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Por que ler a Odisséia! 
Donaldo Schüler 

A Odisséia nunca deixou de ser lida. Esteve nas mãos de 
Virgílio, de Camões, de Joyce, de Ezra Pound, de Guimarães 
Rosa, de Garcia Márquez. Em momentos decisivos, a Odisséia 
abalou a literatura ocidental. Por que deixaríamos de lê-la ago
ra? Como a Ilíada, a autoria da Odisséia é atribuída a Homero, 
um autor legendário do século IX antes de Cristo, nascido, ao 
que supunham, numa das cidades gregas da Ásia Menor. Vale 
uma rápida comparação da Ilíada, primorosamente traduzida 
por Haroldo de Campos, com a Odisséia. 

A Odisséia percorre, de certa forma, caminho contrário 
ao da Ilíada. A epopéia que narra as aventuras de Odisseu di
lata tempo, espaço e ação. Permanece o princípio de que a 
narrativa não ultrapasse, em tamanho, a capacidade de memo
rização. Embora Odisseu esteja envolvido em aventuras marí
timas por dez anos, o narrador o apanha em Ogígia, uma ilha 
misteriosa nas proximidades de Itaca. Em algumas semanas, o 
herói, livrando-se do cativeiro de uma ninfa, chega à sua terra, 
depois de breve estada em Esquéria, a ilha dos feáceos. Home
ro rompe, entretanto, a unidade do reduzido tempo desta últi
ma etapa, convertendo o herói em narrador de suas próprias 
aventuras, expediente estranho à Ilíada. Recebido pela corte 
de Alcínoo, Odisseu rememora para um auditório fascinado o 
que lhe aconteceu desde a saída de Tróia até à prisão de sete 
anos em Ogígia. Entre as doze aventuras lembradas em ordem 
cronológica, Odisseu se demora naquelas que lhe ilustram a 
inteligência e a ousadia, voando sobre insucessos. 

Em vez de concentrar a ação, a Odisséia mostra-nos, no 
primeiro plano, Odisseu atuar em três lugares distintos: Ogí
gia, Esquéria, Itaca. O espaço amplia-se ainda mais se a ele 
acrescentarmos os episódios narrados pelo protagonista. A 
diversificação espacial já estava prevista na introdução. Ouvi
mos que Odisseu conheceu muitas cidades e a índole de muitos 
homens. Alguns homeristas observam a divergência entre essa 
afirmação e as fantásticas viagens de Odisseu em que aparece 
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uma única cidade, a capital do reino de Alcínoo. Há que lem
brar, entretanto, a obstinada decisão de considerar o mundo 
grego como o único civilizado. O navegador que se distancia 
dele enfrenta o desproporcional, o desmedido, o desumano, o 
caótico. Curiosamente, nas ocasiões em que Odisseu mente 
sobre as suas viagens, a normalidade se restaura, pontilhada 
de cidades, mas, quando relata fatos pretensamente reais, sur
preende-nos com ninfas e gigantes. Se devemos procurar a 
verdade na mentira, chegamos à conclusão de que Homero co
nhecia histórias de navegações plausíveis, transfiguradas nos 
cantos, em meio a lendas de vária origem, encanto do poema, 
verossímeis em caóticas periferias. 

Apropriando-se do espaço fantástico, o autor da Odis
séia ganha novos territórios para a literatura. Comparada com 
a Odisséia, a Ilíada é pouco imaginativa, já que nos amarra ao 
que confirmam os sentidos. A Odisséia nos libera o rico mun
do dos sonhos, assustadores e reais, embora contrários à ex
periência cotidiana. Também por esse caminho a Odisséia nos 
ensina a desbravar o mundo interior. Nascidos e criados num 
continente em que bebemos o fantástico com o leite materno, 
haja vista os romancistas do realismo mágico, podemos sentir 
melhor a verdade das narrações de Odisseu do que a culta Eu
ropa de que somos periferia. Os escritores latino-americanos 
da segunda metade do século passado repetiram a homérica 
incorporação do fantástico, libertando-nos do confinamento 
ao sensorialmente constatado. 

Ao contrário da Ilíada, a Odisséia desdobra-se em três 
conjuntos distintos: os quatro cantos iniciais em que é prota
gonista Telêmaco, as aventuras de Odisseu e a reconquista do 
palácio. Atentos a essa divisão, críticos sugeriram a existência 
de três poemas originariamente separados, amalgamados, por 
fim, em um único. A hipótese, embora plausível, é inverificável. 
Farta tradição oral anterior à Odisséia está assegurada. Basta 
comparar a Odisséia com os contos recolhidos por Grimm e 
Andersen para constatar a dívida da epopéia grega à literatura 
popular cultivada em outras regiões. Fontes orais não negam, 
entretanto, a existência de um poeta de qualidades privilegia
das. Devemos a ele a reorganização e a recriação do legado. 
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As convenções de tempo, espaço e ação inventadas na 
Ilíada, ao serem inteligentemente preservadas e modificadas 
na Odisséia, evidenciam a existência de uma tradição culta 
que não pode ser confundida com a espontaneidade das inven
ções populares. Acrescente-se a elaboração de personagens 
sem paralelo na Ilíada e no folclore. 

O poema é dominado do princípio ao fim pela figura 
singular de Odisseu. O autor da Odisséia assume o compro
misso de cantar o herói versátil, não uma de suas qualidades. 
Se a fúria do Aquiles ausente destaca vários heróis, a presença 
polimorfa de Odisseu obscurece a atuação dos demais. En
tre os caracteres criados, destaca-se a galeria das mulheres, 
aplaudida em todos os séculos. Circunstâncias diversificadas 
iluminam o herói como orador, cavalheiro, trapaceiro, guerrei
ro, pai, esposo, amante, estrangeiro, rei, líder. Enquanto que o 
campo de batalha requer, na Ilíada, número limitado de qua
lidades, situações imprevistas solicitam aqui respostas para as 
quais não houve preparo. O Odisseu narrador surge na corte 
de Alcínoo. E também aí que se vê a urbanidade do guerreiro 
no trato com a rainha, com o rei, com a princesa, com os prín
cipes e os nobres. 

Como não há exércitos inimigos que afastem o herói 
do objetivo, Homero cria obstáculos de outra ordem. A na
tureza, cuja força encheu de espanto o homem desde sempre, 
é uma delas. Ela ataca com tempestades, estreitos rochosos, 
mares desconhecidos, escassez de alimentos. Para vencê-la, 
requer-se inteligência, além de destreza, coragem e força. Sem 
o amparo de ninguém, Odisseu inventa soluções para todas as 
dificuldades. Os deuses, que decretaram o seu regresso à pá
tria, ofereceram recursos imprecisos para realizá-lo. Odisseu é 
vitorioso por ser quem é. 

Embora a epopéia valorize o momento que passa, não 
omite preocupações pelo que há de vir. Odisseu deixou im
pressão mais profunda nos leitores do que Aquiles. A perso
nagem foi persistentemente retrabalhada, deixando versões da 
mais alta importância. Muitos fatores terão contribuído para o 
sucesso de Odisseu. Dificilmente se mexe no temperamento 
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irado de Aquiles. As múltiplas faces de Odisseu oferecem ao 
leitor a oportunidade de selecionar as que lhe convém. Joyce 
explora a busca e a viagem, dando ao navegador o mar de 
dúvidas, indagações, andanças inócuas do angustiado homem 
do século XX. 

Pretendemos, nesta tradução, afrouxar a carga sintáti
ca e vocabular que abafa vozes juvenis. Mantemos diálogo 
entre nosso tempo e outros tempos. Tivemos em mira fazer 
personagens reviverem em nosso dizer coloquial. Se xingam, 
que xinguem em português. Quisemos criar ritmos livres, não 
subordinados a modelos, movimentos próximos à mobilidade 
do hexâmetro homérico. As repetições, lembrança da literatu
ra oral, aparecerem modificadas, moduladas, contornadas em 
consonância com procedimentos da literatura escrita. Não es
tranhe Odisseu em lugar de Ulisses. A preservação de Odisseu 
nos permite reinventar truques homéricos: a invenção e o uso 
estratégico do nome. Percebida a sonoridade grega, insistimos 
em sonoridades na tradução. A sonoridade de Finnegans Wake 
bate nas paredes da epopéia de Homero. 

Revisitadas discussões entre analíticos (corrente que de
fende a autoria múltipla) e unitários (corrente que defende a 
idéia de um só autor), optamos por uma divisão em três seções 
da nossa Odisséia: Telemaquia (1 - 4), Regresso (5 - 12), Ita
ca (13 - 24). Adotamos, para a Odisséia, o mesmo critério que 
nos orientou no exame da construção da Ilíada. Não negamos 
a rica tradição oral, trabalho de muitos cantores e responsável 
por níveis lingüíticos, estratos culturais e contradições. Não 
podemos negar, entretanto, a presença de um poeta central, 
a quem atribuímos a cuidadosa elaboração dos episódios, a 
invenção de caracteres, a variedade estilística. A literatura e 
o pensamento ocidentais foram construídos sobre Homero. A 
biografia de Homero são as epopéias homéricas. Precisamos 
de outra? Os argumentos levantados contra a teoria da auto
ria única das duas epopéias não são convincentes. Admitamos 
que a Ilíada e a Odisséia procedam de um só autor em dois 
momentos privilegiados de sua farta criação literária. 

Em literatura, a erudição filológica está subordinada à 
realização poética. 
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ODISSÉIA I I 
REGRESSO 



