskus end olevat suutelise tuvastama 
„Iliases” kümme kuni neliteist esialgset üksiklaulu. Paraku aga polnud üksmeele 
saavutamine algkomponentide määratlemisel võimalik, sest eeposte keelelise



ja stilistilise ühtsuse juures puudusid eritluseks selged kriteeriumid. Viimast 
rõhutasid omakorda argumendina unitaarid, tõstes esile ka eeposte terviklikku 
kompositsiooni, mis üksikosade „redaktsioonilise” kokkusidumise korral nende 
hinnangul vaevalt tekkida saanuks. Loomulikult jäi radikaalsete unitaaride ja 
analüütikute vahele ka arvukate mõõdukamate vahevariantide pooldajaid, kelle 
meelest kujunesid eeposed lühemaist või pikemaist tuumikpoeemidest -  osa neist 
võib-olla ka ajalooliselt Homeroselt -, mis hiljem teiste rapsoodide loominguga 
täiendatult kompaktsete suureeposte aluseks võeti.

Tänapäeval neile vaidlustele ja eriti analüütikute argumentidele tagasi vaadates 
pole raske märgata toonast põhimõttelist viga. Pidades küll kreeka traditsioonilist 
eepikat, ja seega ka eeposte oletatavaid algosi, suuliseks luuleks, analüüsiti 
seda siiski kirjaliku poeesia kriteeriumide järgi, tajumata täiel määral suulise 
luule žanrilist eripära (esituse improvisatsiooniline laad, värsi traditsiooniline 
standardiseeritus, temaatika üldtuntus nii poeedile kui ka publikule) või vähemalt 
oskamata teha sellest tarvilikke järeldusi, mistõttu lahendust otsiti sealt, 
kust seda leida pole (näiteks eeposte eri osade stiilivõrdlusest). Adekvaatsete 
kriteeriumide puudumine tõi paratamatult kaasa meelevaldseid konstruktsioone 
ja tuginemise subjektiivsetele maitsehinnangutele. Üksikküsimustes saavutati 
uurimise käigus küll väärtuslikke tulemusi, kuid Homerose eeposte tekke 
üldprobleemi lahendamisele kogu dispuut praeguste hinnangute kohaselt 
oluliselt lähemale ei viinud.

Otsustava muutuse tõi Ameerika klassikaline filoloog Milman Parry, kelle 
lühike, valdavalt Euroopas möödunud akadeemiline tegevus jäi kahe maailmasõja 
vahelisse perioodi (Parry hukkus segastel asjaoludel 1935. aastal; võib-olla sooritas 
enesetapu). Eeposte värsi alastele varasematele uurimustele tuginedes pööras 
Parry esialgu tähelepanu kitsalt nimisõna ja omadussõna ühenditele ja märkas 
nende kasutamise orgaanilist seost heksameetrilise värsimõõduga. Standardsete 
väljendite ulatuslik kasutamine eepostes polnud loomulikult teadmata varemgi. 
Pealiskaudselgi lugemisel saab selgeks, et kindlate sõnade või nimede juurde 
käivad kindlad omadussõnad (Pariy nimetas neid nimisõna ja omadussõna 
ühendeid eepilisteks vormeliteks), näiteks: „rahvaste juht Agamemnon” (poimen 
laon Agamemnori), „helkivakiivrine Hektor” {koruthaiolos Hektor), „pilvedekuhjaja 
Zeus” (nephelegereta Zeus), „Poseidon maa süles hoidja” {Poseidaon gaieokhos) ja 
paljud teised. Tähtsamate tegelaste kohta oli selliseid fraase mitu. Näiteks 
eestikeelne „välejalgne Achilleus” annab edasi tegelikult kahte erinevat vormelit -  
podas okus Akhilleus japodarkes dios Akhilleus -, mida poeet värsimõõdu vajadustele 
vastavalt varieeris. Kuid sama kangelane võis olla ka lihtsalt „jumalik”, nagu paljud 
teisedki {dios Akhilleus)-, „Odüsseia” nimikangelane oli kas „arurikas Odysseus” 
(polumetis Odusseus), või „ülileidlik Odysseus” (polumekhan Odusseus), või „Odysseus 
vaevades vahva” (polutlas dios Odusseus), või hoopiski JinnadevÕitja Odysseus” 
(ptoliporthos Odusseus). Neile nimisõna-omadussõna ühenditele lisanduvad ka



teised ja vahel pikemad standardfraasid, nagu näiteks „talle ent kostis nii...” {ton 
d’emeibet epeita või ton dapameibomenosprosephe) või siis „Odüsseias” paarikümnel 
korral uue päeva algust märkiv „Kui aga kerkinud ööst roossõrmine Eos, vara 
sündind” (Emos derigeneiaphane rhododaktulosEos). Kõik see oli üldteada. Parry 
teene aga seisneb avastuses, et nende vormelite kasutamine ei sõltu mitte 
sisulistest, vaid värsimõõdu vajadustest. Ühe tegelase kohta on iga võimaliku 
värsipositsiooni tarvis enamasti üks vormel ja vormeleid varieeritakse vastavalt 
sellele, milline neist mÕÕdu poolest antud värssi sobib. Näiteks: kui Odysseus 
vastab kaasvestlejale, siis on ta sageli „vaevades vahva” („talle ent vastas nii 
Odysseus vaevades vahva” -  ton demeibet epeitapolutlas dios Odusseus), kui vastab 
aga vihaselt ehk „süngelt vaadates”, siis tingimata „arurikas” („süngelt vaadates 
vastas ent mi arurikas Odysseus” -  ton darhupodra idonprosephepolumetis Odusseus), 
sest vastasel korral värss ei klapiks. Sellest avastusest, nagu üldse vormelite 
fundamentaalsest tähtsusest Homerose värsi moodustajatena, järeldas Parry, et 
tegu peab olema väga traditsioonilise suulise luulega, sest hästi toimiv vormelite 
süsteem nõuab väljakujunemiseks palju inimpõlvi. Parry rõhutas, et suurel määral 
vormelitest koosnev värss on suulisele luulele olemuslik ja tarvilik, sest võimaldab 
laulikul esituse käigus hõlpsalt improviseerida, kasutades traditsioonilisi värsiosi 
justkui omamoodi ehitusklotse. Traditsioonilise suulise luule algühik on Parry 
järgi vormel, mitte sõna.

Oma teoreetilise uurimistöö tulemusi püüdis Parry kontrollida välitöödel 
Serbias, kus 1930. aastatel püsis veel elujõuline suulise eepilise luule 
traditsioon. Seal kuuldu ja helikandjale üles võetu kinnitas tema usku, et 
eepilised laulikud esitavad oma lugusid, improviseerides traditsiooniliselt 
rütmiliste värssidega (mille fraseoloogia oli küll Serbia puhul Homerosega 
võrreldes märksa vaesem), kus iga ettekanne on teatud piirides ka looming. 
Kui laulik väitiski, et esitab sõna-sõnalt sama laulu, oli see siiski iga kord 
üksikasjades erinev -  „sõna-sÕnalt” tähendas pigem sündmuste ja motiivide 
kui sõnade konstantset järgnevust. Parry silmapaistvaim leid Balkani laulikute 
ehk guslaride hulgas, kirjaoskamatu Avdo Mededovic, suutis tema palvel kahe 
nädala jooksul esitada koguni umbes „Odüsseia” pikkuse lugulaul („Smailagic 
Meho pulm”), mille enam kui viis korda lühemat kirjalikku versiooni oli talle 
aastate eest ette loetud, ja näitas seega ka suuliselt komponeeriva poeedi 
võimet pikki eeposeid luua. Parry tööd jätkas 1950. aastatel tema endine 
assistent Albert Lord, kes populariseeris oma eelkäija ja kaaslase seisukohti, 
pööras suurt tähelepanu noorte serbohorvaadi laulikute traditsioonilisele 
koolitusele kogenud meistrite käe all ja rõhutas mitte ainult värsiühikute, 
vaid ka suuremate tekstiüksuste (näiteks stseenide) traditsioonilist järgnevust 
laulikute loovais ettekandeis.

Parry ja Lordi töödel on olnud viimasel poolel sajandil väga suur mõju, eriti 
angloameerika õpetlaste seas. Nad näitasid suulise luule toimemehhanisme,



seda nii teoorias kui ka võrdluses elava eepilise traditsiooniga, mis aitas senisest 
märksa paremini mõista „Iliase” ja „Odüsseia” loomise poeetilist konteksti. 
Võib öelda, et kui Wolf, ja isegi tema eelkäijad, olid käsitanud Homerost 
suulise laulikuna, siis alles Parry ja Lord tegid teaduslikule üldsuse selgeks 
selle asjaolu tegeliku tähenduse „Iliase” ja Odüsseia” mõistmiseks, näidates 
nii teoorias kui ka praktikas, kuidas suulise luule loome- ja esitusprotsess 
toimib. Senine analüütikute ja unitaaride vaidlus, mis otsis eeposte ühtsusele 
või kompilatiivsusele tõestust paljuski eri osade stiilivõrdlusest, kaotas oluliselt 
oma tähtsust, sest eepika stiil oli Parry järgi mitte igale poeedile individuaalne, 
vaid kollektiivne ja impersonaalne. Ka varem peamurdmist tekitanud sisemised 
vastuolud kaotasid argumendina oma tähtsuse, sest suulises ettekandes pole 
vastuoludel pisiasjades, mida ei poeet ega kuulajad märgata suuda, suuremat 
tähtsust. Parry lahendus oli olemuselt unitaristlik, sest tema kujutluses oli 
iga poeem loodud ühe lauliku poolt konkreetse ettekande käigus. Kuid see 
unitarism välistas suuresti ühe poeedi loomingulise geniaalsuse, sest looja 
ilmneb siin pigem traditsiooniliste vormelite ja traditsiooniliselt järgnevate 
stseenide poolmehhaanilise esitajana.

