Beowulf 702-727: Grendel attacks Heorot, while Beowulf and his men lie waiting.
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(a)

Com on wanre niht
scriðan sceadugenga.
Sceotend swæfon,
þa þæt hornreced healdan scoldon,
ealle buton anum.
þæt wæs yldum cuþ
þæt hie ne moste,
þa metod nolde,
se scynscaþa
under sceadu bregdan;
ac he wæccende
wraþum on andan
bad bolgenmod
beadwa geþinges.
ða com of more under misthleoþum
Grendel gongan,
godes yrre bær;
mynte se manscaða
manna cynnes
sumne besyrwan
in sele þam hean.
Wod under wolcnum
to þæs þe he winreced,
goldsele gumena,
gearwost wisse,
fættum fahne.
Ne wæs þæt forma sið
þæt he Hroþgares
ham gesohte;
næfre he on aldordagum
ær ne siþðan
heardran hæle,
healðegnas fand.
Com þa to recede
rinc siðian,
dreamum bedæled.
Duru sona onarn,
fyrbendum fæst,
syþðan he hire folmum æthran
;
onbræd þa bealohydig,
ða he
gebolgen
wæs,
recedes muþan.
Raþe æfter þon
on fagne flor
feond treddode,
eode yrremod;
him of eagum stod
ligge gelicost leoht unfæger.
(b)
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Um óttu náttmyrka
kemur skuggabaldur.
Skatnar sváfu
þeir sem horngaflað
hús átti að verja
allir utan einn.
Öld það vissi
að ekki megnaði
móti Guðs vilja,
merkuraurriði
í myrkri að varast
þann er vakandi
í vígahuga
beið móðþrunginn
böðvarþings.
Kom þá frá mýri
undir misturhlíðum
Grendill gangandi,
Guðs reiði sleginn.
Hugði meinskaða
manna sonum
ýmsum snarlega
í þeim sali hám
.
Vóð hann haustmyrkur
að vínhúsgafli,
gunnsali gumna
er gjörla þekkti,
fagurfjallaðan.
Var ei fyrsta sinni
að Hróðgeir hann
heima
sótti,
[heim sótti
þó hann aldregi
áður né síðan
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hali harðari
hallarþegnum fann!
Bar hann að garði
þá er bragnar voru
horfnir að draumþingum.
Hurð gekk frá stöfum
við eldi hert,
er hann hramm reiddi,
hratt upp bölúðugur
heiftum þrunginn
salar dyrum.
Síðan hraðskreiður
yfir fáðan flór fetaði dólgur
í jötunmóði;
úr augum honum
lýsti líkast
logum brennandi.
(c)