Canto 5 

A Aurora ergueu-se do leito de Titono para trazer 
luz aos imortais e aos mortais. Os deuses tomaram 
assento no conselho divino, presidido pelo Zeus 
dos brados bravios, de penetrante poder. Falou-
lhes Atena, lembrada dos conflitos de Odisseu. 05 
Doíam-lhe as dores ardentes que o herói sofreu na 
gruta da Ninfa: "Zeus Pai e vós senhores celestes, 
cessem doravante dos soberanos cetrados sensatez, 
serenidade e compreensão, cessem cultores de 
retos desígnios, reinem tirânicos reis, pratiquem 10 
prepotências, já que ninguém dos governados pelo 
sábio Odisseu o lembra como pai generoso. Merece 
padecer privações penosas no ilhado calabouço de 
Calipso? A ninfa o retém prisioneiro. Remoto 
recua o mais modesto projeto de regresso à pátria. 15 
Faltam-lhe naus, remeiros, equipamento, tudo. 
Como cavalgar o largo lombo salgado? Ameaças 
à vida do filho agravam-lhe a sorte. Concluirá Telêmaco 
seu retorno a Itaca depois da visita a Pilos 
e à louvada Lacedemônia para saber de seu pai? 20 
Em resposta lhe declara o Fazendeiro das Nuvens: 
"Como pôde esta fala, filha, saltar-te a cerca dos 
dentes? Tu mesma elaboraste em tua mente o 
plano da punição dos impudentes com a chegada do 
herói. Proteger a volta de Telêmaco é tarefa tua. 25 
Que toque sem danos a terra que é dele! Retornem 
frustrados da funesta empresa os criminosos 
pretendentes." Não tarda a ordem ao mensageiro, 
filho seu: "Hermes, notório em outras missões, 
leva meu decreto irrevogável à ninfa das 30 
renomadas franças. Terminou a angustiosa espera 
de Odisseu. Volte já, mesmo sem recursos divinos 
e sem ajuda humana! Com sacrifício chegará, ao 
vigésimo dia, em jangada bem construída, a 
Esquéria, terra dos feáceos, parentes próximos dos 35 
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deuses, onde o aguarda calorosa e cordial acolhida. 
De lá partirá, enfim, em direção à pátria amada, com 
ricos presentes: bronze, ouro e esplêndidos tecidos, 
dons superiores aos despojos arrebatados de Tróia, 
tesouros saqueados e perdidos nas ondas do mar. 40 
Seu destino é este, rever os amigos, recuperar sua 
morada e a terra de seus antepassados." A ordem 
ao célebre Matador de Argos1 não bateu em ouvidos 
surdos. Calça pronto as deslumbrantes sandálias, 
preparadas para conduzi-lo por úmidas ou terrestres 45 
veredas à velocidade do vento. Empunha o 
caduceu2. A um toque seu, encantos povoam olhos 
sonhadores e homens emergem da vigília à luz. 
Munido dele, o forte Arrasa-Argos transcursa 
o espaço, sobrevoa Piéria, e do éter desce ao mar, 50 
paira sobre ondas dançantes com a leveza da 
gaivota que, devota a aterradoras profundezas das 
águas inquietas, banha as asas nas ondas à caça 
de peixes. Assim deslizava Hermes sobre a úmida 
serrania. Aproximando-se da ilha, deixa o mar 55 
violáceo para pousar os pés em terra firme. Busca 
a gruta, residência da ninfa das memoráveis 
madeixas. Encontrou-a em casa. Labaredas 
lambiam fartas o forno. Longe recendia o perfume 
das achas de cedro e de tuia, repasto das chamas. 60 
O canto deslizava suave pelos sonoros paredões. Os 
pés se moviam junto ao tear, nos dedos navegava a 
áurea naveta. Um bosque verdejante cercava a 
gruta, amieiros e choupos e cedros fragrantes. 
Os galhos sustentam os ninhos de robustos voláteis: 65 
corujas, falcões e gralhas bicudas, variedades 
afeitas às lides da pesca marinha. Vigorosa videira 
de rechonchudos cachos cercava a caverna ardilosa. 
Fontes de linfa alvissima arrematavam o quadro. 
Fluíam, em número de quatro, cristalinas correntes. 70 
Corriam a diversos destinos. Nas cercanias, 
verdeja o brando tapete dos prados de violeta 
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e aipo. Até um imortal se deteria em êxtase para 
contemplar o espetáculo. Hermes, arrebatado, 
interrompe a marcha. Recuperado do enlevo 
que lhe inundara o coração, dirigiu os passos 
à arejada caverna. Calipso, esplêndida entre 
esplêndidas, o identificou num relance. Os imortais 
reconhecem uns os outros, ainda que a distância 
afaste o sítio de suas residências. Quem estava 
ausente? Odisseu. Não se achava na caverna. 
Sentado na praia, de lá não saía. De coração 
dilacerado, e não era a primeira vez, chorava. 
Seus olhos, mergulhados num mar de lágrimas, 
varriam a superfície azul. Calipso, a luminosa, 
ofereceu a Hermes uma poltrona, assim só dela, 
uma obra de arte. Veio a pergunta: "Hermes, sabes 
que te venero, te quero embora te veja pouco. O 
que te trouxe? Estou inclinada a satisfazer-te sem 
reservas, se é que estou à altura dos teus desejos. 
Vem! Minha generosidade confirma o que digo." 
Com essas palavras, a deusa aproximou a mesa. 
Serviu-lhe ambrosia. Néctar purpurino espumava 
na cratera. Deliciou-se com as iguarias Hermes, o 
divino. Terminada a refeição, saciados seus 
desejos, revelou o motivo da visita: "Deusa, diriges 
a palavra a um deus. Não poderia ocultar-te 
a verdade. Exponho-te palavras sem véus. Não 
vim por decisão minha. Zeus me mandou. Quem, 
por vontade própria, enfrentaria esta imensidão 
salgada, este espaço sem fim? Não vejo homens. 
Cidade que cultue deuses que se celebre 
hecatombes por aqui não há. Sabes que não é 
possível contrariar Zeus. Que deus se oporia a um 
decreto do Porta-Escudo? Consta que vive aqui um 
sofredor, um dos que sitiaram a cidadela de Tróia 
por nove anos. No décimo retornaram os autores 
do prodígio. Os que regressaram ofenderam Atena. 
Ela reagiu com ventos funestos e ondas gigantes. 
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Foi o fim dos companheiros, embora valentes. Os 110 
ventos e as ondas empurraram o sobrevivente para 
cá. Tens que soltá-lo, é a ordem, o mais depressa 
possível. Morrer aqui, longe dos seus, não é esse seu 
destino. Foi determinado que ele reveja quem ama, 
que volte ao seu palácio e que pise o solo pátrio." 115 
Estas palavras abalaram Calipso, a esplêndida deusa. 
Saíram-lhe voando da boca estas palavras: "Deuses, 
sois duros, invejosos mais que ninguém. Perseguis 
deusas que, movidas pelo desejo, levam para a 
cama homens eleitos. Quando a Aurora de dedos 120 
róseos escolheu Orion, vós, os de vida fácil, vós, 
deuses, vos opusestes, a ponto de Artemis atingi-lo 
desde seu trono de ouro com flechaços suaves em 
Ortígia3. Quando Deméter, inflamada, cedendo ao 
coração, se aproximou com seus belos cabelos de 125 
Jasião e aos abraços o levou para a maciez do leito, 
campo três vezes lavrado, não demorou a notícia 
chegar ao trono de Zeus. Um raio fulgurante matou 
o amante. A perseguida agora sou eu devido a um 
mortal. Agarrado à quilha, o raio de Zeus partiu 130 
com uma tempestade bravia a nau em que se movia 
no mar cor de vinho. Quem o salvou fui eu. Seus 
companheiros, embora valorosos, morreram todos. 
Ventos raivosos e ondas agitadas o largaram 
aqui. Eu o acolhi, tratei-o com afeto, ofereci-lhe 135 
a imortalidade, garanti-lhe que não conheceria 
a velhice em dias vindouros. Visto ser impossível 
contornar decisões de Zeus, nem a Zeus se consente 
menosprezar a vontade de outra divindade, que se 
vá! Submeto-me ao decreto do Porta-Escudo. Mas 140 
não conte com minha ajuda. Não tenho naus nem 
tripulação que lhe permitam cavalgar o lombo de 
indômitas ondas. Mais que aconselhar não posso. 
Não dissimulo. Que retorne sem danos à sua terra!" 
Brilhou a resposta do Arrasa-Argos: "Fazes bem 145 
em libertá-lo. Não provoques a ira de Zeus. A 
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fúria dele poderia causar-te danos. Com estas 
palavras partiu o forte Hermes, o triunfador. A 
ninfa senhoril procurou o Odisseu dos profundos 
sentimentos. A mensagem de Zeus ainda soava aos 150 
ouvidos da ninfa. Calipso encontrou-o na praia. As 
lágrimas não secavam. A vida doce escoara. Sem 
retorno, restava-lhe penar. Os atrativos de Calipso 
eram águas passadas. Tormentosas arrastavam-se as 
noites na gruta espaçosa. A ninfa sedenta abraçava 155 
um homem sem desejos. Passava os dias sentado 
sobre rochas e dunas. Lágrimas, gemidos e dores 
tumultuavam-lhe o coração. O amargo de seus 
olhos se misturava com o amargo do mar. Próxima 
soou a voz esplendorosa da esplêndida deusa: 160 
"Coitado! Não quero que consumas tua vida aqui, 
em prantos. Já não me oponho à tua partida. Abate 
troncos. Providencio ferramenta. Constrói uma 
jangada. Levanta um estrado para enfrentar o mar 
tenebroso. Terás pão, água, vinho tinto, tudo a 165 
teu gosto. Te garanto que de fome não vais morrer. 
Receberás roupa e ventos propícios. Chegarás 
sem transtornos à tua terra, se os senhores que 
mandam no vasto céu assim o desejarem. Estou 
sujeita a irrevogáveis decretos deles." Odisseu, 170 
o sofredor, tremeu da cabeça aos pés. Estas 
palavras saíram-lhe aladas da boca em resposta: 
"Deusa, desejas minha partida? Esperas que eu 
vença perigosos abismos com uma jangada feita 
por mim? A travessia é negada até a naves destras, 175 
velozes, favorecidas com sopros de Zeus. Jamais 
embarcarei numa jangada se não me jurares, por 
tudo o que é sagrado, que não me empurras, 
caríssima, a outra desgraça ainda maior." As 
precauções de Odisseu fizeram Calipso sorrir. 180 
O herói ouviu estas palavras de afeto: "Espertinho, 
vejo-te sempre cheio de dedos. Não te dás conta 
do que acabas de dizer? Saibam este chão sob 
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meus pés e o grande céu que nos espia lá em cima 
e as águas do sacro Estige4 lá embaixo - maior 185 
juramento não há nem para bem-aventurados 
deuses - que não tenho desejo de prejudicar-te. 
O que te falo eu recomendaria a mim mesma se 
me encontrasse em dificuldade igual à tua. Te 
afirmo que sou bem equilibrada. Não me atribuas 190 
um coração de ferro. Até sei ser misericordiosa." 
Tendo-lhe dado essa garantia, a excelsa divindade 
tomou a frente para orientá-lo. Odisseu seguiu-lhe 
os passos. Entraram na imponente caverna, a deusa 
e o herói. Indicou-lhe a poltrona ainda há pouco 195 
ocupada por Hermes. A ninfa preparou-lhe a mesa, 
manjares e vinhos, dieta adequada a mortais. Ela 
assentou-se diante de Odisseu, seu divino5 hóspede. 
As criadas ofereceram à deusa ambrosia e néctar. 
Serviram-se das iguarias dispostas. Concluída 200 
a refeição de cálices e travessas, Calipso, de sedosa 
pele, reencetou a conversa: "Ilustre filho de Laertes, 
linhagem de Zeus, prodigioso Odisseu, quer dizer 
que pretendes retornar à tua terra natal sem mais 
delongas? Pensa bem, é isso que desejas? Sabes 205 
o que te espera? Não penses que a empresa é fácil. 
Cansativo seria enumerar as dificuldades. Agora, 
se resolvesses ficar comigo, poderias administrar 
esta propriedade. Eu te concederia a imortalidade, 
mesmo que dia após dia sentisses falta de tua 210 
esposa. Não sou de se jogar fora. Se consideras 
corpo e beleza, ganho dela. Mortais não igualam 
imortais na forma e na harmonia das linhas." 
Respondeu-lhe Odisseu: "Deusa querida, não te 
irrites comigo. Ninguém sabe melhor do que eu 215 
que a minha adorada Penélope, seja no porte, seja 
na beleza, comparada contigo, some. Sei que ela é 
mortal e que tu não pereces nem decais. Mesmo 
assim, espero, dia vem, dia vai, voltar para casa. 
Rever o que é meu, desejo só isso. Se eu sofrer 220 
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no mar cor de vinho perseguição divina, 
agüentarei. Desenvolvi coração resistente à dor. 
Nem queiras saber o que já padeci no mar e na 
guerra. Estou preparado para suportar o que vem." 
Ora, o sol já se punha, adensava-se a bruma. 225 
Penetraram no interior da gruta aconchegante 
e adormeceram abraçados em profunda ternura. 

Quando a Aurora ergueu os róseos dedos, Odisseu 
vestiu a túnica e cobriu-se com o manto, ao passo 
que a ninfa esplendeu no prateado de um vestido 230 
longo, leve, gracioso, estreitado na cintura com 
um cinto de áurea beleza, um véu cobria-lhe o rosto. 
Revolvendo na cabeça planos para o retorno de 
Odisseu, ela passou-lhe um pesado machado de 
bronze, fio duplo, adequado a mãos robustas, 235 
provido de um vistoso cabo de oliveira, ajustado. 
Apresentou-lhe ainda uma enxó, cuidadosamente 
acabada. Mostra-lhe, então, o caminho ao extremo 
da ilha, onde cresciam árvores viçosas, choupos, 
amieiros, abetos que se afundam no céu, secos há 240 
muito, leves, adequados ao uso naval. Tendo-lhe 
fornecido o necessário, Calipso retornou à caverna. 
Prontamente se pôs Odisseu a abater os troncos. O 
trabalho rendeu. Derrubou vinte ao todo, falquejou-os 
a ferro, alisou-os a preceito, alinhou-os a prumo. 245 
Veio Calipso, a solícita deusa, com as puas. Feitos 
os furos, Odisseu ajustou os troncos um ao outro. 
Cunhas consolidaram o conjunto. O herói procedeu 
como um armador experimentado. O piso da jangada, 
comparável à superfície de um grande navio de carga, 250 
alargou-o com precisão. Ergueu, então, a plataforma, 
sustentando-a com a prescrita quantidade de vigas 
para, por fim, firmar os bordos com longas pranchas. 
Levantou, ainda, o mastro, atravessado pela verga. 
Arrematou o trabalho com o leme, segurança da rota. 255 
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Vedou as fendas, em volta, com varas para impedir 
a penetração de água. De lastro empilhou madeira. 
A divina Calipso ofereceu-lhe pano para a confecção 
da vela. Ele o cortou ajeito, firmando-a no alto 
e no pé do mastro. Concluído o trabalho, confiou 260 
a jangada ao divino balouço do mar. Ao cabo do 
quarto dia, as providências tinham sido tomadas. 
Despediu-se de Calipso no dia seguinte, depois de 
banhado e provido de vestes fragrantes. A deusa não 
se esqueceu de abastecer a jangada de bebida, dois 265 
odres avantajados, um de vinho tinto, outro, de água. 
Alcançou-lhe ainda um alforje repleto de alimentos, 
favorecendo-o com vento propício. Contente, 
Odisseu desfraldou as velas. Toma o timão e o 
maneja com maestria. Não permitiu que o sono lhe 270 
baixasse as pálpebras. De olho nas Plêiades, 
não perde de vista o Boieiro, que se recolhe tarde. 
Viaja atento à Ursa. Outros a chamam de Carro. 
A Ursa, que gira sempre no mesmo lugar, encara 
Órion. Só ela repele banhos nas águas do Oceano. 275 
Que, ao singrar o mar, a deixasse sempre à 
esquerda, foi a recomendação de Calipso. Dez dias 
mais sete tomou-lhe a travessia. No décimo 
oitavo, apareceram os montes nevoentos da terra 
dos feáceos, já bem próxima dele. Vista através 280 
da névoa marinha, a ilha parecia um escudo. 