Loomulikult pole sugugi kõik sellise lahendusega rahul. Ajajooksul on saanud 
selgeks, et Parry ilmselt ülehindas vormelite traditsioonilist püsivust ja alahindas 
poeetide suutlikkust neid tarvidusel luua ja varieerida ka sisust lähtuvalt. 
Vormeli piiritleminegi on osutunud märksa problemaatilisemaks, kui arvatud. 
Väga paljude meelest alahindas Parry lausa lubamatult „Iliase” ja „Odüsseia” 
autori loomingulisust ja unikaalsust. Ükski serbohorvaadi laulik ei loonud 
midagi tasemelt Homerose eepostega võrreldavat. XX sajandi keskpaigast 
uut hoogu saanud uurimused eeposte struktuurist on järjest selgemalt ilmsiks 
toonud nende detailideni läbi mõeldud dramaatilise kompositsiooni ja seega 
drastilise erinevuse Parry stiilis lihtsakoeliselt improviseerivate rahvalaulikute 
esitustest. See omakorda on jätkuvalt ülal hoidnud küsimust kirja osast eepose 
loomisel. Öeldu ei tähenda kreeka kangelaseepika suulise aluspõhja ja selle 
toimemehhanismide olemuse vaidlustamist. Kuid probleem traditsioonilise 
kreeka kangelasluule arengust ja eriti küsimus sellest, kuidas kujunesid 
traditsioonilisest suulisest luulest mitmeti ebatraditsioonilised kirjalikud 
suureeposed, pole kaugeltki lahendatud.

V õ i m a l i k u d  l a h e n d u s e d

On enam-vähem kindel, et suuline kangelaseepika Õilmitses juba hiljemalt 
pronksiaegsel Mükeene perioodil. Sellest ajast on jäänud eepikasse mitmeid 
äratuntavaid jooni. Võrdlus pronksiajast pärit kirjatahvlitega (nn lineaarkirjaga



B, mida on leitud nii Kreetalt kui ka Mandri-Kreeka lossidest) osutab, et „Ilias” 
ja „Odüsseia” on säilitanud endas hulgaliselt Mükeene perioodi keelendeid, 
millest mitmed olid kinnistunud eepilistes vormelites. Need vormelid pärinevad 
tõenäoliselt juba pronksiajast ja annavad seega alust dateerida heksameetri 
kujunemise hiljemalt sellesse ajajärku. Arheoloogia võrdlusandmete järgi 
otsustades on pronksiaegset päritolu ka mitmed eepikas nimetatud esemed, 
millest mõned on juurdunud kindlate vormelitena eepilises keeles, lubades arvata, 
et neist lauldi juba tolle ajajärgu kangelaseepikas. Mõnedel nimedel -  sealhulgas 
Odysseusel -  oletatakse Mükeene perioodi või varasematki algupära. Lisaks 
pole kahtlust, et kangelasaja geograafia põhijooned kajastavad suurtes piirides 
pronksiaega. Mükeene, Trooja, Pylos, Teeba ja paljud teised kangelaseepikast 
tuntud keskused on tuntud pronksiaegsete lossidena. Mitmed neist, näiteks 
Mükeene, Trooja ja Pylos, kaotasid hiljem oma tähtsuse, nii et nende esilolek 
eepikas peab peegeldama pronksiaegset tegelikkust. Trooja sõdagi, kui sel 
reaalset ajaloolist tausta on, võis toimuda ainult pronksiajal. Ja  lõpuks ei saa 
teisiti kui pronksiaja jäänukina käsitada tõika, et eepiliste kangelaste relvad 
olid „vasksed”, seega pronksist, mida järgneval rauaajal enam ette ei tulnud. 
Kõik see näitab pronksiaegse Mükeene tsivilisatsiooni tähtsust kangelaseepika 
arengus, nii eepilise keele kui ka temaatika kujunemisel.

Mükeene perioodi losside langedes eepiline traditsioon ei hääbunud, vaid 
kandis mälestust möödunud hiilgeajast läbi kogu järgnenud nn tumeda ajajärgu, 
kuni uus tõus ja kirja kasutuselevõtt arhailise perioodi künnisel tegi võimalikuks 
kompaktsete kirjalike eeposte tekke. Nagu eespool öeldud, pidi eeposed 
loodama V III sajandist alguse saanud kiire arengu perioodil, kuid jätkuvalt 
on vaieldav, kus, kelle poolt, kuidas ja millal täpsemalt see aset leidis.

Suhteliselt lihtsam näib vastata küsimusele „kus?” Nagu eeposte aioolia 
sugemetega ioonia murre osutab, pidid nad ilmet võtma kuskil kahe 
murdeala piirimail. Antiikpärimus Homerose sünnist ja tegevusest Väike- 
Aasia läänerannikul vastab täiesti nendele tingimustele ja võiks seega anda 
adekvaatset teavet eeposte tekkeareaalist. Mõned asjatundjad on seda 
viimasel ajal küll vaidlustanud, eelistades pigem ioonlaste asuala Egeuse mere 
läänekaldal, piki Mandri-Kreeka rannikut laotuval Euboia saarel, kuid enamus 
näib jätkuvalt toetavat traditsioonilist seisukohta.

Küsimus autori (või autorite) isikust jääb kindlasti vastuseta. „Iliase” ja 
„Odüsseia” struktuurne terviklikkus lubab arvata, et kumbki neist, või vähemalt 
nende tuumik, on ühe poeedi looming, mis ei välista küll võimalust, et mõned 
osad on lisatud hiljem. Kindlasti pidi tegu olema professionaalse laulikuga. 
Pärimusest hoolimata on raske uskuda, et ta oli pime -  sellele räägivad vastu 
tema loodud värvikalt visualiseeritud kirjeldused. Kuid me ei oska öelda, kas 
mõlemad eeposed lõi üks ja sama poeet või on kummalgi erinev autor. Eepostes 
ei ole midagi, mis sunniks ühte võimalust kindlalt teisele eelistama. Üldiselt



arvatakse, et „Ilias” on „Odüsseiast” natuke varaseni, kuigi see seisukoht põhineb 
pigem uurijate muljel kui ümberlükkamatutel argumentidel. See ei välista aga 
ei kahte teineteisele järgnenud poeeti ega ka ühte ja sama laulikut, kes „Iliase” 
loomisega alustades jõudis küpsemas eas „Odüsseia” juurde. Kas kummagi 
eepose autori nimi oli Homeros, jääb muidugi saladuseks.

Eeposte mõistmise seisukohalt oleks aga nende autori isiku tuvastamisest 
olulisem vastata küsimusele, millal ja kuidas need teosed loodi. See on eeskätt 
küsimus esitusest esitusse varieeruva suulise ja fikseeritud kirjaliku teksti 
vahekorrast. Võrdlusandmed teistest suulise eepika traditsioonidest, Parry 
uuritud lõunaslaavi eepika kaasa arvatud, osutavad kaunis ühemõtteliselt, et 
suulised laulikud ei loo ega saagi luua püsivat teksti. Kuna iga esitus on sisuliselt 
uus interpretatsioon, siis on iga „eepos” lakkamatult muutuv. Suuline esitus ei 
soosi ka pikki kompositsioone, mis mõnetunnisesse ettekandesse ei mahu ja 
seega kuulajatele tervikuna hoomatavad pole. Homerose eeposte silmapaistvus 
seisneb aga suurele mahule lisaks paljuski just nende terviklikus kompositsioonis. 
Seetõttu ei vasta nad, traditsioonilisest keelekasutusest hoolimata, päriselt 
suulise eepika kriteeriumitele. Vähim, mida seetõttu arvama peame, on, et 
lõpliku kuju võisid „Ilias” ja „Odüsseia” saada alles kirjapaneku kujul. Kuid 
paljude meelest on eeposte struktuur üksikasjadeni sedavõrd komplitseeritud, 
et nende loomeprotsess ei olnuks ilma kirja kasutuseta võimalik. Sellisel juhul 
pidi Homeros (kui kasutada seda nime tinglikult anonüümse autori või autorite 
kohta) olema ühelt poolt küll suulist laulutraditsiooni valdav, kuid teisalt siiski 
kirjaoskaja ja kirja abil komponeeriv poeet.

Kirja võtsid kreeklased, Mükeene perioodi lineaarkirja B unustusselangemise 
järel, taas kasutusele arvatavasti V III  sajandi alguses. Varaseimad 
arheoloogiliselt tuvastatud tekstid savinõudel pärinevad sajandi keskpaigast 
või teisest poolest ja juba kõige esimestestki on osa kirjutatud heksameetrilises 
värsis. Nende seas vahest silmapaistvaim on kraabitud ühele Itaalia ranniku 
lähedale Pithekussai (tänapäeva Ischia) saarele rajatud kreeklaste kolooniast 
leitud jooginõule ehk nn Nestori karikale (dateeritud 740-720). Tekst teatab 
varastele pealiskirjadele sageli iseloomulikus minavormis, et „olen Nestori 
karikas, kust hea on juua; kes aga selle karika põhjani joob, selle haarab 
kaunioksase Aphrodite iha” (ehk teisisõnu, armukirg). Nestori karikat on 
nimetatud ja kirjeldatud ka „Iliases” (XI 632-637), mistõttu Pithekussai 
jooginõus on sageli nähtud varaseimat tõendit „Iliase” olemasolust. See 
järeldus on küll ennatlik, sest Nestori karikas võis olla kangelaspärimuses 
üldtuntud objekt, millest laulmine ei tarvitsenud saada inspiratsiooni ühestki 
konkreetsest kirjapandud eeposest. Pealegi ei anna „Iliase” stseen, kus 
eset nimetatud, vähimatki alust erootiliseks tõlgenduseks, millest lähtub 
Pithekussai pealiskiri („Iliases” pakkus Nestor karikast külalistele juua enne 
asjalikku vestlust). Kuid igal juhul osutab kõnealune jooginõu, et VIII sajandi



teisest poolest alates oli kangelasteemadel loodud eepilise värsi kirjapanek 
täiesti reaalne.