Percebeu-o Posidon, ao deixar os etíopes. Viu-o de 
longe, desde os Montes Solimos, a manobrar a 
jangada. Dominado pela cólera, moveu a cabeça e 
falou assim ao próprio coração: "Quem diria? 285 
Aproveitaram-se da minha ausência para mudar 
a decisão sobre a sorte de Odisseu. Vejo-o 
aproximar-se da terra dos feáceos. A trança dos 
sofrimentos termina aí. A ordem do destino é essa. 
Não pense que já alcançou o topo dos males." 290 
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Falou e congregou o exército das nuvens. Tridente 
em punho, agitou as águas.6 Convocou ventos de 
todos os cantos. Cobriu com um tapete trevoso 
terra e mar. Tomba do céu o negro véu da noite. 
Põem-se tempestuosos em marcha Euro e Noto, 295 
Zéfiro e Bóreas.7 Este levanta o dorso das ondas. 
Odisseu cai de joelhos, o peito aos pulos. Sem 
conselho, falou ao coração atribulado: "Mais 
desgraça? Ainda não é o fim? Que será de mim? 
Bem que a deusa me advertiu que eu deveria 300 
sofrer antes de retornar à minha terra. Os 
males estão aí. Cumpre-se o previsto. Com que 
cadeia de nuvens coroa Zeus o céu! Raivoso está 
o mar. Enfureceram-se os ventos de todas as 
origens. Devo morrer assim? Três, quatro vezes 305 
mais felizes foram os dânaos que findaram nos 
campos de Tróia no interesse dos Atridas. Quisera 
ter alcançado meu destino na morte quando os 
troianos me cercaram em massa com pontas de 
bronze para arrebatar o corpo do pelida8 Aquiles. 310 
Eu teria sido sepultado com honras. Os aqueus9 

cantariam minha glória. O que me espera agora? 
Desaparecimento obscuro." Falava assim, quando 
uma onda imensa se dobrou sobre ele, bateu atroz 
na embarcação. Rodopiou a jangada. Perdendo o 315 
controle, Odisseu foi arremessado para longe. O 
mastro partiu-se ao meio no violento impacto de 
intempestivas rajadas. Nas asas do vento sumiram vela 
e verga. Ele próprio submergiu nas águas rebeldes, 
sem forças para recuperar a superfície contra o golpe 320 
das ondas. Encharcada pesava a veste, presente da 
divina Calipso. Com denodo, emergiu, expelindo 
o amargor da água que lhe desce em cascatas 
do crânio. No entrevero, a jangada não lhe saiu da 
cabeça. Abriu a braços o caminho à embarcação. 325 
Salvo da morte, arrastou-se até ao meio da jangada, 
jogada de cá para lá no balouço dos vagalhões. Já 
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viste o vento norte arrastar eardos pelas campinas 
no outono, que amontoados se entrelaçam? Assim 
voava a jangada pelas cristas das ondas bravias. 330 
Noto a jogava a Bóreas, Euro a apanhava e a 
arremessava a Zéfiro. Assim evoluia o certame. 
Leucotéia, afamada pelos pés sedutores, assistiu ao 
espetáculo. Esta filha de Cadmo, quando mortal, 
arrebatava pela voz, mas recebia agora honras de 335 
deusa marinha. Ela teve piedade de Odisseu, grande 
sofredor. Emergindo das águas qual mergulhão, 
a deusa subiu à jangada com fala amiga: "O que 
houve? Por que Posidon te odeia tanto? Pelo que 
percebo, ele floresce com pancadas em penca, se 340 
bem que acabar contigo ele não pode. Ouve 
o que te digo, pois de tolo tu não tens nada. 
Arranca estes panos e larga a jangada ao vento. 
Para navegar te bastam os braços. Tens que chegar 
à terra dos feáceos. Lá estarás salvo. Teu destino 345 
é esse. Toma. Cobre-te com este manto imortal. 
Não tenhas medo. Morrer tu não vais. Quando 
tuas mãos tiverem tocado terra firme, despe 
o manto. Atira-o, o mais longe que puderes, 
para dentro do mar violáceo e desvia o olhar." 350 
Com estas palavras, a deusa passou-lhe o manto, 
submergiu no mar ondulante como se fosse 
uma ave marinha, envolta no pretume duma onda. 

Odisseu, o notório sofredor, revolvia o sucedido na 
mente. Isolado de tudo, falou ao próprio coração: 355 
"Que fazer? Estarei sendo ludibriado outra vez por 
um dos imortais? Abandonar a jangada, é isso que 
devo fazer? Como obedecer se ainda está muito 
longe a terra onde deverei encontrar, ao que ela me 
diz, salvação? Melhor ficar onde estou, enquanto 360 
os troncos que me sustentam estiverem unidos. 
Aqui permaneço, aconteça o que acontecer. Se 
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uma onda despedaçar minha embarcação, nado, 
não me resta outro plano. Fazer o quê?" Essas 
reflexões ainda lhe agitavam o peito, quando 365 
Posidon levantou uma onda descomunal, 
assustadora, assombrosa, uma torre aquática. 
Imagina o ímpeto do vento derrubar uma pilha 
de gravetos, arrastados ao léu. A intempérie 
destroçou assim os barrotes da jangada. Odisseu 370 
montou num deles. O barrote corcoveava feito 
corcel. Arrancou a veste, presente de Calipso, 
vestiu o manto, garantia contra a morte, lançou-se 
nas águas. A navegação era agora só de braços. 
O poderoso Treme-Terra percebeu a manobra. 375 
Sacudindo a cabeça, falou a seu próprio coração: 
"Seja! Já sofreste bastante. Dá braçadas até que 
encontres gente nutrida por Zeus. Espero que nem 
assim te largue a matilha de males." Dito isso, 
fustigou os cavalos das crinas reluzentes e tomou 380 
a direção de Egas, onde se ergue seu renomado 
solar. Outros planos moveram os atos de Atena. 
Fechou as veredas dos ventos restantes. A todos 
ordenou que se aquietassem, que fossem dormir. 
Despertou só o forte Bóreas. Este abriu uma rota 385 
até à terra dos feáceos, amigos do remo. Lá o 
divino Odisseu respiraria salvo da ruinosa morte. 

Por duas noites e dois dias flutuou Odisseu no 
mar encapelado. Cravou a cada instante o olhar 
nos olhos da morte, mas quando a Aurora das 390 
belas tranças iluminou o terceiro, o vento sereno 
trouxe calmaria. Do alto de uma onda encorpada, 
distinguiu, muito atento, a proximidade da terra. 
Podes imaginar um pai, alegre com a recuperação 
dos filhos, findas as preocupações causadas por 395 
doença prolongada, fomentada por gênio funesto, 
varrida por fim por favoráveis forças divinas? 
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O contentamento de Odisseu não foi menor ao ver 
a terra e o bosque. Nadou valente rumo à terra. 
A margem já se encontrava ao alcance do grito. 400 
Soou-lhe aos ouvidos o embate do mar contra as 
rochas, rugiam as ondas quebradas no solo, 
alto salta a branca espuma para largo espanto. 
Faltavam portos, enseadas, abrigos para naves. 
Só promontórios, rochedos, alcantis e mais nada. 405 
Fraquejaram-lhe os joelhos, cedeu a 
coragem. Sem ânimo falou ao rebelde coração: 
"Incrível! Zeus concedeu-me ver terra firme, 
depois de vencer a voragem de abismos salinos 
e não vejo como safar-me dessa salmoura 410 
pardacenta. Ondas enfurecidas quebram-se 
contra lâminas rochosas, torres pétreas brotam 
das águas, profundidades que deixam os pés 
sem apoio vetam o fim da desgraça. Se no 
empenho de me evadir, uma onda me apanhar 415 
e me atirar contra a rocha, estarei perdido. E se 
eu ladear a costa nadando? Poderia encontrar 
um porto, um lugar para sair. Ou a tempestade 
me arrastará para me lançar longe aos cardumes 
de peixes sem se comover com meus gemidos? 420 
Uma força maligna poderá suscitar um monstro 
contra mim, um desses que Anfitrite pastoreia aos 
milhares. Não tenho dúvidas, Posidon me odeia." 
Essas dúvidas rolavam-lhe no peito e na mente, 
quando uma onda descomunal o lançou contra os 425 
ásperos recifes. O impacto lhe teria rasgado a pele 
e partido os ossos, se a sábia Atena não o tivesse 
socorrido. Num relance, agarrou-se com ambas 
as mãos às pedras. A dor não lhe abriu os dedos. 
Aguardou o recuo da onda. Dessa ele escapou, 430 
mas não de outra que o arrastou ao mar profundo. 
Imagina um polvo violentamente arrancado do 
esconderijo. Trará nas ventosas uma quantidade 
de pedrinhas. A pele dos dedos fortes de Odisseu 
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ficou presa nas pedras, quando a onda o encobriu. 435 
Odisseu teria morrido contra os decretos do 
destino, não fosse a atenta Atena e seus oportunos 
conselhos. O herói emergiu da onda que se movia à 
terra. Nadou e nadou de olhos voltados à costa na 
esperança de um porto, um lugar para firmar o pé. 440 
A força dos braços o levou à embocadura de um 
rio. Que espetáculo! Poderia surpreendê-lo imagem 
melhor? Nada de margem rochosa, e longe zuniam 
os ventos. Ao aproximar-se do rio, rogou-lhe 
de coração: "Senhor, não sei teu nome, ouve-me 445 
mesmo assim. Quem te invoca é um fugitivo dos 
golpes de Posidon. Aos olhos dos imortais, merece 
respeito o homem que errante, como eu agora, 
carregado de aflições, se inclina a uma corrente do 
teu porte. Misericórdia, Senhor! Rogo tua proteção." 450 
Essas palavras serenaram o rio, detiveram as ondas. 
Sobreveio a bonança. A redenção aconteceu na 
embocadura. Dobrando os joelhos, Odisseu 
estendeu-lhe os braços. Pulsava-lhe o coração, 
salvo das ondas. A pele se levantava numa bolha só. 455 

Expelia mar pela boca e pelas narinas, sem fala, 
sem voz, sem perceber nada. Sobre-humano 
cansaço o dobrou. Ao voltar a respirar e recuperar 
os sentidos, desprende o manto que lhe dera a 
deusa e o lança nas águas que demandam o mar. 460 
A corrente o carregou e o depositou nas mãos 
dadivosas de Ino. Distanciando-se do rio, Odisseu 
penetrou num juncal e beijou o solo fecundo. 
Conturbado, o herói falou ao coração incansável: 
"E agora? O que me espera? Sofrimento ainda maior? 465 
Se passo aqui, na beira do rio, a noite incerta, temo 
geada severa ou até mesmo cerração fria. Estou tão 
fraco que qualquer contrariedade poderá tomar-me 
a última força. Funesto é o vento da madrugada que 
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sopra do rio. Subo o barranco? Abrigo-me na sombra 470 
do bosque? Protegido por vegetação compacta, não 
serei molestado pelo frio. Com um sono tranqüilo, 
vencerei o cansaço. E se for atacado por feras? Farão 
de mim pasto?" Na dúvida, esta pareceu-lhe a melhor 
opção. Subiu ao bosque nas proximidades do rio. 475 
Delimitá-lo com os olhos, não foi difícil. Acomodou-
se debaixo duma copa formada por duas árvores, 
um espinheiro e uma oliveira. Ventos úmidos não as 
venciam, nem os raios do sol penetravam na folhagem. 
Resistiam até à chuva. Tal era o emaranhado de uma 480 
com a outra. Debaixo delas Odisseu se abrigou. 
Arranjou, às pressas, um leito espaçoso. Valeram-
lhe as mãos, único instrumento. Tantas eram as 
folhas que seriam suficientes para cobrir dois ou três 
homens, mesmo que o frio fosse intenso. Grande foi 485 
a alegria do divino Odisseu ao ver preparado o leito. 
Estendido no centro, cobriu-se de folhas. Imaginemos 
um tição escondido em cinza escura, no extremo 
do campo, longe dos vizinhos, para conservar a 
semente do fogo, sem necessidade de procurá-lo em 490 
outra parte. Odisseu escondeu-se debaixo das folhas 
assim. Atena borrifou-lhe sono nos olhos para 
remover a canseira, cerradas as pálpebras. 
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Canto 6 

Tranqüilo dormia o divino e sofrido Odisseu aí, 
vencido pelo sono, pelo cansaço. Mas Atena 
procurou a populosa cidade dos feáceos, habitantes, 
em outros tempos, da Hipéria dos largos tablados 
de dança, vizinhos dos ciclopes sobre-humanos, 05 
depredadores, dotados de força descomunal. 
Nausítoo os persuadira a migrarem e os assentara 
em Esquéria, longe de povos industriosos. Cercada 
a cidade com uma muralha, pôs-se a construir casas, 
levantar templos e dividir o solo. Dominado pela 10 
morte, já há tempos partira para o Hades. Alcínoo, 
de saber divino, estava no trono. A Deusa 
dos Olhos de Coruja dirigiu-se ao palácio do rei 
para preparar o regresso do persistente Odisseu. 
Seus passos a levaram ao quarto de Nausícaa, 15 
uma jovem, filha de Alcínoo, que na beleza e no porte 
competia com deusas. Duas servas, em beleza 
premiadas pelas Graças, dormiam no mesmo quarto, 
junto às pilastras. A porta luzidia estava cerrada. 
Atena, leve como o sopro da brisa, aproximou-se do 20 
leito da jovem. A deusa lhe fala à cabeceira na 
figura da filha de Dimanto, um nauta. Tinham a 
mesma idade e eram muito amigas. Assumindo o 
aspecto dela fala a Deusa: "Nausícaa, não me digas 
que nasceste preguiçosa. Largaste descuidados teus 25 
belos vestidos. Teu casamento não está próximo? 
E imprescindível que apareças bem vestida. Importa 
que se apresentem bem os que te levarem ao noivo. 
Conheces as línguas de tua gente. Não vais querer 
que falem mal de teu pai e de tua mãe. Ao raiar 30 
do dia iremos lavar roupa. O que te parece? Eu te 
ajudo. Terminaremos rapidinho o serviço. Virgem 
continuarás por pouco tempo. Pretendentes não te 
faltam. Os rapazes mais distintos da nobreza querem 
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casar contigo, pertences à família mais ilustre. 35 
Não há tempo a perder. Convém que peças a teu pai 
carruagem e mulas. Preparada a condução, manda 
carregar cintos, vestidos, cobertas. Não aconselho 
que vás a pé. De carruagem é mais distinto, além 
do mais, os lavadouros ficam longe." Dito isso, 40 
a vigilante Atena subiu ao Olimpo, onde, como é 
sabido, reinam imperiosos os deuses, não 
molestados por ventos, nem por tempestades, 
nem pelo frio do inverno. O Olimpo penetra no 
Éter acima das nuvens. Lá a luz se difunde 45 
clara. Lá os bem-aventurados folgam o dia todo. 
Instruída a jovem, esse foi o destino da Corujosa. 

Apareceu a Aurora, assentada em trono brilhante 
e despertou a bem vestida Nausícaa. Alertada pelo 
sonho, ela atravessou o palácio para advertir os que 50 
a geraram, o pai e a mãe. Nenhum dos dois tinha 
saído. A mãe, com duas escravas, se aquecia junto 
ao fogão. Fiava fios purpúreos. Nausícaa encontrou 
o pai na soleira. Ele se dirigia ao conselho dos 
príncipes. Os nobres aguardavam o rei. Nausícaa 55 
aproximou-se do rei com estas palavras: "Paizinho 
querido, estou aqui para te pedir um carro. Me 
agradaria um que fosse alto e bom de rodas. Quero 
ir ao rio para lavar roupa, providência que já devia 
ter sido tomada há muito. Isso interessa também a ti . 60 
Esperam que te mostres de roupa limpa. E não 
esqueças teus cinco filhos. Dois estão casados, 
mas os outros três, garotos robustos, ainda dependem 
dos nossos cuidados. Quando saem para dançar, 
querem roupa lavada. Penso em tudo isso." Com esse 65 
circunlóquio, evitou, constrangida, falar de noivado 
ao pai, mas ele percebeu o motivo: "Não te recuso 
mulas, minha filha, nem nada do que me pedes. 
Podes ir. Meus criados providenciarão carro alto, 
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de boas rodas, além disso, coberto." 70 
A promessa se converteu imediatamente em ordem. 
Os criados se ativeram às determinações. 

Preparado o carro solicitado e atreladas as mulas, 
ajovem trouxe de seu quarto vestidos magníficos 
e os acomodou na carruagem como convinha. A mãe 75 
preparara um cesto de guloseimas, toda sorte de 
iguarias, petiscos, vinho num odre de pele de 
cabra. Nausícaa tomou assento no carro. Ela ainda 
recebeu das mãos da mãe óleo fragrante num 
frasco de ouro para as unções dela e das outras. 80 
As rédeas luziam em suas mãos. A filha do rei 
fustigou os animais. O carro arrancou ruidoso. 
Os cascos se moviam velozes, conduzindo roupa 
e princesa, acompanhada de um séqüito fiel. 
Quando alcançaram as límpidas correntes do rio, 85 
alimentado por fontes antigas, as mais resistentes 
manchas se rendiam à pureza do fluir cristalino - , 
as criadas desatrelaram as mulas do carro e as 
tocaram para a margem do rio revolto para se 
alimentarem de apetitosa pastagem. Tiraram a 90 
roupa do carro e a trouxeram à sombra prolongada 
na água. Pisaram habilidosas os panos, rivalizavam 
na destreza. Terminado o trabalho, removidas 
todas as nódoas, estenderam as peças ao longo 
da praia sobre seixos lavados pelas ondas do mar. 95 
Vem, então, o banho e o óleo que embeleza todas. 
Não faltou o lanche degustado à beira do rio 
enquanto os panos secavam aos raios do sol. 
Alimentadas as escravas e a princesa, 
desvendam a cabeça para se divertirem com 100 
a bola. Os alvos braços de Nausícaa presidem 
a dança. Visualizem Artemis a vagar pelos 
montes nos cimos do Taígeto ou no Erimanto 
ao encalço de javalis ou de cervos velozes, 
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folguedo acompanhado de Ninfas agrestes a 105 
serviço de Zeus Porta-Escudo para júbilo de Leto; 
sobranceira balouça a cabeça da virgem, em muito 
a mais bela entre todas as belas: eis o retrato de 
Nausícaa no festival das beldades. A hora de 
voltar, Nausícaa deu ordens para atrelarem 110 
as mulas e dobrar cuidadosamente os tecidos. 