Väga levinud seisukoha järgi loodigi „Ilias” ja „Odüsseia” juba VIII sajandi 
teisel poolel, „Odüsseia” võib-olla ka VII sajandi alguses. Toonasel kiire arengu 
perioodil (oli ju tegu tsivilisatsiooni taasesilekerkimisega arhailise perioodi 
künnisel) võisid kreeka aristokraatlikud suguvõsad tõepoolest pöörata senisest 
suuremat tähelepanu oma oletatavaile kangelasaegsetele juurtele, mis pidi 
kaasa tooma kangelaseepika õitsengu ja võis anda alust monumentaaleeposte 
loomiseks. Eeposte kangelaste aristokraatlik ellusuhtumine, auahnus ja püüd 
iga hinna eest omasuguste seas esirinnas olla seostuvad hästi arheoloogilisest 
leiumaterjalist tuntud üksteist üle trumpavate ülikumatustega. Nü ei ole mingit 
raskust pidada näiteks Patroklose matuserituaale „Iliase” XXIII laulus VIII 
sajandi olustiku tõepäraseks kujutuseks. Toonasesse sobivaid jooni leiab 
eepostest teisigi. Kuid mis peaasi, ei sellest varasem ega hilisem periood näi, 
vähemalt V III sajandi dateeringu pooldajate meelest, eeposte loomisajaks 
hästi sobivat. Enne kõnealust perioodi ei kasutatud veel kirja ja eeposte teksti 
kirjalik fikseerimine -  seega eeposte valmimine -  polnud seega võimalik. Mitmed 
järgnevatel sajanditel kreeka ühiskonnale iseloomulikuks saanud tunnused on 
eepostes aga kajastamata jäänud. Nii pole neis otseseid tõendeid ei linnriikidele 
omasest kirjalikel seadustel põhinevast hästi reglementeeritud riigikorrast, ega 
ole nimetatud ka paljudes kreeka kogukondades arhailisel perioodil võimu 
haaranud isevalitsejaid -  türanne. Kui enamikku eeposte olustikudetailidest üldse 
mingisse konkreetsesse ajajärku dateerida saab, siis on see tõenäiliselt kas tume 
ajajärk või sellele vahetult järgnenud VIII sajand. Eelnevasse Mükeene ajajärku 
ja järgnevasse arhailisesse perioodi eepostes kujutatud ühiskond oma suhtelise 
vaesuse ja riiklikult korraldamatuse tõttu lihtsalt ei sobi. Ja kuna tumedal ajajärgul 
kui kirjaoskuseta perioodil polnud eeposte lõplik valmimine võimalik, siis näibki 
VIII sajand või hiljemalt järgmise algus sobivaima dateeringuna.

Paljude VIII sajandi dateeringu pooldajate meelest oli mõlema eepose autor 
veel täiel määral suuliselt komponeeriv ja tõenäoliselt kirjaoskamatu laulik, kelle 
talent innustas mõnda toonast ülikut tellima talt erakordselt pika laulu, mis siis 
mitme päeva jooksul esituse põhjal kirja pandi. Eeposed oleks seega dikteeritud, 
umbes nii, nagu serbia guslar Avdo Mededovic Pariyle oma suurteost ette laulis. 
Need aga, kelle meelest eeposte kompositsioon on puhtalt suulise luule jaoks 
liialt komplitseeritud, peavad paratamatult oletama, et juba tol varasel perioodil 
tegutses kirjaoskaja poeet (või kaks poeeti), kes oma suulisi esitusi kas kirjalikult 
ette valmistas või siis tagantjärele fikseeris ning neid tekste redigeerides ja 
kokku kombineerides lõpuks suureepose (või eeposed) valmis sai.

VIII sajandi dateeringu korral on “liias” ja “Odüsseia” kogu kreeka kirjanduse 
varaseimad teosed. Ehk teisisõnu, monumentaalsed tähtteosed loodi kõigepealt 
ja lühemad ning tagasihoidlikumad kompositsioonid -  teised kangelaseeposed,



didaktilised poeemid, hümnid jumalatele ja lüüriline luule -  tulid alles tagantjärele. 
Ülejäänud eepiline küklos, või vähemasti enamik selle eepostest, on kõnealuse 
seisukoha järgi loodud kahest suureeposest inspireeritult ja suuresti selleks, et 
täita „Iliase” ja „Odüsseia” jäetud lünki Trooja sõja loos.

Nagu öeldud, on nimetatud seisukohad väga levinud. Kuid nendega on 
omad probleemid. Võib küsida, kas VIII sajandil oli kirjaoskus Kreekas juba 
piisaval tasemel omaks võetud, et võimaldada „Iliase” ja „Odüsseia” sarnaste 
pikkade teoste kirjapanekut. Kirjakasutus oli toonaste kreeklaste jaoks alles 
uudne nähtus, ja kuigi tuleb arvestada, et meile on arheoloogia vahendusel 
teada ainult üksikud katked tol ajal kirja pandust, jätavad tollest ajast säilinud 
tekstid küll suhteliselt primitiivse mulje. Kuigi värsside kirjutamine savinõudele 
näitab, et luule, ja küllap ka kangelasluule, kirjapanek oli juba toonagi reaalne, 
ei ütle see suuremat monumentaaleeposte kirjapaneku võimalikkuse kohta. 
Küsimus kirjakultuuri piisavusest tõstatub eriti tõsiselt, kui möönda, et eeposi 
mitte ainult ei kirjutatud üles, vaid et nad ka komponeeriti kirja abil, sest on 
selge, et pikkade värsiüleskirjutuste loominguliseks võrdluseks, redaktsiooniks 
ja sünteesiks pidi poeet kirja mitte ainult vabalt valdama, vaid olema selle 
ka loomevahendina täiel määral omaks võtnud. Peale selle tekib küsimus 
suureeposte loomise ja kirjapaneku motiividest kreeka kirjakultuuri sedavõrd 
varajases staadiumis. Kui laulikud olid põlvest põlve suuliselt komponeerinud, 
loonud seega ettekanneteks sobiva pikkusega poeeme, ja publik seega harjunud 
hindama suulistele esitustele omast improvisatsioonilisust, miks pidanuks siis 
keegi üldse tulema mõttele tellida või koostada hiigeleeposeid, mis tavapäraseks 
üheseansiliseks esituseks täiesti sobimatud, mille peamist voorust -  detailideni 
läbitöötatud struktuuri -  on suuliste ettekannete käigus ülimalt raske tajuda ja 
mille loomine ning kirjapanek pidid seejuures kujutama endast seninähtamatut 
ettevõtmist? Ja miks pidanuks need edasist improvisatsiooni välistavad ja seega 
traditsioonilistele maitsekaanonitele mitte vastavad hiigelkompositsioonid 
saavutama järelpõlvedeni säilimiseks tarviliku populaarsuse (keegi pidi nende 
käsikirju ju ometi, ilmselt ette kandmiseks, säilitama ja ümber kirjutama)? Miks 
pidanuks rapsoodid ja nende kuulajad edaspidi eelistama „Iliast” ja „Odüsseiat” 
traditsioonilistele kergelt hoomatavatele improviseeritud esitustele? Kas poleks 
mõistlikum oletada, et kirjalikud suurteosed loodi juba kirjakultuuri küpsemas 
faasis, süs, kui pikemate poeemide üleskirjutamine oli juba tavaline, seega VIII 
sajandist märksa hiljem?

Sageli on eepika dateerimisel otsitud abi vaasimaalist, täpsemalt kangelas- 
süžeede kujutamisest varajastel Kreeka vaasidel, lootuses, et eepostest tuntud 
tegelaste ja lugude ilmnemine kunstis võiks anda pidet ka eeposte endi tekkeaja 
tuvastamiseks. Figuraalsed stseenid ilmusid Mükeene-järgsesse Kreeka 
vaasimaali VIII sajandil, esialgu küll geomeetriliselt skematiseeritult, kuid juba 
järgmisest sajandist alates ka realistlikumalt, mis koos sagedase tegelaste nimede



lisamisega teeb kujutatu identifitseerimise vahel üsna hõlpsaks. Vaasimaal ei 
jäta kahtlust, et eepilised teemad olid arhailisel perioodil populaarsed. Paraku 
ei ütle ta sedasama konkreetselt „Iliases” ja „Odüsseias” lauldu kohta. Kohe 
esimeste identifitseeritavate kujutiste seas on stseene Heraklesest, Trooja 
sõja puhkemisest ja Trooja langusest, seega Trooja temaatika raames „Kypria”, 
„Väikese liiase” ja „Ilioni huku” teemadel. Samaaegselt ilmuvad ka pildid 
kükloobi pimedakstorkamisest, mis teadagi langeb kokku kuulsa stseeniga 
„Odüsseia” IX laulust. Kuid esimesed stseenid „Iliases” lauldu kohta tulevad 
alles hiljem, VII sajandi lõpust alates, ja jäävad süs veel aastakümneteks eepiliste 
stseenide seas arvukuselt üsna tagasihoidlikuks. Nad tõusevad teiste seas 
esile alles hilisarhailises Ateena vaasimaalis, seega ajal, mil Ateenas valitsesid 
Peisistratos ja tema pojad. Tähelepanu väärt on seegi, et nimetatud stseenid 
lahknevad sageli üksikasjades „Iliase” kirjeldusest, mis lubab arvata, et nad polnud 
inspireeritud meile tuntud „Iliase” tekstist. Seega, kui tuvastatavate kujutiste 
arvukusest lähtuda, tuleks „Iliast” pidada Trooja-teemaliste eeposte seas üheks 
hilisemaks, dateerides ta kõige varem VII sajandi lõppu. On muidugi selge, et 
vaasimaali ei saa eeposte dateerimisel kindlalt aluseks võtta. Kuna kõik eeposed 
põhinesid ammusel suulisel pärimusel, mille juured ulatusid peaaegu kindlasti 
pronksiaega, siis pidid tähtsamad eepilised tegelased ja teemad olema tuntud 
ammu enne konkreetsete eeposte kirjapanekut ja nende ilmumine kunstis ei 
tarvitse öelda midagi ühe või teise eepose tekkeaja kohta. Nii ei saa ka näiteks 
kükloobil silma peast torkamise kujutiste järgi veel järeldada, et „Odüsseia” pidi 
selleks ajaks (VII sajandi esimeseks pooleks) olemas olema -  lugu Odysseusest ja 
tema kaaslastest kükloobi koopas võis olla üldtuntud ammu enne eepose loomist. 
Toetuda tuleb eeskätt vaasimaali loodud üldmuljele ja see osutab, et „Iliase” ja 
„Odüsseia” temaatika (kui kükloobi lugu välja jätta) muutus vaasimaalijate seas 
populaarseks teiste eeposte temaatikaga võrreldes suhteliselt hilja.