Os sábios olhos de Atena fixaram-se no plano que 
ideara: acordar Odisseu para ver a bela jovem que 
deveria conduzi-lo à cidade. A bola, arremessada 
pela princesa a uma das servas, errou o alvo e foi 115 
arrastada pela corrente ao fundo do rio. Os gritos 
agudos despertaram Odisseu. Sentado no leito, 
revolveu conjeturas no peito: "Que rumo tomar? 
Em terras de que gente me encontro agora? São 
agressivos? Hospitaleiros? Selvagens? Têm leis? 120 
Sentimentos piedosos elevam-lhes a mente? 
Soam aos meus ouvidos vozes femininas. São 
Ninfas? Vivem nos cimos dos montes, nas fontes 
dos rios, em prados verdej antes? Espero estar 
próximo de gente com fala humana. Coragem! 125 
Preciso conferi-lo com meus próprios olhos." 
Pensando assim, Odisseu tratou de sair do bosque. 
Ergueu o braço robusto, quebrou um galho das 
árvores compactas para esconder o membro viril . 
Avançou como um leão das montanhas, contra a 130 
chuva e contra o vento. Ciente da força, cintilam-lhe 
os olhos, no rastro de bois e de ovelhas, de corças 
em cursos campestres, no ímpeto feroz da fome e 
contra pacíficos rebanhos em domésticos cercados. 
Sem roupa, carente de tudo, apareceu assim Odisseu 135 
aos espantados olhos femininos emoldurados de 
tranças. O corpo castigado pela salsugem espantou as 
moças. Corriam de cá para lá em busca de abrigo, 
menos a filha de Alcínoo. Nausícaa não se moveu. 
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Atena lhe infundia coragem, removendo o tremor 140 
das pernas. A princesa enfrentou-o de pé. Vacilou 
Odisseu. Cairia diante da formosura, rogaria de 
joelhos? Suplicaria de longe, afetuoso, na esperança 
de lhe alcançar roupa e lhe indicar o caminho para a 
cidade? Perturbado por pensamentos contrários, 145 
pareceu-lhe melhor dirigir-se à jovem submisso, a 
distância. A desconhecida poderia resistir ofendida. 
Proferiu estas palavras afetuosas: "Prostro-me a teus 
pés, Senhora, sem saber se és deusa ou mortal. Se és 
uma das que dominam o céu imenso, quero crer 150 
que sejas Artemis, filha de Zeus, pois te assemelhas 
a ela no porte, na postura e na beleza. Se me disseres 
que pertences aos habitantes da terra, declaro três 
vezes venturosos teu pai, tua nobre mãe e três 
vezes venturosos teus irmãos. Tua presença deve 155 
infundir júbilo constante em seus corações ao verem 
teus braços se moverem nas evoluções da dança. 
Mais que o de todos deverá pulsar o coração daquele 
que tiver a ventura de conduzir-te ao lar, rica de dotes 
nupciais. De homens e mulheres que vi , não lembro 160 
ninguém que pudesse igualar-se a t i . Tens em mim um 
devoto. Vi em Delos, junto ao altar de Apoio, erguer-
se uma palmeirinha. Eu não estava só. Fui até lá 
com numerosa multidão, uma viagem que mais 
tarde me causou aflições. Eu a mirava e admirava, 165 
o coração batia forte. Nunca a terra tinha gerado 
rebento igual. Só tu me inspiras devoção semelhante 
àquela. Quero envolver-te os joelhos e recuo 
temeroso, atormentado por dor recente. Só ontem, 
depois de vinte dias, escapei do mar. Durante esse 170 
tempo, evadido de Ogígia, fui açoitado por ondas e 
tempestades arrasadoras. Uma divindade largou-me 
aqui. Para que sofra ainda mais? Quando isso vai 
acabar, não sei. Lá em cima, decerto, os deuses me 
preparam outros males. Imploro, Senhora, ajuda-me. 175 
Sofri muito. Es a primeira pessoa que encontro. Dos 
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daqui não conheço ninguém. Não vi povoado nem 
território. Poderias dizer-me onde fica a cidade? Me 
arranjas um pano que me cubra, um saco qualquer? 
Os deuses te concedam tudo o que desejas: marido, 180 
casa, tranqüilidade doméstica, conforto. Podes 
imaginar coisa melhor: marido e mulher em vida 
harmoniosa no lar, obra de seus esforços? A 
felicidade conjugai causa inveja aos inimigos. Mas 
jubilam os amigos, jubilam os dois, mais que 185 
ninguém." Com um alvo movimento de braços, 
respondeu-lhe ela: "Percebo delicadeza no que 
dizes. Zeus, Senhor do Olimpo, retribui a 
bons e maus, conforme sua soberana vontade. 
Não suportas mais do que ele reservou para t i . 190 
Visto que chegaste à nossa cidade, terás vestes 
e tudo o que te for necessário. Do que súplicas, 
não sentirás falta de nada. Eu te mostrarei nossa 
cidade e te falarei sobre o meu povo. Estás entre 
feáceos. Feácea é esta cidade, feácea é esta terra. 195 
Falas com a filha do rei. O governo está em suas 
poderosas mãos." Voltando-se a suas escravas, 
Nausícaa falou com autoridade: "Comportem-se! 
A visão de um homem as assusta? Vocês agem 
como se ele fosse mal-intencionado. Não viverá 200 
por muito tempo quem se aproxima da nossa 
terra com maus propósitos. Saibam os mortais 
que estamos sob a proteção dos que não morrem. 
Vivemos isolados, cercados por ondas encapeladas. 
Somos os derradeiros, vizinhos próximos não temos. 205 
Este sofredor que nos visita é um desgarrado. 
Temos o dever de acolhê-lo. Errantes e pobres são 
enviados de Zeus. Oferecemos com gosto o pouco 
que temos. Mãos à obra, minhas servas! Venha pão 
e vinho! Dêem-lhe banho no rio em lugar abrigado." 210 
Esta foi a ordem. Instruções corriam de uma a outra. 
Conduziram Odisseu a um sítio protegido do vento, 
como lhes ordenara a princesa, a filha de Alcínoo. 
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Alcançaram-lhe as roupas: uma túnica e um manto. 
Veio a jarra de ouro, óleo era o conteúdo. Todas as 215 
providências tomadas, convidaram-no a entrar no 
rio. Odisseu falou, cheio de pudores, às escravas: 
"Fiquem aqui mesmo, eu próprio quero tirar a 
salsugem dos ombros e passar óleo em meu corpo. 
Minha pele já há muito dispensa cuidados. Não 220 
quero banhar-me na presença de vocês. O pudor me 
impede de exibir minha nudez a jovens delicadas." 
Afastando-se, comunicaram o pedido à princesa. 
O rio recebeu o corpo do herói. Pôs-se a remover 
a crosta que lhe cobria os ombros e as costas. A 225 
corrente limpou-o da pasta salgada. O mar castigara-
lhe o cabelo. Banhado, cobriu a pele rejuvenescida 
com as vestes, obséquio da bela virgem. Entrou 
em ação Palas Atena. A arte divina robusteceu-lhe 
os membros. Os cabelos encaracolados pareciam 230 
jacintos. Tomemos um escultor, um que, discípulo de 
Hefesto10 e Atena, produz estátua de prata revestida 
de ouro. Instruído nos segredos da arte saem-lhe 
das mãos obras maravilhosas. Com a mesma sedução 
revestiu a Deusa a cabeça e os ombros de Odisseu. 235 
Deslumbrante, caminhou até à praia, sentou-se. 
Resplandecia belo, sedutor. Nausícaa estava pasma. 
Animou-se a falar, por fim, a suas criadas: 
"Prestem atenção ao que lhes digo: reparem neste 
homem. Nenhum dos deuses olímpicos teria razões 240 
para opor-se à vinda dele à terra dos feáceos. Não 
percebi nada de excepcional nele antes. Mas agora 
me parece divino, em nada inferior a imortais. Sonho 
com um homem assim para esposo. O que poderia eu 
fazer para ele permanecer conosco? Quero que goste 245 
daqui. Depressa, ele deverá provar do nosso pão, 
do nosso vinho." As determinações da princesa foram 
prontamente executadas. A refeição de Odisseu veio 
acompanhada de vinho. Odisseu, o sofrido, macerado 
por severas privações, comeu e bebeu. Novos planos 250 
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ocupavam a mente de Nausícaa enquanto dobrava 
a roupa para guardá-la no carro. Atreladas as mulas, 
ela ocupou o assento que lhe estava reservado. Falou 
a Odisseu que, a mando dela, se aproximara: 
"Convém retornar. Eu te indicarei o caminho ao 
palácio. Lá conhecerás nossa gente, o que de melhor a 
nobreza tem a mostrar. Deves compreender que essa 
é a medida mais sensata. Enquanto percorrermos 
os campos e as plantações, recomendo que me sigas 
com minhas escravas. Apressa o passo no ritmo das 
mulas. E só acompanhar minha condução. Lá 
chegados, verás alta coroa de torres. O porto estende-
se de um lado a outro. O acesso é estreito. Naus 
simétricas assinalam o caminho. Um ancoradouro 
foi determinado para cada uma delas. A praça, 
firmada por blocos de pedra fincadas no solo, abraça 
o belo templo de Posidon. Ela fica um pouco mais 
adiante. Lá se preparam todos os apetrechos das naus: 
cordas, velame... Lá se limpam os lemes. Arcos e 
flechas não entusiasmam os feáceos. Ocupam-se 
com mastros, remos e navios bojudos, velozes. 
Enfrentam festivos as ondas do mar pardacento. 
Evitemos comentários maldosos. Não vá alguém 
censurar-me. Maldizentes circulam por toda parte. 
Pessoas mal-intencionadas poderiam comentar: 
'Quem é o fortão atrás de Nausícaa? Onde encontrou 
ela o cara? O escolhido é esse? A princesa tirou esse 
vagabundo de algum navio? Deve ter vindo de longe, 
nas vizinhanças desta ilha não mora ninguém. De 
tanto rezar, não me digam que se trata de um deus 
lá de cima para ficar juntinho dela. Ela poderia 
desejar coisa melhor? Queria um homem de fora. Aos 
rapazes daqui, vira a cara. Propostas não lhe faltam. 
Quando os feáceos vêm com agrados, até aos ricos 
ela torce o nariz.' Evitemos mexericos. Eu morreria 
de vergonha. Não sou diferente: desagradam-me as 
que não sabem comportar-se, metidas com homens, 
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escondidas dos pais, antes de cerimônia decente. 
Já que não és daqui, presta atenção ao que vais ouvir. 
Esperas, sem dúvida, que meu pai te ajude a voltar. 290 
Queres navio, tripulação. Perto da estrada hás de ver um 
bosque de Atena, repousante. Lá corre uma fonte 
num prado. Dono do lugar é meu pai. A terra é boa, 
produz de tudo. A um grito de lá fica a cidade. Te 
recomendo que fiques lá o tempo necessário 295 
para eu e as criadas voltarmos à casa de meu pai. 
Quando nos julgares chegadas ao destino, entra na 
cidade e pergunta pela residência do rei, o palácio 
de Alcínoo, de quem me orgulho ser filha. Não 
vais te perder. Até um menino saberá indicar-te o 300 
caminho. Entre os feáceos não existe nada tão 
imponente, nada é comparável à residência real de 
Alcínoo. Atingindo o palácio, entra, atravessa o 
salão. Dirige-te primeiro à minha mãe. Ela deverá 
estar sentada contra a coluna junto à lareira para fiar 305 
à luz do fogo, espetáculo de encher os olhos. Atrás 
dela poderás ver o trabalho das criadas. Encostado 
à mesma coluna encontra-se a poltrona de meu pai. 
Acomodado nela com imponência divina deverá estar 
ele a provar um cálice de vinho. Deverás passar por ele 310 
e abraçar suplicante os joelhos de minha mãe a fim 
de que te seja concedido ver o alegre dia do regresso 
mesmo que vivas longe. Se ela te der acolhida cordial, 
haverá muita probabilidade de veres teus queridos, tua 
casa solidamente construída, tua pátria, tua terra." 315 

Com essas instruções, o chicote da princesa zuniu no 
lombo das mulas. Distanciaram-se das margens. O 
carro movia-se ao ritmo robusto dos cascos. Nausícaa 
conduzia a carruagem atenta aos que a seguiam a pé, 
as escravas e Odisseu. Manejava com inteligência o 320 
chicote. O sol se pôs ao chegaram ao renomado bosque 
de Atena, sítio sagrado. Detendo os passos, o divino 
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Odisseu dirigiu uma prece à filha do poderoso Zeus: 
"Ouve-me, imbatível rebento do Zeus Porta-Escudo, 
já que não deste atenção às minhas súplicas ao eulseí —325 
açoitado pela conhecida inclemência do Abala-Terra. 
Concede-me o favor dos feáceos, amistosa acolhida." 
Palas Atena acolheu a súplica de Odisseu, embora 
não se mostrasse a ele em pessoa, por temer a reação 
do tio paterno dela", que nutria raiva implacável 330 
contra o herói, antes de ele alcançar a costa. 
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Canto 7 

Enquanto o divino Odisseu, o sofredor, suplicava, 
a força das mulas levou a jovem ao palácio. Tendo 
chegado à louvada residência do pai, deteve os 
animais no portal. Aproximaram-se os irmãos, no 
porte comparáveis aos deuses. Desatrelaram as 05 
mulas e levaram a roupa para dentro. Nausícaa 
dirigiu-se a seus aposentos. Acendeu-lhe o lume 
uma anciã, a camareira Eurimedusa. Trazida de 
Apira em navios simétricos, fora oferecida a 

•Alcínoo, rei de todos os feáceos, cujas ordens 10 
soavam como divinas aos ouvidos do povo. Essa 
serviçal servia Nausícaa, a jovem dos alvos 
braços. Iluminada a sala, preparou a ceia. Odisseu 
rumou para a cidade. Para guardá-lo Palas Atena 
o envolveu em névoa compacta. Ela temia que 15 
alguém dos feáceos o abordasse com palavras 
ofensivas ou lhe indagasse a origem. Ao alcançar 
as cercanias da cidade, apareceram-lhe os olhos 
providentes de Palas Atena. A deusa assumira a 
forma de uma jovem que carregava um jarro. Ao 20 
interromper a marcha, perguntou-lhe Odisseu: 
"Poderias conduzir-me ao palácio de Alcínoo, 
o rei de tua gente? Já sofri muito, cheguei de 
longe. Sem conhecer pessoa, rogo proteção. 
Todos me são estranhos, tanto os que moram 25 
na cidade quanto os que labutam no campo." 
A resposta de Atena não demorou: "Vou 
mostrar-te a casa que procuras. Meu pai, que 
prezo muito, mora bem perto. Segue-me confiante. 
Eu te indicarei o caminho. Baixa a cabeça e não 30 
fales a ninguém. Os feáceos não costumam 
tratar com estrangeiros, nem se mostram receptivos 
quando alguém chega de outra parte. Com naus 
bojudas vencem as distâncias no mar profundo, 
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habilidade que lhes vem do Abala-Terra. Os barcos 35 
parecem alados. Voam como os pensamentos." 
Com essas recomendações, Atena encetou a marcha. 
Odisseu manteve-se firme nas pegadas da deusa. 
Os renomados navegadores não o perceberam 
atravessar a cidade. Atena, divindade severa, não 40 
o consentiu. Ela o queria de coração. Envolveu-o 
em neblina densa. Odisseu viu portos e barcos 
céleres. De espantar! Viu praças onde se reuniam 
os heróis. De espanto em espanto observou 
muralhas imponentes, solidamente alicerçadas. 45 
Seus passos se detiveram diante do muito falado 
palácio. Quem aí quebrou o silêncio foi Atena: 
"Meu Senhor, a casa que querias ver é esta. 
Encontrarás inúmeros reis, protegidos de Zeus, 
reunidos em torno da mesa. Não há razão para 50 
entrares de coração abalado. Os decididos saem 
bem em todas as empresas, ainda que venham de 
longe. Ao entrares na sala, encontrarás a rainha. 
Guarda o nome, ela se chama Arete, e é da 
linhagem de Alcínoo. Posidon, o Abala-Terra, 55 
gerou primeiro Nausítoo e Peribéia, sublime 
em reuniões femininas. E, de longe, a mais bem 
dotada das filhas de Eurimedonte, o homem dos 
grandes projetos, rei outrora entre altivos gigantes, 
mas ele levou seu povo e a si mesmo à destruição. 60 
Unindo-se a Peribéia, Posidon gerou Nausítoo, 
Este foi o pai de Rexenor e de Alcínoo. Rexenor 
não teve filho homem, morreu recém-casado, 
fulminado por uma das prateadas flechas de 
Apoio. Deixou no palácio uma única filha, Arete. 65 
Alcínoo tomou-a por mulher e a honrou como 
nunca ninguém honrou outra na face da terra, de 
quantas sob o governo de homens administram 
a casa. Afetuosamente respeitada por seu esposo, 
ela vive com seus filhos e com Alcínoo. O povo 70 
lhe tributa homenagem e a aclama com palavras 
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entusiásticas quando aparece na cidade. 
Conhecida pelo seu bom senso, concilia mulheres, 
conhecidas suas. Resolve até conflitos de homens. 
Se conquistares o coração da rainha, cresce a 75 
esperança de reveres os que amas, tua casa e a 
terra em que viste a luz do dia." Falando assim, 
sumiram os olhos reflexivos de Atena. Pairando 
sobre o mar, deixou Esquéria em direção a 
Maratona e aos largos caminhos de Atenas, 80 
onde se ergue o fortificado palácio de Erecteu. 
Odisseu prosseguiu a marcha rumo ao palácio. 
Batia-lhe o coração quando pousou o pé na 
soleira de bronze. O brilho em tomo da casa de 
Alcínoo lembrava raios do sol e da lua. Bronze 85 
revestia as paredes de ponta a ponta. No alto 
corria um friso de pedras azuladas. Portas 
guamecidas de ouro cerravam o palácio. Colunas 
de prata em piso de bronze sustentavam 
a arquitrave prateada. De ouro era a cornija. 90 
A porta era ladeada por cachorros feitos de ouro 
- obra de Hefesto - , vigias do palácio do afável 
Alcínoo. O artista os produzira para durarem 
sempre sem serem molestados pelo peso dos anos. 
Ao longo da parede enfileiravam-se poltronas, 95 
de uma extremidade a outra, cobertas de tapetes 
finíssimos, obra incomparável de mãos femininas. 
Ali o rei se reunia com a nobreza feácea, oferecia-
lhes comida e bebida o ano inteiro. Áureas 
estátuas de jovens ocupavam os altares. Eretos, 100 
empunhavam tochas brilhantes, iluminavam 
a noite dos convidados aos banquetes palacianos. 
O palácio contava com o serviço de cinqüenta 
escravas. Umas trituravam espigas douradas, 
outras produziam os panos. Moviam-se compactas 105 
como a folhagem dos choupos. Pingavam gotas 
de óleo do linho cuidadosamente tecido. Enquanto 
os feáceos percorriam habilidosos os mares, 
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embarcados em naus velozes, as mulheres navegam 
com perícia pela tecedura, assistidas por Palas, 110 
de quem vêm projetos brilhantes e obras admiráveis. 
Fora do pátio, abre-se um vasto jardim, de quatro 
jeiras, bem perto dos portões, cercado de sebes. 
Cultivam-se nele, em abundância, árvores viçosas: 
pereiras, romeiras, macieiras. Os frutos esplendem. 115 
Doces arredondam-se os figos, olivas verdejam. 
Aí as frutas jamais escasseiam, abundam tanto no 
inverno como na estação quente, sobejam ao longo 
do ano. Ao sopro do zéfiro, crescem, maduram. 
Avolumam-se peras e peras, maçãs e mais maçãs. 120 
Uvas vão, uvas vêm; fenecem figos, figos fulguram. 
Raízes enriquecem a planície. Numa extremidade, 
abundantes secam os bagos suculentos, ao brilho do 
sol; na outra segue a colheita, perto escorre o suco 
ao impacto dos pés. Mais adiante cepas encetam 125 
rebentos, a espaços uvas negrejam. Junto às últimas 
carreiras verdejam canteiros com toda sorte de 
verduras, o ano inteiro. Nas imediações borbulham 
duas fontes, uma irriga a horta, a outra, passando 
por baixo do pátio, atinge o imponente palácio. 130 
Desta se abastece a cidade. Quanto a dádivas 
divinas, Alcínoo não tem queixas. O espanto 
imobilizou o paciente e divino Odisseu. 
Despertando da fascinação do espetáculo, o herói 
transpôs o vestíbulo e entrou no palácio no 135 
momento em que os dirigentes e conselheiros 
faziam libações a Hermes, o luminoso. Era 
a última cerimônia do dia antes do repouso 
noturno. Odisseu, ainda protegido pela névoa 
de Atena, atravessou a sala imperturbável para 140 
alcançar Arete, acompanhada de seu esposo. 
Quando Odisseu envolveu os joelhos da rainha, 
desfez-se a nuvem, proteção divina. O silêncio 
foi geral. Havia um estranho no palácio para 
surpresa de todos. Suplicou Odisseu: "Filha do 145 
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sobre-humano Rexenor, digníssima Arete, sofri 
muito. A teus pés, apresento-me a teu esposo e a 
todos os convivas. Que os deuses vos sejam 
propícios! Desejo que vossos bens e as dádivas 
do povo enriqueçam vossos filhos. Rogo meios 150 
para voltar, o mais depressa possível. Há quanto 
tempo estou longe dos meus? Não agüento mais." 
Com essas palavras sentou-se nas cinzas junto à 
lareira. Todos calados. Ninguém quebrou o silêncio. 
Depois de muito tempo, ouviu-se a voz de Equeneu, 155 
avançado em anos, o mais antigo dos feáceos, 
versado em mitos, o legado antigo lhe era familiar. 
Como se discursasse na assembléia, declarou: 
"Alcínoo, não considero decente admitir que um 
estrangeiro permaneça sentado no chão, na cinza. 160 
Os teus aguardam calados tua orientação. Anima-te! 
Levanta o estrangeiro. Oferece-lhe uma poltrona 
ornada de prata. Que teus arautos lhe preparem 
vinho! E hora de libar ao Zeus fulminador, protetor 
de todos os que respeitosos rogam abrigo. 165 
Por que a responsável não lhe prepara já a mesa?" 

O rei, ao perceber a força dessas palavras, 
estendeu a mão ao Odisseu das rápidas decisões. 
Erguendo-o da cinza, dirigiu-o a um assento bem 
próximo de si. Ordenou que Laodamante, guapo 170 
filho seu, lhe cedesse esse lugar de alta distinção. 
Apresentou-se uma donzela com água lustrai 
numa jarra de ouro para a purificação ritual das 
mãos em bacia de prata. Veio a mesa polida. A 
serviçal bem orientada apresentou-lhe variedade 175 
de pães e de seletas iguarias, o que havia de melhor. 
O experimentado Odisseu serviu-se de tudo. Com 
autoridade real, dirigiu-se Alcínoo ao arauto: 
"Pontônoo, prepara vinho e o oferece a todos. 
Chegou o momento de homenagearmos Zeus 180 
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fulminador, protetor dos que rogam abrigo." A essa 
ordem, Pontônoo preparou um jarro de vinho, 
uma delícia. Servidos todos, começou a cerimônia. 
Feita a libação e provado o vinho ao gosto de cada 
um, o rei proferiu estas palavras: "Meus caros 185 
guias e conselheiros! Quero transmitir-vos de 
coração a coração o que me rola no peito. Já é tarde. 
Cada um irá à sua própria residência. Convoco os 
anciãos para amanhã de manhã. Conto com todos 
para recebermos o estrangeiro com sacrifícios aos 190 
imortais e para deliberarmos sobre seu regresso. 
Quero que meu convidado chegue à sua terra sem 
contratempos com escolta feácea. Desejo-lhe volta 
rápida e prazerosa, ainda que viva distante. Quero 
evitar quaisquer dissabores, a mais leve sombra de 195 
mal no caminho à terra em que nasceu. Lá ele 
provará o que o destino, através das sombrias 
fiandeiras, lhe proporcionou. Suponhamos 
que ele seja um dos imortais, que proceda lá do 
céu, nesse caso, diverso é o propósito divino. 200 
Deuses costumam visitar-nos declaradamente, 
quando lhes oferecemos ricas hecatombes. 
Celebram conosco. Se alguém de nós os 
encontra, só, no caminho, eles não se ocultam. 
Somos vizinhos deles, como também os ciclopes 205 
e a rústica raça dos gigantes." Declarou-lhe 
o atilado Odisseu: "Alcínoo, não aflijas com 
dúvidas tuas entranhas. Não posso vangloriar-me 
de semelhanças com imortais assentados no 
palácio celestial. Meu corpo e meu aspecto não 210 
são celestes. Pertenço a frágeis, a mortais. Iguais 
a mim conheceis muitos. Arrasto-me em miséria. 
Pertenço aos que sofrem. Sou homem. Desfiaria 
males, se vos contasse tudo o que o céu me fez 
padecer. Para quê? Deixai-me comer. Esqueço 215 
infortúnios. Tenho fome de cão. Minha barriga 
é insaciável. Requer minha atenção mesmo 
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quando exausto e atribulado. Não posso negar, 
aflições me devastam o peito, mas meu ventre me 
manda comer e beber. Ele apaga o que trago na 220 
memória. Esqueço o que sofri. Tenho que forrar o 
estômago. Por mim, partiria à primeira luz do dia. 
Não agüento mais. Cansei de sofrer. Quero minha 
terra. Depois de ver minhas propriedades, meus 
escravos e minha casa, a vida que se vá." As 225 
palavras do herói provocaram concordância total. 
Que partisse! O que falara tinha sentido. Findas 
as libações, provado o vinho ao gosto de cada um, 
retiraram-se para as suas próprias residências. 

O divino Odisseu permaneceu no palácio. 230 
Arete e Alcínoo, com aspecto de deus, estavam 
com ele. As criadas estavam atarefadas em tirar 
a mesa. Arete, a rainha dos alvos braços, não se 
conteve. Ela reparou a rica vestimenta de Odisseu, 
a túnica e o manto. Era trabalho dela e de suas 235 
escravas. As palavras dela romperam aladas 
o silêncio: "Meu caro hóspede, deves-me, com 
certeza, explicações. Quem é tua gente? Quem te 
deu esta roupa? Ouvi-te falar que chegaste até aqui, 
perdido no mar." Contestou-lhe Odisseu, o grande 240 
sofredor: "Excelentíssima rainha, difícil seria 
expor-te detalhadamente tudo. Os deuses celestes, 
repito, fizeram-me sofrer muito. Do que desejas 
saber, permite-me ficar no essencial. Há no mar 
uma ilha remota, Ogígia. Lá reina Calipso, filha 245 
ardilosa de Atlas, conhecida pelas tranças, é muito 
perigosa. Vive sozinha, sem companhia divina nem 
humana. Alguém dos celestes fez-me companheiro 
dela. Um raio de Zeus partiu minha nau ao meio, 
quando eu navegava perdido no mar cor de vinho. 250 
Todos os meus companheiros sumiram. Por nove 
dias arrastaram-me as ondas, agarrado à quilha da 
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nave simétrica. No décimo dia, a noite era escura, 
cheguei - os deuses me ajudaram - a Ogígia, morada 
de Calipso, deusa tenebrosa, sedutora. Recebeu-me 255 
com agrados, tratou-me com ternura, alimentou-me 
com promessas de imortalidade e juventude 
eternas. No meu peito o coração resistia. Vivi como 
prisioneiro por sete longos anos. Eu molhava com 
lágrimas as vestes imortais que ela me oferecia. Mas 260 
na virada do oitavo ano, ela finalmente consentiu 
na minha partida, se por ordem de Zeus ou por uma 
repentina mudança de sentimentos, eu não sei. 
Embarcando numa jangada, eu me despedi dela. Ela 
não quis que eu sentisse falta de alimento, de bebida 265 
nem de roupa imortal. Um vento sem riscos coroou 
as dádivas. Minha viagem pelo mar prolongou-se por 
dezoito dias. No décimo oitavo dia, vi as montanhas 
sombrias desta vossa terra. Saltou de alegria este meu 
coração sem sorte. Muitas penas ainda me estavam 270 
reservadas, desencadeadas por Posidon. Atirou 
ventos contra mim para meus tormentos. Como 
narrar a fúria das águas? Eu gemia de medo. As 
ondas me arrancaram da jangada. Pedaços voaram, 
carregados pela força da tempestade. Venci a 275 
intempérie a nado até alcançar a costa desta terra, 
empurrado pela força das ondas bravias. A procela 
ameaçou-me até ao fim. Eu poderia ter sido jogado 
contra as rochas do litoral inclemente. Resisti com a 
força dos braços. Cheguei à embocadura de um rio. 280 
Não poderia esperar nada de melhor, livre, enfim, de 
paredes rochosas e ventanias. Exausto desabei na 
areia. Quando recuperei os sentidos, a terra se cobria 
com o imperecível manto da noite. Deixando o rio de 
nascentes celestes, arrastei-me ao bosque. Coberto 285 
de folhas, um deus derramou sobre mim um sono sem 
fronteiras. De coração aflito, adormeci na ramagem. 
Dormindo, varei a noite, a manhã e a metade do dia. 
O sol já se punha, quando o sono me deixou. Foi 
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Então que percebi os folguedos de tua filha e de tuas 290 
criadas. Ela se movia entre as demais com porte de 
deusa. Pedi-lhe ajuda. Ela tomou a decisão adequada, 
o que é surpreendente. Moços desmiolados há muitos. 
Jamais encontrarias jovem que agisse com mais juízo. 
Ofereceu-me uma refeição regada a vinho. Propiciou- 295 
me um banho no rio e ofereceu-me esta roupa. Esta 
é a verdade. Tudo aconteceu como digo." Tomando 
a palavra, dirigiu-se a ele o próprio rei: "Meu caro, 
o procedimento da minha filha não foi correto. Ela 
chegou em casa acompanhada das escravas e não te 300 
trouxe consigo, embora lhe tivesses pedido ajuda." 
A essa repreensão, reagiu cavalheirescamente Odisseu: 
"Majestade, a princesa não merece incriminação. Ela 
recomendou que eu a acompanhasse com as servas. 
A cautela foi minha. Eu temia que reprovasses 305 
minha presença no séqüito dela. Eu poderia provocar 
melindres. Nós, terrestres, somos muito sensíveis." 
O rei respondeu-lhe afetuosamente: "Caríssimo, sabe 
que meus sentimentos não se perturbam sem fortes 
motivos. Ponderação é o melhor. Eu gostaria, por 310 
Zeus Pai, por Atena, por Apoio, que alguém com tua 
sensibilidade, que é também a minha, escolhesse 
minha filha por esposa para ser meu genro. Eu te daria 
casas, te daria propriedades, se tu resolvesses ficar 
aqui. Se, no entanto, decidires o contrário, nenhum dos 315 
feáceos te deterá. Zeus não o aprovaria. Determino 
com precisão teu retorno. Para te tranqüilizar, será 
amanhã. Não quero que preocupações perturbem 
teu sono. Meus marinheiros te conduzirão por águas 
calmas. Voltarás à tua pátria, tua casa, o que mais 320 
prezas, mesmo que teus domínios fiquem além de 
Eubéia, o território mais distante, segundo remeiros 
de minha confiança. Levaram Radamântis, desejoso 
de ver Tício, filho de Gaia. Foram e voltaram num 
só dia. Desembarcaram aqui, executada a tarefa, sem 325 
nenhum sinal de cansaço. Na travessia, tu mesmo 
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vais experimentar a qualidade dos meus navios e a 
habilidade dos meus remeiros." A declaração 
do rei alegrou o sofrido coração do divino Odisseu. 
O rei ouviu, então, estas palavras suplicantes: 330 
"Zeus Pai, rogo-te que se cumpra tudo o que Alcínoo 
disse. Grande seja o renome dele na superfície 
do solo fecundo e que eu, enfim, reveja minha terra!" 