Nimetatud asjaolud on paljudes sugereerinud kahtlust „Iliase” ja „Odüsseia” 
varajase loomise osas. Neid kahtlusi ei tarvitse hajutada ka eeposte olme 
näiline sobivus VIII sajandisse või sellele vahetult eelnenud perioodi. Tuleb 
tunnistada, et meie teadmised toonastest oludest on ülimalt napid. Nende 
rekonstrueerimisel tuginetakse enamasti just Homerose eepostele, eeldades, et 
need pärinevad nimetatud ajast ja kujutavad kangelasaegset ühiskonda ja olmet 
pea kõigis üksikasjus „moderniseerivalt”, oma kaasaegsest või lähimineviku 
olustikust lähtuvalt. Mõlemad eeldused on aga vaieldavad. Eeposte tekkeaega 
me ju ei tea -  selle väljaselgitamise üle arutelu käibki. Olustiku kujutust on 
poeet aga mõnes osas kindlasti arhaiseerinud (meenutagem näiteks pronksist 
relvi, mis mingil juhul V III sajandi reaalsusele ei vasta). Arhaiseerituse 
ulatust ei või me üksikasjades teada, mistõttu ei saa enamiku joonte puhul 
ka kindel olla, mis ajastust need pärinevad. Hilisema arhailise perioodi 
tunnuste puudumine, mida varase dateeringu pooldajad rõhutavad, võib



olla kangelaseepikale omase sihipärase arhaiseerimise tulemus -  laulikud 
teadsid, et kangelasaeg oli ammu ja kaasaegsed nähtused sinna ei sobi ning 
jätsid need seetõttu tahtlikult oma loodud olmepildist välja. See ei tarvitse 
olla otsustav tõend eeposte loomisaja kohta.

Seetõttu on V III sajandi dateeringu pooldajate kõrval palju neidki, kes 
eelistavad paigutada „Iliase” ja „Odüsseia” tekke hilisemaks. Osa arvab, et 
nad loodi VII sajandi keskel või teisel poolel — seega ajal, millele viitavad 
varaseimad teadaolevad vaasimaalid „Iliase” teemadel. Teised toetuvad 
jätkuvalt teadetele eeposte ettekannetest Ateenas Peisistratose ja tema 
poegade valitsusajal, lisades sellele vaasimaalist ilmneva „Iliase” populaarsuse 
hüppelise tõusu antud ajajärgul, ja usuvad, et eeposed said oma lõpliku kuju 
alles arhailise ajajärgu lõpul VI sajandi teise poole Ateenas. Enamik hilise 
dateeringu pooldajaid usub küll, et juba varem oli olemas mõlema eepose 
tuumik, mida nüüd laiendati ja täiendati, kujundades varasemast märksa 
ulatuslikuma loominguliselt läbi komponeeritud terviku. Sellisel juhul 
tuleb oletada justkui kahte Homerost: varasemat, suuliselt laulnud poeeti 
(aoidi), kes võis olla Achilleuse vimma ja Odysseuse kättemaksu lugude 
esimene suurejooneline esitaja, ja hilisemat, juba kirja valdavat ning selle 
abil komponeerivat rapsoodi, kellele võlgneme suureeposed enam-vähem 
meile teadaoleval kujul. Kuid välistada ei saa sedagi, et eeposed kujunesid 
välja järk-järgult, suulistes ettekannetes paljude põlvkondade jooksul. Mida 
enam rapsoodid paigast paika rännates esitasid laulu mingil kindlal eepilisel 
teemal, seda enam vormusid juba suuliste ettekannete käigus terviklikud ja 
järk-järgult kanooniliseks muutunud kompositsioonid, mida publik kõikjal 
ootas ja rapsoodid seetõttu esitada püüdsid. Nende kirjapanek, tõenäoliselt
VI sajandi Ateenas, ei tarvitsenud sel juhul juba traditsiooniliseks saanud 
kompositsioonides suuremat muutust kaasa tuua.

Kogu selle vaidluse juures pole arutluse all sugugi ainult eeposte loomise 
aeg ja viis, vaid sisuliselt ka nende koht kreeka kirjanduse ja kultuuri ajaloos, 
millel on omakorda suur tähtsus Kreeka ajaloolise arengu mõistmisele 
tervikuna. Dateerides eeposed VIII sajandisse, tunnistame nad kogu Euroopa 
kirjanduse esikteosteks. Neis kujutatud ühiskonda ja mõttemaailma aga võime 
käsitada enam-vähem adekvaatse, kuigi mõnedest anakronismidest pikitud 
pildina Kreeka ühiskonnast ja vaimuilmast arhailise ajajärgu künnisel. Kogu 
ülejäänud varajane kreeka luule kajastab sel juhul juba „Homerose-järgset” 
aega. Hilisema dateeringu korral aga pole Homerose eeposed enam esimesed. 
Neis kajastuv maailmavaade on sel juhul mujal arhailises poeesias ilmnevaga 
enam-vähem üheaegne. Kuid eeposte ühiskonnapilt, mis nende sedavõrd 
hilisesse loomisaega ei sobi, on sel juhul vaadeldav kui eri ajastute joonte 
poetiseeritud segu, millist ajaloolises tegelikkuses kunagi eksisteerinud pole. 
Kuna kindel valik nimetatud alternatiivide vahel pole võimalik, siis tuleb



paraku leppida ka ebakindlusega varase Kreeka ühiskonna ja mentaliteedi 
ajaloo rekonstrueerimisel.

Nii jõuamegi tagasi sinna, kust alustasime: sajanditepikkusest uurimisest 
ja arutelust hoolimata teame me Homerose eeposte loomise kohta väga vähe 
kindlat ja vaidlustamatut. Me võime küll kinnitada, et „Ilias” ja „Odüsseia” 
on kasvanud välja igiammusest kangelaslaulu traditsioonist. Kuid me ei oska 
kuigi hästi vastata küsimusele, kuidas kujunesid suulise laulutraditsiooni 
põhjal kirjalikud monumentaaleeposed. Enamasti peetakse neid antiikkreeka 
kirjanduse esikteosteks, mis loodud ühe või kahe VIII sajandi teisel poolel 
Väike-Aasia lääneranniku ioonlaste asulates tegutsenud geniaalse poeedi 
poolt. Kas sellise arvamusega nõustuda või mitte, jääb paratamatult igaühe 
enda otsustada.
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KO M M EN TAARE

Number üksikute kommentaaride ees märgib vastava laulu värssi. Sõrendatult antakse 
tekstis esinevad sõnad ja tsitaadid tekstist. Viidetes eepose teistele kohtadele tähendab 
rooma number laulu ja araabia number värssi. Viidetes „Iliasele” on vastavate numbrite 
ees lühend II. Viited „Iliasele” peavad eriti silmas seal kommenteeritud kohti.

E s i m e n e  l a u l

8 K õ r g u s t e  P ä i k e  -  algtekstis Hyperiõn Helios. Hyperion (arvata
vasti ‘ülev, kõrge’, või ‘kõrguste poeg’) on Homerosel päikesejumal Helio- 
se lisanimi. Tema karja tapmisest vt. X II 127-141, 211-398.

10 Z e u s  i s a  t ü t a r .  -  Kõiki üheksat muusat loeti Zeusi tütreiks.
14 K a l y p s o  -  tõenäoliselt lauliku enda loodud veehaldja kuju, keda rah- 

vauskumused ei tundnud. Aga uskumus veehaldjate (germaani ja eesti 
näkineitsite) ilust on rahvusvaheline.

16 A e g  t u l i ,  t a e v a s t e  s e a t u d  -  s.o. kümnes aasta pärast Trooja 
hävitamist, kaheksas pärast Odysseuse sattumist Ogygia saarele Kalypso 
juurde.

17 I t h a k a . -  Ajaloolisel ajal kandis seda nime praegu Thiaki-nimeline väi
ke saar (93 km2) Joonia meres. Sellega ei sobi aga mitmed eeposes antud 
geograafilised andmed (IV 605, IX  21-24 jm-X ja on oletatud, et varem 
Ithakaks nimetati Leukast või mõnd teist saart (XX 187-188). Tõenäoli
sem aga on, et kaugel Väike-Aasia rannal elavad laulikud Ithakat kujuta
des on lisanud palju enda fantaasiat; täpseid vasteid siin pole mõtetki 
otsida. Vrd. II. II 631 jj.

29 A i g i s t h o s  -  Agamemnoni lellepoeg, kes sõja ajal võrgutas ära selle naise 
Klytaimnestra ja koju saabuva kuninga tappis, selle eest aga hiljem Agamem
noni poja Orestese poolt tapeti. See verise perekonnadraama motiiv kordub 
„Odüsseias” mitmel puhul, aidates siduda seda „Iliasega” Vrd. III 303-310.

96-97 S a n d a a l i d  k u l d s e d  j a  t a e v a s e d  -  algupärandis „am- 
broosialikud” s.o. jumalaile kuuluvad, igavesed.

110 T e m p i s i d  v e i n i s s e  v e t t .  -  Puhta veini joomist peeti Kreekas



123

153
202

241

258

277

282

290-291

329

344 
431

440

44 1

ebasündsaks; tavaliselt lahjendati Va mõõtu veini lA mõõdu veega. Vrd. IX  
209 jj.
R õ õ m u t s e ,  r ä n d a j a  -  vana-kreeka tavaline tervitussõna.
K  i t a r a (kr. kithära, kttharis) -  ilma kõlakastita keelpill, hiljem lüüra. 
K u i g i  m a  e p  o l e  p r o h v e t  j a  l i n d u d e  l e n d u  e i  
t u n n e .  -  Nagu paljud rahvad, nii pidasid muinaskreeklased lindusid 
nende lennuvõime pärast jumalikeks olendeiks ja püüdsid nende lennust 
ennustada tulevikku. Vrd. II 146-176, X V 160-178.
K u u l s u s e t u l t  h a r p ü i a d e  k ü ü s i  t a  l a n g e s  -  s.o. 
ta kadus teadmata kuhu; h a r p ü i a d  -  tiivulised naissoost koletised, 
personifitseeritud tuulispead; vrd. X X  66, II. X IV  149 jj.
E p h y r a -  linn Thesprotias; sama nime kandsid veel ka linn Argoses 
(II. V I 152), mida mõned uurijad samastavad Korinthosega, ja linn Elises, 
Selleeis-jõe ääres (II. II 659 ja X II 531).
O h t r a s t i  v e i m i g i  a n d k u .  -  Varem oli viisiks, et kosilane ise 
tõi vanemaile neiu eest teatud kingituse (kihlad, ostuhinna), hiljem aga 
andsid need selle mõrsjale kaasavaraks, lisades juurde omagi vara.
Z e u s  i s a  K u u l d u s t  s a  k u u l e d .  -  Usuti, et salapäraselt 
tekkinud kuulujutud (kumud) on jumalikku algupära.
K u h j a  t a a d i l e  k ä ä b a s  j a  o h v r e i d  t o o .  -  Säärane oli 
tava, et kaugel hukkunud surnuid lepitada, püstitati neile kodus kääbas, 
nn. kenotaaf.
U l a t o a s ,  o m a  p u h k u s e k a m b r i s .  -  Vana-kreeka elamu 
peaosa moodustas avar meestesaal (megaron). Selle ees oli sammaskoda 
ehk eeskoda (prödomos, lad. vesttbulum). Maja tagumine osa oli kahekord
ne. Meestesaali taga oli naistekamber (gynaikõn), sealt läks trepp ülakor
rusele, kus „Odüsseias” oli Penelope magamistuba. Õue piirava seina äär
de oli ehitatud rida teisi kambreid (näit. Telemachose oma). Valgus langes 
tubadesse läbi laes oleva avause ja seda oli võrdlemisi vähe; seepärast 
nimetatakse siin meestesaali sageli „varjukaks” (näit. I 365).
H e l l a s -  siin: kogu Kreeka. Vrd. X I 496.
K a k s k ü m m e n d  h ä r g a  t a  h i n n a k s .  -  Kuna tolleaegseks 
peamiseks elatusvahendiks oli karjakasvatus, loeti kariloomi ka väärin- 
guüksuseks. Ori maksis tavaliselt 8-20 härga.
K a u n i s t i  v o o l i t u d  v o o d i  -  algupärandis „kaunisti puu
ritud”; sellega mõeldi sängi külgedesse puuritud aukusid, kuhu kinnitatud 
rihmad moodustasid voodi põhja. Vrd. II. III  448.
Uste sulgemiseks tarvitati riivi, mida sai väljastpoolt rihmaga ette tõm
mata. Ust avada võis aga väljastpoolt ainult sellekohase võtmega. Vrd. 
X X I 46-50.