Enquanto os dois trocavam essas palavras, a rainha 
dos alvos braços dava instruções às mulheres que a 335 
serviam: que lhe armassem o leito sob o pórtico com 
os melhores travesseiros, os de púrpura. Mandou 
trazer tapetes e cobertores de lã para envolver o 
corpo. Deixaram a sala empunhando tochas para 
iluminar o caminho. Preparado o leito aconchegante, 340 
aproximaram-se de Odisseu com palavras afáveis: 
"Preparado está o leito, senhor, para o repouso". 
Depois de tantos trabalhos, grato lhe soou o convite. 
Repousa, enfim, de seus muitos sofrimentos o divino 
Odisseu num leito confortável em sala ressonante. 345 
Recolhe-se Alcínoo aos seus aposentos no alto. 
A seu lado acomoda-se a senhora, esposa do rei. 
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Canto 8 

Quando a Aurora levantou os róseos dedos, a força 
restaurada de Alcinoo ergueu-o do leito. Ergueu-se 
também banhado de divino esplendor o Arrasa-
Cidades, Odisseu. Ambos foram à assembléia dos 
feáceos. A autoridade de Alcinoo abria caminho ao 05 
longo das naus. Chegados à reunião, tomaram juntos 
assento em pedras polidas. Na forma de arauto do 
rei, Palas Atena percorria as ruas da cidade. 
Pensando nos planos para o regresso de Odisseu, 
dirigiu-se pessoalmente a cada um dos nobres: 10 
"Chefes e conselheiros feáceos, o rei vos convoca 
para uma assembléia urgente. Como sabeis, às portas 
do palácio do nosso sábio rei um estrangeiro bateu 
há pouco. As agruras da viagem em nada lhe afetaram 
o brilho divino." As palavras da deusa inflamaram o 15 
ardor e o desejo de cada um. Lotou-se o espaço. Os 
convocados tomaram assento. O porte do sábio filho 
de Laertes enchia de admiração olhares espantados. 
Cabeça e ombros esplendiam ao toque dos dedos 
graciosos de Atena. Maior e mais robusto erguia-se 20 
entre todos o corpo de Odisseu. A imagem dele 
deveria impressionar todos os feáceos, admirado, 
respeitado, capaz de destacar-se em todas as provas 
a que os feáceos viessem a submetê-lo. Encontrando-
se todos reunidos, Alcinoo dirigiu-lhes a palavra: 25 
"Caros feáceos, dirigentes e conselheiros do meu 
reino, prestai atenção às minhas deliberações. 
Este estrangeiro, ainda não sei quem seja, eu nem 
saberia informar donde veio, se do oriente ou do 
ocidente, roga-me providências e garantias de 30 
regresso. Obedecendo a nossos costumes, penso 
que devemos atendê-lo. De quantos me procuram, 
ninguém se cansa de esperar aflito garantia de 
auxílio. Vamos, lancemos uma nau negra ao divino 
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mar salgado, nova e sem uso. Escolham-se dois e 35 
mais cinqüenta entre o povo que, embora jovens, se 
distingam na arte de navegar. Logo que tiverdes 
atado os remos quero-vos aqui. Preparada a nau, 
quero que vos ocupeis do banquete que oferecerei 
a todos. Estas são minhas ordens aos jovens. Os 40 
demais, os cetrados, quero que me acompanhem 
ao palácio. Ofereçamos ao hóspede um banquete de 
reis. Não admito 'não'. Demódoco nos deliciará 
com voz divina, dom dos deuses. Os impulsos 
de seu coração determinarão a rota do canto." 45 

Dadas as ordens, ergueu-se o monarca para conduzir 
o régio cortejo. Partiu o arauto em busca do divino 
cantor. Dirigiram-se às bordas do mar os cinqüenta 
mais dois escolhidos, obedientes às ordens do rei. 
Chegados ao porto e ao mar, puseram-se a trabalhar. 50 
Arrastaram a nau para dentro das águas profundas. 
A alvura da vela, presa ao mastro, contrastou o negro 
da nau. Seguindo determinações precisas, prenderam 
os remos com tiras de couro. A alvura da vela fulgurou 
no mastro. Baixaram a âncora longe da praia e 55 
tomaram o caminho que leva ao palácio de Alcinoo. 
As alas, os pátios, as salas abriam-se espaçosos à 
multidão dos convivas. Idosos conviviam com jovens. 
Doze ovelhas sacrificou Alcinoo, além de oito 
suínos de alvos dentes, mais dois bois, lerdos no passo. 60 
Aproximou-se o arauto acompanhado do cantor 
aplaudido. Enredos tétricos e triunfais infundia-lhe a 
Musa. Concedeu-lhe a doçura da voz em troca da luz 
dos olhos. Achando-se entre os convivas, Pontônoo 
conduziu-o a uma poltrona cujos pregos argênteos 65 
luziam junto à grande coluna. Pendurou 
a sonora lira num gancho sobre sua cabeça, onde o 
cantor podia alcançá-la com a mão. Ao seu lado 
ofereceu-lhe um vistoso cestinho de pão, acompanhado 
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de uma jarra de vinho ao gosto do cantor. Os convivas 70 
serviram-se das iguarias oferecidas. Concluído o 
lauto banquete, apreciado por todos, a Musa incitou 
o aedo a cantar os feitos dos heróis, narrativa cuja 
ressonância vibra no imenso céu, o conflito em que se 
confrontaram Odisseu e Aquiles. Desentenderam-se 75 
com palavras ásperas por ocasião de um memorável 
banquete dos deuses. O conflito dos mais destacados 
entre os aqueus não desagradou Agamênon, o chefe 
das tropas, pois isso lhe tinha predito Febo Apoio 
ao transpor a soleira do seu templo na sagrada Pito. 80 
Começaram aí as aflições que rolaram sobre 
troianos e dânaos por decreto do grande Zeus. 
Assim desenvolveu-se o canto do famoso aedo. 
Mas Odisseu tomou nas mãos robustas um amplo 
pano de púrpura para esconder a cabeça e os traços 85 
atraentes da face. Apresentar se aos feáceos com 
os olhos úmidos de lágrimas? Constrangia se. 
Silenciada a voz divina do aedo, enxugou o rosto 
e retirou o pano que lhe escondia as faces. Tomou 
a taça pelas duas alças para fazer oferendas aos 90 
deuses. Mas ao recomeçar o canto por insistência 
da nobreza feácea, reacenderam-se os gemidos 
sob o pano que cobria a cabeça de Odisseu. O herói 
conseguiu ocultar as lágrimas a todos, menos a 
Alcinoo, sentado a seu lado, pois o pranto o sacudia 95 
forte. Falou o soberano aos destros remeiros: 
"Dirigentes e conselheiros feáceos, quero vossa 
atenção. Enquanto convivíamos, deliciou-nos 
a lira. Banquete e canto formam uma unidade. 
Convido-vos agora a participar de provas esportivas. 100 
Quero que o estrangeiro, quando reencontrar os 
seus, diga o quanto excedemos outros no pugilato, 
na luta, no salto e na corrida." Com estas palavras, 
o rei deixou a mesa, os outros o seguiram. O 
arauto pendurou a lira sonora no gancho, tomou 105 
o aedo pela mão e o conduziu para fora. Tomou o 
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caminho dos outros feáceos, pois todos estavam 
interessados nas competições anunciadas. 