T e i n e  l a u l
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G e r o n d i d  (kr. gerontes) -  raugad, s.o. rahvavanemad. Kuigi Homero
se kujutatud ajal oli täidesaatev võim koondunud valdja (basileuse) kätte, 
pidi see arvestama rahvakoosoleku ja gerontide tahet.
V a l d u s e s a u  (kr. skeptron) -  valdjate, preestrite, heeroldite jt. ametit 
märkiv „valitsuskepp”; rahvakoosolekuil anti see sõnavõtja kätte. Vrd. X I 
91, II. I 234.
T  h e m i s -  õigluse, kombe ja korra jumalanna. Vrd. II. X V  87.
T y r o l ,  A l k m e n e l  v õ i  s i i s  t o r e p ä r j a s e l  m u i s t s e l  
M y k e n e l .  -  T y r o  -  Poseidoni armsamaid (vrd. X I 235-254); A 1 k - 
m e n e -  Heraklese ema. Amphitryoni naine ja Zeusi armsamaid; M y - 
k e n e -  Inachos-jõe jumala tütar.
E r i n n ü s e d  -  kättemaksuhaldjad, tuntud ka eumeniidide nime all. 
Vrd. X I 280, II. IX  454.
A m f  o r a (kr. amphoreüs) -  piklik, enamasti kahekõrvane savist kruus 
veini, õli jm. säilitamiseks. Rooma-aegne amfbra tähendas mõõduühikut 
(26,2 liitrit).
S e i n t e  ä ä r e s  a s t j a i d  n e i d  r e a s  s e i s i s .  -  Kõne on 
1-2 m kõrgeist savipottidest, mis alt teravaks treitud ja seepärast püsti 
seisid ainult seina najal või otsapidi maa sees. Nendes säilitati õli ja veini, 
aga ka vilja jm.
Z e u s i s t  s ü n d i n d  O d y s s e u s .  -  Et valdjad jt. ülikud oma 
sugupuud püüdsid alustada mingist jumalast, oli nii tavaline, et seda au
nimetust tarvitati ka Odysseuse puhul, kuigi sellest põlvnemisest midagi 
ligemalt ei räägita.
K e s k m i s e  r i s t p u u  p e s s a .  -  Algupärandis mesõdme ‘keskehi- 
tus’: arvatavasti risti läbi laeva käiv palk, mille õnarasse kinnitati mast. 
Vrd. X V  289.

K o l m a s  l a u l

V a s k s e s s e  t a e v  a.-Epiteet „vaskne” esineb Homerosel taeva puhul 
sageli; nähtavasti mõeldi, et taevavõlv on taotud metallist. Vrd. ka vasta
vat uskumust „Kalevalas”
M e r d p i d i  h u i g u t e  m u i d u .  -  Tol ajal olid röövkäigud eri 
hõimude vahel nii tavalised, et neid ega ka muud mereröövi ei peetud 
häbistavaks. Vrd. X IV  85.
M a d a l v ö ö l i s e d  n a i s e d  -  s.o. orjastatud trooja naised. 
T y d e u s e  p o e g  -  Diomedes, vapraim kreeklaste kangelane peale 
Achilleuse.
A c h i l l u s e  j ä r g l a n e -  Neoptolemos, kes pärast isa surma sai mür- 
midoonide juhiks. Vrd. II. X IX  327.



280 P h o i b o s  A p o l l o n i  n o o l .  -  Äkilist surma seletati meestel 
Apolloni, naistel Artemise ammunoole läbi toimunuks. Vrd. V  123, X I 127, 
198. II. V I 205, 428, X IX  758.

353 L a e v a 1 a g i. -  Tolleaegseil laevul oli väike lagi ainult käilas ja ahtris.
378 T r i t o g e n e i a  -  Athena lisanimi, mille tähendus vaieldav. Vrd. II. IV  

515-
457 R e i e l u u d  r a k k u s i d  l a h t i  -  s.o. lõikasid reieluud välja, 

puhastasid nad lihast, käärisid kilesse ja põletasid nad siis koos muid 
kehaosi esindavate lihatükkidega (vrd. II. I 461 jj.). Alles pärast seda põ
letusohvrit küpsetati liha enda jaoks, kõigepealt sisikonna tükke (maks, 
neerud).

488 A  1 p h e i o s -  Peloponnesose suurim jõgi, voolab läbi Arkaadia ja Elise 
Joonia merre; ühtlasi jõehaldjas.

N e l j a s  l a u l

5 A c h i l l e u s e  p o e g  -  Neoptolemos. Vrd. III 189.
11 M e g a p e n t h e s  - murerikas’.
73 M e r e v a i k  (kr. elektron) -  seda toodi vist juba tol ajal Balti mere ää

rest; on võimalik, et elektron vahel tähendas ka hõbeda ja kulla segu.
84 E r e m b i d  -  tundmatu rahvas kuskil Väike-Aasias.

188 H i i l g a v a  E o s e  p o e g -  Troojale hiljem appi tulnud etioopide 
valdjas Memnon, Eose (s.o. Koidu) ja Tithonose poeg.

198 P e a s t  l õ i k a m e  j u u k s e i d .  -  See oli kreeka leinakomme; 
äralõigatud juuksed olid ohvriks surnule.

207-208 Z e u s  o n  k e d r a n u d  õ n n e .  -  Harilikult kujutatakse saatus
elõnga kertajaina moirasid, saatusejumalannasid.

349 M e r e t a a t  t õ e t u n d j a -  Proteus, kes oli tuntud kõikteadja en
nustajana. Teine meretaat oli Phorkys (X III 96 ja 345), kolmas -  Nereus 
(X X IV  58)

355 P h a r o s -  saar Niiluse suudmes, mille hiljem Aleksander Suur laskis 
Aleksandriaga ühendada pika muuli abil. Oli hilisemal ajal kuulus oma 
hiiglasliku tuletorniga. Nüüd on saar Niiluse setete tõttu mannermaaga 
ühte sulanud.

404 M e r e n e i t s i k  -  vist Amphitrite, Poseidoni abikaasa.
429 A m b r o o s i a l i k  ö ö  -  s.o. jumalik öö. Vrd. II. II 19.

477-478 E g i p t u s e  j õ e l e ,  t a e v a s t  m i s  v o o l a m a s .  -  Kuna Nii
luse veetõusu õiget põhjust ei teatud, arvati, et seda jõge „joodab” Zeus 
või et see voolab taevast. Vrd. X IV  258.

506 K o l m h a r u  v ä s t a r -  merejumal Poseidoni traditsiooniline valit
suskepp, millega ta võis tormi tõsta või vaigistada.

564 Õ n d s a t e  v ä l j a d  -  ka Elysioni väljad; neid arvati asuvat kuskil 
kaugel Maailmahoovuse (Okeanose) äärel. Siin ei esine see maa veel



mingi hauataguse paradiisina, vaid maise õnnemaana, kuhu kord elusana 
pääsevad Zeusi lapsed (näit. Helena ja Rhadamanthys) ja ka Menelaos kui 
Helena mees. R h a d a m a n t h y s  -  Zeusi ja Europe poeg, mütoloo
giline esimene seadusteandja, kes hilisemais allikais ka allmaailma kohtu
mõistjana esineb.

783 Ü l e s  t õ m b a s i d  p u r j e .  -  Arvatakse, et see värsipool on siia 
sattunud mujalt, kuna siia see vaevalt sobib.

V i i e s  l a u l

1 T i t h o n o s -  Priamose vend, kelle koidujumalanna Eos oli endale me
heks röövinud. Vrd. II. X I 1.

34 S c h e r i a  r a n d a .  -  Scheriat on antiikajal peetud Korkyraks, praegu
seks Korfu saareks Joonia meres. Et seda aga teisal samastatakse faiaaki
de asukohaga, tuleb seda lugeda muinasjutumaaks kuskil väga kaugel.

61 K a n g a s p u u  e e s  a g a  k ä i s  i s e  n ü mf .  -  Muistne kan- 
gaspuu oli meie vaibakudumise raami taoline, kus lõimed olid tõmmatud 
ülalt alla; koelõnga sisseviimiseks ja kinnisurumiseks pidi kuduja liikuma 
kanga ühest äärest teise.

110 U p p u s i d  k a a s l a s e d  t a l  m e r e s  k õ i k .  -  See eepose 
koht pole kooskõlas hilisema jutustusega ja on siia sattunud mõnest tei
sest variandist.

121 O r i o n -  ilus ja võimas jahimees, koidujumalanna Eose armsam, pärast 
surma samanimeline tähekogu.

127 K o l m  k o r d  k ü n t u d  p õ l l u l .  -  Siin kajastub nähtavasti vana 
viljakushaldja müüt, nagu neid teatud määral tunti ka soome-eesti muina
susundis.

195 S t y x -  üks manalajõgesid, vrd. X  514 ja II. II 755. Nime saanud arvata
vasti samanimelise Arkaadias asuva Krathia jõe haru järgi, mis osalt voo
lab maa all.

272 P l e j a a d i d  -  Sõela tähekogu; müüdi järgi seitse Atlase tütart.
334 I n o n a  k o r d .  -  Ino oli Teeba valdja Kadmose tütar, kelle mees At- 

hamas hullusehoos ta poja tappis ja kes seepärast merre hüppas; seal sai 
temast Leukothea, üks merejumalannasid.

381 A i g a i. -  Mõeldud on vist Peloponnesosel Ahhaia rannikul olevat Aigai 
linna.

K u u e s  l a u l

4 H y p e r e i a  -  tundmatu, muinasjutuline maa.
37 M u u l a d . -  Tööloomadena tarvitati Kreekas muulasid ja härgi, mitte 

hobuseid.



231 K u i  h ü a t s i n t i d e  õ i e d .  -  Mõeldud pole siin värvi, vaid kuju: 
juuksed olid nii tihedalt käharad kui õiekobar.

266 T u r u v ä l j a k  -  nn. agora, kus peeti ka rahvakoosolekuid.
329 I s a  v õ i m u k a t  v e n d a  -  s.o. Poseidonit, Zeusi venda.

S e i t s m e s  l a u l

45 P a l k i d e s t  s e i n  -  arvatakse, et mitte puusein müüri peal, vaid 
selle kõrval.

59 G i g a n t i s i d  t a l t s u t a m a t u i d .  -  Gigantideks nimetati mui
nasjutulisi hiiglasi; raidkujudel on neil vahel maotaolised jalad. Hesiodose 
„Theogonia” järgi on nad siginenud Maaema (Gaia) ja Taeva (Uranose) 
abielust.

81 S a n g a r  E r e c h t h e u s -  ateenlaste esiisa ja esimene „kuningas”; te
male pühendatud templi Erechtheioni varemed kerkivad veel praegu Akro- 
polisel. Varem oli seal ligidal Ateena muistne kuningaloss (vrd. II. II 546-551).

83-101 Alkinoose lossi kullarikkad saalid ja kuldkujud meenutavad mükeena kul
tuuri aegseid losse ja hauakambreid, mille seinad tõesti olid kaetud 
pronkstahvlitega või vahel ka sinise klaaskattega; tollest ajast on säilinud 
paksust kullast surnumaske jne. Hiljem esines säärast kullarikkust ja suu
ri loomakujusid Assüüria ja Babüloonia lossides, millest ka Väike-Aasia 
ranniku laulikud võisid kuulnud olla.

107 N i n g  õ l i  l ä i k i v a t  a l l a  v a i d  t i l k u s  l õ u e n d i l t .
-  Enne kudumist niisutati lõngu õliga.

115 G r a n a a d i d  -  nn. granaatõunad, Punica granatos-puu seemnerikkad 
hapukad viljad.

137-138 K õ i g e  v i i m a s e n a  s a i  j o o k o h v r e i  d... A r g o s e -  
t a p j a . -  Kuna Hermest (Argosetapjat) peeti ka uneandjaks, ohverdati 
temale kõige lõpus.

153 L õ u k a l e  l ä k s  t u h a  p e a l e  t a  -  s.o. ligines maja pühapai- 
gale ja sai n.-ö. maja külaliseks, keda ei sobinud enam välja ajada.

98 K e t r a j a d  k a r m i d -  moirad, saatushaldjatarid.
321 V e e l  k a u g e m a l  s i i t  k u i  E u b o i a .  -  Kuna suur Euboia saar 

oli üsna Kreeka idaranna lähedal, võib siit järeldada, et faiaakide saart 
kujuteldi olevat kuskil kaugel läänes.

K a h e k s a s  l a u l

3 L i n n a d e v õ t j a  -  see Odysseuse epiteet (kr. ptoliporthos), õigu
poolest ‘linnahävitaja’, ‘linnahukk’, viitab sellele, et just Odysseust peeti 
Trooja vallutajaks.
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K o r d  p ü h a s  P y t h o s  -  s.o. Delfis, kus asus kuulus Apolloni 
oraakel.
Selles „faiaakide kataloogis” on suur osa nimesid seotud meresõiduga, 
näit. P r y m n e u s  ‘tüürimees’, N  a u t e u s ‘laevur’
P h i l o k t e t e s  -  kuulus ammukütt, Heraklese vibu omanik. Vrd. II.
II 718-725.
Vulkaaniline L e m n o s e  saar arvati olevat tulejumala Hephaistose päris
kodu.
K y t h e r e i a  -  s.o. Kythera saare jumalanna; Aphrodite hüüdnimi, 
kuna Kytheral oli ta vana kultusekoht.
Vana-Kreeka tavaõiguse järgi pidi äi trahvi maksma, kui naine truudust mur
dis: ta oli naise eest ostuhinna saanud, aga halva „kauba” andnud.
P a p h o s -  linn Kyprose saarel, Aphrodite kuulsamaid kultusepaiku. 
G r a a t s i a d  -  kolm ilu- ja sulnidushaldjat; kreekapäraselt õieti harii- 
did (Chdrites).
S o o v i t a s  v a n n i  t a l  m i n n a .  -  Mükeena kultuuri ajal kuulus 
kümblemine vannis ülikute eluviiside hulka; Tirynsi kuningalossi vare
meis on jälgi isegi erilisest vannitoast ja vee äravoolutorudest. Eeposes 
kujutatud olud on üldiselt lihtsamad, aga faiaakide puhul laseb laulik kõ
nelda oma fantaasial.
Puuhobusest ja Trooja hävitamisest vestsid pikemalt eeposed „Ilioni hävi
tamine” ja „Väike liias”, mis aga pole säilinud.

Ü h e k s a s  l a u l

K i k o n i  r a n d -  Traakia lõunarannik; sealsed elanikud, kiikonid, olid 
Trooja liitlasi (II. II 846); nende pealinn Ismaros oli kuulus oma veiniga. 
Surnu vaimu hõikamine oli tavaks eriti siis, kui see oli surnud võõrsil ja 
tema mälestuseks ehitati kääbas. Siinset hõikamist tuleb võtta austus
avaldusena vaimudele, võib-olla ka nende kaasakutsumisena kojusõitvale 
laevale.
L o o t o s e s ö ö j a t e  m a a l e .  -  On arvatud, et vihjatud on Aafrika 
rannikule praeguse Liibüa kohal, kus kasvab magusate luumarjadega vilja
puu Zizyphus lotus. Üldtuntum on aga Niiluses kasvav vesiroosiliste sugu
konnast veetaim lootos, mille stiliseeritud kujutus antiikmaailma kunstis 
sageli esineb; lootose seemned ja juurikas on söödavad. Siin (värsid 
94-97) hurmava imerohu nimetus, esineb lootos „Iliases” (II 776) tavalise 
taimena.
Muinasjutt hiiglasest, kel kaval inimene silma pimestab, on levinud pea
aegu kogu Euroopas, ka Baltimail ja Soomes, samuti Kaukaasias, Siberis 
ja Araabia maades. Sellega on sageli liitunud teine muinasjutt, kus ka
valpea inimene ütleb oma nime olevat „Ei keegi” või „Ise” ja nii pääseb



pahareti või hiiu kättemaksmisest (vrd. eestigi Antsu ja Vanapagana lugu 
„Ise tegi” või „Silma rohi”). Tõenäoliselt on see muinasjutt vanem ja 
mõjustanud „Odüsseiat”, viimane aga on omakorda põhjustanud ka pal
jude rahvajutu-versioonide tekkimist.

337-34° Et kükloop sel öösel jäärad erakordselt koopasse jätab, pole millegi muuga 
põhjendatud kui autori vajadusega, et nii Odysseusel koopast välja pääse
da lasta.

483 See värss on nähtavasti ekslikult siia toodud tagantpoolt (540), kuna siin 
ei saa mõelda laeva ahtrit, vaid käila.

K ü m n e s  l a u l

7 Aiolose pere kujutus arvatakse kajastavat ürgaegse ühiskonna rühmaabielu. 
Aiolose kui tuulte valitseja motiiv põhjeneb laialt levinud uskumusel, et 
nõiavõimuline inimene võib tuult teha või lõpetada. Ka ujuva saare mo
tiiv esineb rahvaluules.

81 T e l e p y l o s  -  ‘kauge linn’.
80-132 Laistrügoonide episoodis on liitunud üldtuntud kurjade hiidude (kui vae

nuliste loodusjõudude ja metsinimeste) motiiv ja teisalt kujutlus maast, 
kus ööd peaaegu üldse pole; viimase taga peitusid arvatavasti kuuldused 
põhjamaade valgetest öödest, milledest ehk võisid rääkida juba Musta 
mere põhjaranniku elanikud ja sealsed kaupmehed.

107 A r t a k i a  -  Artakia-nimeline allikas oli tõesti olemas Marmara mere Aa- 
siapoolsel kaldal Kyzikose juures. Seda mainitakse ka üldtuntud argonau
tide loos, mis kogu laistrügoonide ja Kirke lugu on tunduvalt mõjustanud.

301 V õ t t e s  s u  r i i d e d ,  k a  v õ t t a  s u v a p r u s t .  -  Usuti, et 
alasti inimesele mõjub kuri nõiajõud enam kui riietatule.

429 T e i r e s i a s  -  pime tark, „teadjas”, kes esineb tähtsal kohal kuningas 
Oidipuse loos. Tema tarkust kujutatakse siin erandlikuna, kuna teised 
surnud on kaotanud mälu ja kõnevõime.

507 V i i b  t e i e  l a e v a  B o r e a s e  h i n g u s .  -  Vaevalt on siin 
mõeldud tavalist põhjast puhuvat tuult, sest nagu hiljem selgub, on 
manala sissekäik kuskil põhjas või loodes (hämara kimmeeride maa lä
hedal).

508 K u i  a g a  M a a i l m a h o o v u s e s t  t e i l  o n  l a e v  ü l e  
j õ u d n u d . -  Pole selge, kas Odysseus pidi sõitma risti üle Okeanose 
või ainult piki ta siinpoolset kallast. Kimmeeride maa laseb oletada 
viimast võimalust ja vaevalt Maailmahoovuse taga kreeka rahvausu 
järgi enam oligi teist mandrit, kuna Okeanos moodustaski just maail
ma ääre.

513-514 P y r i p h l e g e t o n  -  ‘tulest põlev’, K o k y t o s  -  ‘kaeblemine’
S t y x -  umb. ‘õudus’, A c h e r o n  -  tavaliselt 'mure’ Kõik need mana- 
lajõgede nimed peavad siin kujutama surnute asukoha koledust.
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O i na ,  k e s  t ä i e s t i  mu s t .  -  Kõigile pimeda surmariigi elanike
le ja Poseidonile antavad ohvriloomadki pidid olema mustad.
Lõunamail magatakse jahedust otsides sageli majade tasastel katustel.

Ü h e t e i s t k ü m n e s  l a u l

Tõelised kimmeerlased (indo-euroopa hõim) elasid Musta mere põhjaranni
kul ja tungisid sealt V II sajandil e.m.a. Väike-Aasiasse, kus nad hävisid. 
„Odüsseias” esindavad nad maailma kõige põhjapoolsemaid hõime, kelle 
elukohta katab alatine hämarus.
S e a l  l e n d a s  E r e b o s - ö ö  s e e s t  -  algupärandis „pimeduse 
alt” Sellega pole tõenäoliselt mõeldud mingit kuristikku või maa-alust 
avaust, vaid kogu seda surnute maad katvat pimedust. Nagu hiljem (värsis 
539) kuuleme, asusid hinged seal „liilialisel (asfodeelide) aasal” või „Hade- 
se hooneis”
K ä e s  k u l d - v a l d u s e s a u .  -  Nagu kuningad jt., nii kandsid ka 
teadijad keppi oma au välismärgina. Vrd. II 37.
T h r i n a k i a  -  mujal tundmatu muinasjutulise saare nimi.
K a  v a l d a b  v e e l  s u g u m a a d  s i n u  p o e g .  -  Kuningail 
olid oma pärusmaad (kr. temened), peale selle said nad teistelt sugukonda- 
delt makse ja „kostitussööminguid” või toiduaineid (siis umb. nagu kes
kaegsed feodaalidki).
Arvatakse, et see „kuulsate naiste” loend on siia liidetud hiljem Hesiodo- 
se eeskujul.
E m a  h u k u  e r i n n ü s e d  -  ema hukkumise eest kättetasuvad 
haldjad. Vrd. II 136.
H e l l a s  -  siin: Peleuse riigi alla kuuluvaid Tessaalia maakondi. Vrd. I 344. 
A i a k o s e  j ä r g l a n e -  Achilleus oli Aiakose pojapoeg. 
A s f o d e e l i d  -  liik kollakasvalgeid liiliaid (Asphodelus ramosus), mida 
Kreekas peeti surnute lilledeks.
Aiase ja Odysseuse tüli sai alguse Achilleuse peiedel korraldatud võistlus
test. Kuna auhinnaks antud Achilleuse relvad määrati Odysseusele, läks 
Aias (Athena tahtel) arust segaseks, rünnates lambakarja, pidades neid 
troojalasteks, ja tappis enda häbi pärast, kui aru taas selgis. 
T r o o j a m a a  l a p s e d .  -  Algupärandis on paides ‘lapsed’, aga nendega 
mõeldakse eeposes tavaliselt poegi, mitte tütreid. Et ahhailased ise kahe 
võistleja paremuses selgusele ei jõudnud, kuulasid nad salaja, mida arvasid 
pealt vaatavad troojalased.
Siin antud stseenides kujutatakse surnute varje teisiti kui eespool, kus 
nad olid peaaegu teadvusetud ega kandnud mingit karistust. Viimast 
kannavad siingi ainult mõned üksikud, kes endale on tõmmanud jumalate 
erilise viha. Hauataguse üldise õigusemõistmise idee arenes alles hiljem 
(kuigi see esines juba ammu näit. Egiptuse usundis).
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M i n u  k ä s k i j a k s  m e e s  o l i  s e a t u d  v ä ä r i t u i m .
-  Hera intriigi tõttu pidi Zeusi poeg Herakles teenima tühist kuningat 
Eurystheust, kes teda oma ülesannetega vaevas ja alandas. Vrd. II. X IX  
117.
H a d e s e  k o e r  -  Kerberos, manala kolmepäine valvur.

K a h e t e i s t k ü m n e s  l a u l

K o h t ,  k u s  P ä i k e n e  t õ u s e b .  -  Niisiis peame oletama, et Ai- 
aie saar oli kaugel idas või kirdes, see aga on vastuolus eespool kujutatud 
manalaga, mis näis asuvat läänes või põhjas.
S i r e e n i d  -  (surma)haldjad, keda kujutleti linnukujulistena, naise üla
keha ja peaga.
„L i i k u v a d k a l j u d ” -  Ühe müüdi järgi olevat need alati kokku ja 
lahti liikunud, aga siis paigale tardunud, kui Argo (argonautide laev) nen
de vahelt tervena läbi pääses. Hiljem arvati, et säärased kaljud on Mustas 
meres Bosporuse lähedal või Itaalias Messiina salmes. „Liikuvate kaljude” 
motiiviga oli rahvatraditsioonis seotud ka Skylla ja Charybdise lugu. An
tiikajal oletati, et selle tekkimise reaalseks eeskujuks olid Messiina väinas 
esinevad veepöörised.
S a r v i s e  p u t k e  s e e s  k õ õ l u s e  v i s k a b .  -  Antiiksete 
seletuste järgi oli Õnge juures kõõluse ümber härja sarvest tehtud putk, et 
kala saaks kõõlust läbi hammustada. Vrd. II. X X IV  81. 
H ä r j a n a h k - r i h m a d e s t  k ö i s  -  arvatavasti köis, millega 
raapuu koos purjega üles vinnati.

K o l m e t e i s t k ü m n e s  l a u l  

P h o r k y s  -v t . IV  349 ja X III  345.
K i v i l i u d u  j a  v a a s e  j a  k r u u s e .  -  Mõeldud on nähtavasti 
stalaktiite, mis tekkinud laest alla tilkuvast lubjarikkast veest.
T ä i s  v e e  v ä l k u v a  k i r j u -  algupärandis haliporphyra ‘meripur- 
pursed’; sellega mõisteti arvatavasti merikarpidest saadavat purpurvärvi. 
E h k  k ü l l  m i n u s t  e n d a s t  n a d  p õ l v n e n  d. -  Posei
don oli Nausithoose isa, Alkinoose vanaisa (VII 56).
Et Athena Odysseuse juba siin äratundmatuks teeb, on vastuolus eepose 
muu kujutusega. Need värsid põlvnevad arvatavasti mõnest erinevast re
daktsioonist.
F o i n i i k l a s t e  k u u l s a t e  l a e v a .  -  Eepose sündmuste ajal oli 
kogu Vahemere kaubandus peamiselt foiniiklaste käes, kreeklased jõudsid 
nendega võistelda alles hiljem.
P h o r k y s e  l a h t  -  vt. X III  96 ja IV  349.



388 V õ t s i m e  T r o o j a l t  t a  h i i l g a v a  h a r j a  -  algupärandis 
sõna-sõnalt: „võtsime Troojalt ta särava pearäti” s.o. murdsime ta võimu.

N e l j a t e i s t k ü m n e s  l a u l

55 Lauliku pöördumine Eumaiose poole teises isikus peab väljendama tema 
erilist sümpaatiat. Sama võtet tarvitab ta „Iliases” Patroklose puhul (XVI 
694, 744 jm.).

85 Tol ajal oli merel kauplemine tihedalt seotud piraatlusega ja sõjakäikudega. 
Vrd. III  71.

97-98 M a n d r i l  m u s t a v a l .  -  Mõeldud on arvatavasti ainult eemal mus
tendavat mannermaa randa.

258 E g i p t u s e  j õ g i  -  Niilus. Vrd. IV  477-478.
277 H e i t s i n  õ l g a d e l t  k i l b i .  -  Mõeldud on suurt mükeena-aeg- 

set kilpi, mida kanti õlarihma abil tavaliselt selja taga, lahingus olles aga 
pöörati ette. Tavalisem oli siiski väike vasega kaetud ümarkilp, mis oli 
kahe rihmaga kinnitatud vasema käsivarre külge. Vrd. X X II 122.

327 D o d o n a -  oraaklipaik Epeiroses, kus ennustusi loeti tamme kohi
nast. Vrd. II. II 750.

399 Kaljult alla tõukamine oli Kreekas tavalisi hukkamisviise.

V i i e t e i s t k ü m n e s  l a u l

124 P e p 1 o s -  naiste käisteta kuub, aga ka hõlst ja vaip.
134 L e e n t o o l i d e k s  (kr. klismoi) nimetati kergemaid leeniga toole, 

a u j ä r g i s t m e i k s  (thronoi) leeni, käetugede ja jalalauaga varustatud 
autoole.

225 M e l a m p u s  -  kuulus teadjas, kes oli püüdnud oma venna jaoks ära 
tuua Iphiklose karja, kuid sattunud vangi ja pääsnud sealt oma tarkuse 
tõttu. Vrd. X I 230-238, 287-297.

403 S y r i e -  muinasjutuline saar kuskil maailma äärel, kus päikese tee aasta 
pikimal päeval tagasi lõuna poole käändub. Nähtavasti on aga sellega 
liitunud Küklaadide saarestikus asuva Syrose saare nimi, kuna see saar 
sündmustikuga sobib palju paremini.

466 P e e k r e i d  e e s t o a s  -  algupärandis „laudu ja peekreid” Näh
tavasti olid lauad ja peekrid pärast sööki viidud meestesaalist eeskotta 
puhastamiseks.

517 V a i d  ü l a k a m b r i s  t a  k o o b .  -  Harilikult asusid kangaspuud all 
naistetoas.



K u u e t e i s t k ü m n e s  l a u l
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Siin on Odysseust lastud kosilaste häbitööst teada rohkem, kui ta Eu- 
maioselt oli kuulnud.
H o i u s t e k a m b e r  -  arvatavasti väike eriehitus megaroni ja kõrva
lehituste vahelise vahekäigu ((aure) ääres (vrd. X X II 126-188). Teise käsi
tuse järgi oli see sahver ülakorrusel, aga see vaevalt sobib, sest trepp läks 
üles naistetoast ja see oli suletud.
Kreeka megaron (meestesaal) oli sageli suitsune, sest seda valgustati ja 
köeti lahtistelt tuleasemeilt.
M e h e  k ä t t  o m a  p o o l e  j u  r a u d  i s e  t õ m b a b .  -  See 
vanasõnataoline lause näitab ilmselt, et rapsoodide ajal sõjariistadeks tar
vitati juba rauda; eepose kangelasi lasevad nad aga arhaiseerivalt tarvitada 
ikka vasest (s.o. pronksist) relvi.
K u i g i  n e i l  k a a s a s  o n  Z e u s  -  algupärandis: „ei hooli 
abiotsijaist, kuigi neil Zeus on tunnistajaks” Mõte on see, et Antinoose 
isa sai kaitset Odysseuselt ja nüüd Antinoos rikub seda Zeusi poolt pü
hitsetud abistaja ja abistatava suhet.

S e i t s m e t e i s t k ü m n e s  l a u l

S a a r e p u u s t  k ü n n i s .  -  Laulik on nähtavasti unustanud, et ta va
rem nimetas künnist „paeseks” (värsis 30). Aga võib-olla on mõeldud siin 
kitsamat uksepakku, mis asus laiema kivikünnise peal.
E g i p t u s e  j õ g i -  Niilus. Vrd. IV  477-478.
Aevastamist loeti juba muinas-Kreekas soovi täitumise endeks.

K a h e k s a t e i s t k ü m n e s  l a u l

R i n g i k ä i v  k e r j u s .  -  Nagu veel X IX  saj. Eestiski, käisid muinas- 
Kreekas kerjused kindla ringiga läbi kogukonna ja said igast perest korda
mööda toetust.
N ü ü d  I r o s e k s  v a i d  t e d a  k u t s u s i d  n o o r m e h e d .
-  Nähtavasti on nimi Iros pilkav-naljatlev moondus naisenimest Iris, 
mida kandis jumalate tuulkiire käskjalg, vikerkaare personifikatsioon. 
E c h e t o s  -  ‘kinnipidaja’, muinasjutuline julmur.
A b i  v e n d a d e l t  n i n g  i s a l t  l o o t s i n .  -  Siin kajastub sugu
konna liikmete vastastikuse aitamise ja ühistöö tava.
I a s o s e  A r g o s e  m a a d e l  -  s.o. kogu Kreekas. Nime lasos tä
hendus on ebaselge.
T e e l i s t e  ö ö m a j a  -  kr. lesche, seltskondlik maja, kus igaüks võib 
süüa ja ka ööbida.
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Siit selgub ilmselt, et tol ajal ka veel ülikud füüsilist tööd tegid ja selle 
osavust hindasid. Kreeka v i k a t  oli midagi meie vikati (rautsi) ja sirbi 
vahemist.

Ü h e k s a t e i s t k ü m n e s  l a u l

E t e o k r e e d i d  -  s.o. päriskreetlased, Kreeta muistsed elanikud 
enne ahhailaste tulekut (nn. Minose kultuuri kandjad). D o o r l a s e d ,  
keda ainult siin mainitakse, tulid Kreetasse umb. noo. a. paiku e.m.a., 
niisiis pärast eeposes kujutatud sündmuste oletatavat aega, hävitades siin 
muistse kõrge Minose kultuuri. K  ü d o o n i d arvatakse olnud foinii- 
kia algupära semiidid. Ka p e 1 a s g i d olid mittekreeka hõim.
K e s  i g a l  ü h e k s a n d a l  a a s t a l  s e a l  k õ r g e  Z e u s -  
i g a  k o h t u s .  -  Seda kohta tõlgitsetakse ka: „Seal valitseb üheksa aas
ta kaupa Minos, Zeusiga kõneleja” ja arvatakse, et see kajastab arhailist 
tava, et maa valdjas igal üheksandal aastal pidi uus olema; nimelt usuti, et 
valitseja noorus ja elujõud kaasa toob ka loomade ja viljakasvu elujõu. 
D o d o n a  -  vt. X IV  327.
O d y s s e u s e  nimi on siin tuletatud verbist odyssomai ‘vihastan’ ja 
tähendab ‘vihaalune’
P a n d a r e o s e  t ü t a r  Aedon oli kade oma sugulase Niobe lapse- 
rikkuse pärast ja katsus tappa selle vanemat poega, kuid surmas omaenda 
ainukese poja. Siis nuttis ta seda nii kaua, kuni muutus ööbikuks. 
Algupärandis on siin sõnamäng: petlikud uned tulevad elevandiluu-uk- 
sest, sest verb elephairomai 'petma’ meenutab sõna elephas ‘elevant, ele
vandiluu’, täideminevad uned aga sarvisest uksest, sest verbi krainõ ‘täide 
saatma’ vormid sarnanevad kõlalt sõnaga keras ‘sarv’
Uurijad on kaua vaielnud, läbi milliste kirveaukude nool pidi lendama; 
on näit. oletatud ka, et siin mõeldi sõjakirveste v a r t e  otsas olevaid 
rõngaid, mitte kirvesilma auke. Tõenäoliselt on see ammuproovi motiiv 
olnud iseseisev ja alles hiljem liidetud Odysseuse looga.

K a h e k ü m n e s  l a u l

K a k s k ü m m e n d  j õ u k u  -  algupärandis kõneldakse sõjaväe 
/oc^oj-rühmadest, mille koosseis oli kõikuv, näit. Spartas oli lochoses 500 
meest.
V i i s  ä r a  n õ n d a  j u  t o r m  k o r d  P a n d a r e o s e  t ü t  
r e d. -  Siin on mõeldud sootuks teist müüti kui X IX  518-523. Usk, et 
tuulispead (või neis peituvad harpüiad) inimesi röövivad, oli Kreekas ta
valine. Vrd. I 241.



176 S a m m a s t e õ u e g a  mõeldi arvatavasti ruumi õuevärava sammaste 
juures.

187-188 V e a v a d  p a r v e g a  s a a r e l e  k õ i k i  na d .  -  See koht toetab 
teooriat, et Ithaka nime muiste kandis Leukase saar, mis oli mandrile 
üsna lähedal. Vrd. I 17.

K a h e k ü m n e  e s i m e n e  l a u l

295- 3°4 Tessaalias asuvate lapiitide kuninga Peirithoose pulmas püüdis kee
gi joobnud kentaur (hobusekehaga inimene) Eurytion röövida endale 
mõrsjat Hippodameiat; nii tekkis sõda, kus kentaurid lüüa said. Vrd. II. I 
263-268.
E c h e t o s  -  vt. X V III 85.
P a p ü ü r u s e n i i n  -  Cyperus papyrus\ nimeline taim, millest hiljem 
hakati tegema paberit. Seda viljeldi eriti Bybloses, Väike-Aasias; sealt ka 
sõna „piibel”
V õ i  e h k  u u r i s t a n d  u s s  k õ v u  s a r v i .  -  Eeposes öeldakse 
tihti, et vibu kõverad otsad olid tehtud sarvest.
K a v a l p e t l i k u  K r o n o s e  p o e g .  -  Zeusi isa Kronos püüdis 
petta oraaklit, kes ennustas, et ta poeg temalt võimu võtab; samuti püü
dis Kronos Zeusi alla neelata.

K a h e k ü m n e  t e i n e  l a u l

N e l j a n a h k n e  k i l p  -  suur kilp, mida kanti lahingus rihmaga 
rinna ees; see oli tehtud neljakordsest härjanahast. Vrd. X IV  277.
Millist auku (kr. rhõx) Melantheus tarvitas, jääb segaseks, sest peaukse 
ligidal olev luukuks (orsothyre) oli valve all. Arvatakse, et see oli mõni ta
gapool kõrgel saali seinas olev avaus, mille kaudu saadi valgust ja millest 
pääses vahekäiku.
Õ m b l u s e d  k õ i k  k õ d u n d  a m m u .  -  Mõeldakse muidugi 
niiti, millega nahad olid kokku õmmeldud.
M a a d  h a m m u s t i d  l õ p m a t u l t  l a i a .  -  See on välisvõit- 
luste kujutusest üle võetud pilt, kuigi see kõvakstallatud saalipõranda 
puhul hästi ei sobi. Vrd. II. X I 749, X IX  61, X X IV  738.

302-306 Siin näikse kaks võrdluspilti olevat segunenud, üks, kus m ä e l t  tulevad 
kullid linnuparve ründama, ja teine, kus selleks väljaõpetatud j a h i  kul
lid linde ajavad võrkude poole ja inimesed nii saadud saagist rõõmusta
vad.

442 K u s  ü h e l  p o o l  ü m a r  k u u r .  - Mis „ümar ehitus” (kr. tholos) 
see just oli, jääb ebaselgeks. Tavaliselt olid säärase tholose mõõtmed palju 
suuremad, kui siin võib arvata.
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466 Koht, kuhu köie otsad kinnitati, on ebaselge; seda on mõistetud nii, et 
köis veeti ümarhoone enda (või selle räästa) ümber ja siis seoti mingi 
samba külge.

K a h e k ü m n e  k o l m a s  l a u l

177 K u i d  e i  p u h k u s e k a m b r i s  s es .  -  Mõeldakse Odysseuse ja 
Penelope ü h i s t  magamiskambrit, mis oli tõenäoliselt eriehitus vahe
käigust õue pool.

K a h e k ü m n e  n e l j a s  l a u l

1-204 See nn. teine manalastseen erineb oma laadilt muust eeposest ja näikse 
olevat hiljem liidetud. Nii näit. on siinsed surnud täie teadvuse juures ja 
jutlevad üksteisega, vajamata ohvreid. Vrd. X I laul.

2 H e r m e s ,  k ü l l e e n l a n e .  -  Hermes arvati olevat sündinud Arkaa- 
dias Kyllene mäestikus. Surnute saatjana esineb ta eeposes ainult siin; ka 
see on hilisema aja joon.

13 A s f o d e e l i d e  n i i t  -  vt. X I 539.
58 M e r e t a a t  -  siin tütarderikas Nereus, Thetise isa, Achilleuse vanaisa. 

Vrd. IV  349.
77 K o o s  P a t r o k l o s e  l u u d e g a .  -  „Iliases” (X X III 91-92) palub 

Patroklose vaim, et tema luud maetaks koos Achilleuse omadega.
80-84 Hellespontose (nüüdsete Dardanellide) ääres, Sigeioni neemel, 5 km 

Trooja varemeist on mitmed kääpad, millest kõige kõrgemat kreeklased 
pidasid Achilleuse omaks. Seda tundis arvatavasti ka siinsete värsside loo
ja.

307 S i k a n i a -  Sitsiilia.
378 N  e r i k o n -  linn Leukase neemel.
441 K õ i k  n ä g i d  n e i d  i m e k s  p a n n e s .  -  Kuna nad olid olnud 

kosilastega, peeti neid tapetuiks.