Dirigiram-se à praça, seguidos de compacta multidão, 
milhares. Jovens da nobreza preparavam-se para 110 
competir. Ergueu-se Acrôneo, Ocíalo e Elatreu, 
Nauteu, Primneu, Anquíalo e Eretmeu, Ponteu, 
Proreu, Toon, Anabesíneo e Anfíalo, filho de 
Políneo, filho de Tectonídao, além de Euríalo, 
filho de Naubólides, Euríalo, o mais distinto 115 
dos feáceos tanto na estatura quanto na feição, 
comparável a Ares12, o matador, superado só por 
Laodamas. Ergueram-se três filhos do ilustre 
Alcinoo: Laodamas, Hálio e o divino Clitoneu. 
A prova de velocidade foi a primeira. Fixa-se-lhes 120 
desde o princípio a meta do curso. Partem prontos, 
compactos os competidores no pó do percurso. 
Aclamam Clitôneo, de muitos o mais distinto. Quanto 
no arado mulas superam em velocidade touros, 
tanto prima o herói entre os demais competidores. 125 
No penoso pugilato outros travam combate. Euríalo 
foi aí melhor entre os melhores. Sublime brilha 
no salto Amfíalo entre soltos saltantes. De Elatreu 
é o trono no lance ligeiro do disco. Na ponta do 
punho desponta Laodamas, um portento. 130 
Já brilhara o talento de todos no dileto deleite. 
Pronunciou-se Laodamas, distinto rebento do rei: 
"Não se constranja o estrangeiro de dizer em que 
jogos lampeja. Sabe saltar? Mau de corpo não é: 
garboso nas coxas, forte nas pernas, bravo nos 135 
braços, possante no pescoço, perfeito no peito. 
Ainda na flor da idade, mas já roído de males. 
Males há muitos, mas mal algum supera os males 
do mar. Carcomem o homem, mesmo que forte." 
Falou-lhe Euríalo, bravo no brado: 140 
"Laodamas, louvo-te as oportunas palavras. 
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Arrasta o estranho às provas. Vai, fala forte!" 
Acossado por tão poderoso apoio, foi o atleta, 
pôs-se no centro e valente provocou Odisseu: 
"Queremos-te aqui, pai de outra gente, mostra o 145 
que sabes, se aprendeste algo. Forma de atleta 
tens. Há glória maior para o vivente do que a 
obtida na agilidade dos pés ou na força do braço? 
Desce! Tenta! Varre amarguras do peito. Partirás 
sem demora. A nau já está preparada. A postos 150 
já se encontra a tripulação." Respondeu-lhe 
Odisseu com sábia ponderação: "Meu caro 
Laodamas, és rude. Insultas-me. Por quê? Meus 
sofrimentos me afastam destes divertimentos. E 
não é de agora. Afligem-me males antigos. Sofri 155 
muito. Sentado aqui com vocês, só penso no 
regresso. O rei e todos os feáceos o sabem." A 
resposta, em tom de provocação, veio de Euríalo: 
"Escuta aqui, estrangeiro, parece que de jogos não 
entendes nada, embora cada povo tenha os seus. Ao 160 
que parece, não passas de um dono de navio, desses 
que volta e meia aparecem por aqui. Teus remos 
se movimentam para comerciar. Carga, frete, lucro, 
teus interesses são esses. Não tens jeito de atleta." 
Odisseu baixou a cabeça e falou atilado: "Não me 165 
agrada esse tom, meu rapaz. Falas atrevido. Pelo 
que vejo, porte, inteligência, cortesia não são 
qualidades que os deuses ofereçam indistintamente 
a todos. Um discurso de forma divina pode provir 
de um homem de aspecto chinfrim. Os ouvintes 170 
acompanham com agrado seus pronunciamentos. 
Falando com recato, com brandura, brilha na 
assembléia. Anda pela cidade, admirado como um 
deus. Outros, divinos na aparência, quando abrem 
a boca, proferem palavras sem graça nenhuma. Tu, 175 
na aparência, és insuperável. Deus algum poderia 
ter-te construído melhor, mas, no intelecto, deixas 
muito a desejar. Disseste coisas inconvenientes, tuas 
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palavras me irritaram. Em exercícios atléticos não 
sou incompetente, como acabas de afirmar. Fica 180 
sabendo que sou um dos primeiros. Minha força e 
meus braços me orgulham, mesmo nas terríveis 
privações de agora. Padeci. Enfrentei inimigos, 
trabalhos, ondas. Mesmo em grande desvantagem, 
competirei. Tuas palavras mordentes me mandam 185 
agir." Levantou-se e, mesmo vestido, agarrou um 
disco: grande, compacto, muito mais pesado do 
que os arremessados pelos outros atletas. O 
disco saltou em giros da mão poderosa. A pedra 
zuniu. Espantados, abaixaram-se até ao chão os 190 
mestres dos longos remos, famosos no mar, 
assustados do lance que atingiu as marcas mais 
distantes, metas fixadas por Palas Atena. Na 
forma de homem, falou soberana a Deusa: "Amigo, 
até um cego acharia, às apalpadelas, o buraco, 195 
distante das marcas mais avançadas. Es o 
primeiríssimo. Está decidido, o campeão és tu. 
Ninguém te supera." Essa declaração alegrou 
o sofredor, o divino Odisseu. Entre tantos 
competidores encontrara um companheiro. 200 
Aliviado, dirigiu-se aos feáceos: "Rapazes, 
aproximem-se! Querem ver outro lance igual 
ou um ainda mais forte que este? Se alguém 
tem coragem para competir comigo, venha! 
Experimentem! Quem me desafiou foram vocês. 205 
Boxe, pugilato, corrida, não importa. Enfrento 
qualquer um, menos Laodamas. Este é meu 
hospedeiro. Com amigos não se compete. Só 
um desmiolado chamaria ao combate quem o 
hospeda, ainda mais em território estranho. 210 
Poria tudo a perder. Quanto aos demais, não fujo 
de ninguém, nem desprezo. Quero conhecer o 
adversário, olho no olho. Venha! Se é esporte 
de macho, não me considero inferior em nenhum. 
Em manejo de arco, dos bons, sou entendido. 215 
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Sou o primeiro dos seteiros a alvejar valentes nas 
tropas inimigas, ainda que rodeado de atiradores 
guapos, companheiros empenhados em derrubar 
adversários. Dos aqueus, só Filoctetes me superava 
na mestria do arco quando combatíamos em Tróia. 220 
Hoje em dia, mortal nenhum se atreva a competir 
comigo. Não conheço comedor de pão igual a mim. 
Não me refiro a gerações passadas. Não quero me 
igualar a Héracles nem a Eurito da Ecália. Esses 
tinham a coragem de desafiar até imortais. Eurito 225 
pereceu prematuramente. Não chegou a conhecer 
a velhice em seu palácio. Morreu abatido pela 
cólera de Apoio. Eurito o tinha desafiado. No 
arremesso do dardo ninguém me supera. Os pés 
são meu único receio. Em velocidade, alguém 230 
poderá vencer-me. Ondas e ondas me abateram 
severas no mar. Anos arrastaram-se sem exercícios 
no barco. Os idolatrados membros se afrouxaram." 
As palavras de Odisseu fecharam a boca de todos. 
Só a voz de Alcinoo quebrou o silêncio: "Meu caro 235 
hóspede, não penses que nos sentimos ofendidos. 
Queres mostrar as habilidades que te distinguem, 
contrariado, porque foste provocado por um dos 
nossos competidores. Pensas que alguém com um 
pingo de juízo na cabeça poderia negar teu valor? 240 
Vem cá! Guarda bem o que tenho a te dizer para 
que possas transmiti-lo a heróis que freqüentam teu 
palácio quando estiveres à mesa com tua esposa e 
filhos, lembrado das excelências com que fomos 
dotados por Zeus e que cultivamos desde os tempos 245 
de nossos pais. Não nos distinguimos no pugilato, mas 
em velocidade e na condução de navios ninguém 
nos supera. Também prezamos banquetes, citara e 
dança, vestes vistosas, banho quente, cama macia. 
A obra, feáceos. Convoco os bailarinos, os melhores. 250 
Música! Que nosso hóspede possa contar aos seus, 
quando chegar em casa, o quanto sois melhores na 
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arte de navegar, na agilidade dos pés, na dança 
e no canto. Que os doces dedos de Demódoco 
arranquem sons da lira já! Quero vê-la aqui!" O rei, 255 
ao dar as ordens, esplendia como um deus. 

Levantou-se o arauto de um salto para procurar a 
lira que fulgurava no palácio real. Ergueram-se nove 
juizes, eleitos entre o povo, para ordenar a preceito 
o certame. Aplainaram o chão e abriram espaço para 260 
a competição. Aproximou-se o arauto e depositou o 
instrumento sonoro nas mãos de Demódoco. O aedo 
dirigiu-se ao centro. Bailarinos, jovens instruídos na 
arte, o contornavam. O solo ressoou divino ao ritmo dos 
pés. Compassos e passos tocaram o peito encantado 265 
de Odisseu. A lira na mão do cantor acompanhou 
a saga dos amores de Ares com a formosa Afrodite. 
"O amante procurou a companheira, às escondidas, 
na própria casa de Hefesto. O sedutor veio com ricos 
presentes macular o leito do Ferreiro, o marido. 270 
Veio a denúncia. Hélio surpreendera os pombinhos 
no ninho. A noticia bateu como um soco no peito 
de Hefesto. Correu, arrasado, para a ferraria. Firmou 
no cepo a potente bigorna. Malhou infraturáveis 
cadeias. Prenderia os insolentes com argolas de ferro. 275 
Louco de ciúme, forjou uma armadilha para Ares. 
Entrou no quarto, lugar em que se encontrava a cama 
cobiçada, cercou-a inteira de laços. Laços pendiam 
também de cima, do teto, moventes. Mexiam-se como 
fios de uma teia de aranha, finíssimos, invisíveis. 280 
Nem um bem-aventurado, um deus, os perceberia, tal 
era o dolo. Preparado ardilosamente o leito, Hefesto 
pretextou uma viagem a Lemnos, fortaleza soberba, 
o mais amado de todos os seus sítios terrestres. 
Ares não montava guarda de cego. Mal percebeu 285 
Hefesto afastar-se dos seus aposentos, pôs-se a 
caminho da casa do renomado artista, ardendo em 
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desejo. A coroada cabeça de Citeréia13 o inflamava. 
Ela acabava de voltar do palácio do forte Cronida. 
Assentada, recebeu a visita do companheiro. Este, 290 
tomando-lhe a mão, acariciou-a com palavras: 
'Acompanha-me, querida. Vamos para a cama. A 
delícia nos fará repousar. Hefesto já está longe. 
Encontra-se em algum recanto da terra dos sintios, 
gente de língua rude.' A deusa sonhava com a 295 
folgança. Havia hora mais propícia? Adormeceram 
abraçados. Presos nas malhas de Hefesto, impossível 
lhes era mover os membros, o peso do ferro vencia 
a força dos braços. Tinham que reconhecê-lo, não 
havia como fugir. Nesse impasse surge o renomado 300 
Coxo, interrompida a pretensa viagem ao território 
de Lemnos. Hélio, de vigia, lhe tinha dado a notícia. 
Advertido, Hefesto voltou para casa de coração 
pesado. Deteve-se no vestíbulo, tomado de cólera 
atroz. O louco berreiro do Ferreiro abalou os deuses: 305 
'Vem, Zeus, meu pai! Chama todos os sempre-
felizes. Entrem, entrem! Quem convida sou eu. 
Querem ver a indecência? E de rir! Não passo de 
aleijado. Afrodite me insulta sempre que pode. Ama 
Ares, sujeito sombrio, malandro de pernas perfeitas. 310 
Bonitão! E eu? Sou torto desde criança. Quem são os 
culpados? Meus pais. Por que me puseram no mundo 
deste jeito? Que espetáculo! Os dois abraçadinhos... 
Aqui, na minha cama! Fervo de raiva. Garanto que 
essa alegria não vai durar muito. Eles se querem? 315 
Não esperem que essa vontade de dormir dure 
muito. Escapar dessa armadilha não me vão! Quero 
que o pai dela me devolva o que eu paguei por essa 
sem-vergonha. Reparem nos seus olhos de cadela! 
É moça bonita? Está bem! Mas de fogo no rabo!' 320 
Assim vociferou Hefesto diante dos deuses reunidos 
no vestíbulo de bronze. Posidon, o Abala-Terra, estava 
lá. Lá estava Hermes, o ardiloso. Lá estava o flecheiro 
Apoio. As deusas, envergonhadas, ficaram em casa. 
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Mas a soleira estava apinhada de machos. Os 325 
venturosos não se contiveram. O riso lhes veio farto. 
A astúcia de Hefesto os levou ao delírio. Um olhava 
para o outro. Ditos maliciosos não faltaram: 'O mal 
tem pernas curtas. O capenga alcançou o corredor. 
Comparado a Hefesto, Ares é lerdo. Não é mesmo? 330 
Viva o Coxo, o artista! O canalha que se dane!' 
Os comentários corriam soltos mais ou menos assim. 
O tom da conversa dos imortais era esse. Apoio, 
fdho de Zeus, chamou Hermes para uma conversa: 
'Hermes, meu irmão, sei que és guia, benévolo. 335 
Gostarias que isso acontecesse contigo, acordar 
algemado nos braços de Afrodite?' Hermes moveu 
os lábios de rosto iluminado: 'Caro Apoio, Senhor 
do tiro certeiro, se uma coisa dessas acontecesse 
comigo, os laços poderiam ser ainda mais fortes. 340 
Mesmo debaixo dos olhos dos deuses, eu adoraria 
dormir algemado nos áureos braços de Afrodite.' As 
palavras de Hermes arrancaram gargalhadas dos 
imortais. Quem não riu foi Posidon. Não parava de 
pedir a Hefesto, o soberbo artista, que soltasse Ares. 345 
Falando com o amigo, voaram-lhe dos lábios estas 
palavras: 'Liberta-o! Ele vai pagar no centavo tudo 
o que te deve, como é uso entre deuses. Te dou 
garantia plena.' A resposta do famoso mutilado 
veio sofrida: 'Pede-me tudo, Posidon, menos isso. 350 
Garantia de salafrário é garantia de salafrário. 
Achas que eu teria coragem de cobrar a dívida de t i , 
se esse sem-vergonha me fugir, livre das cadeias?' 
Posidon tentou tranqüilizá-lo com palavras serenas: 
'Hefesto, escuta. Se Ares der no pé, depois de solto, 355 
a dívida será minha. Eu pago tudinho.' Sustentado 
em seus pés mutilados, respondeu-lhe Hefesto: 'Não 
seria justo duvidar de tuas palavras.' Dito isso, a 
força de Hefesto abriu as cadeias. Soltos dos grilhões 
inquebráveis, ambos saltaram do leito. Ares se mandou 360 
para a Trácia. Afrodite, com sorrisos nos lábios, 
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apareceu em Chipre, aliás, em Pafos, onde lhe tinham 
erguido um templo num bosque sagrado. As Cárites a 
banharam e lhe trataram a pele com óleo imortal, o 
mesmo que costuma evolar de corpos que não morrem. 365 
Sedutoras eram as vestes que lhe cobriam os ombros, 
festa para os olhos." Notável foi o canto do aedo. A 
aventura verteu alegria no peito de Odisseu, animou 
os que a escutaram, navegadores adestrados no manejo 
de remos. Alcinoo chamou Hálio e Laodamas para 370 
bailarem sozinhos, porque para competir com eles não 
havia ninguém. Eles tomaram nas mãos a bela bola 
purpurina, obra de Pólibo, renomado artista. A bola, 
lançada por um dos bailarinos, que se inclina para 
trás, eleva-se às sombrias alturas das nuvens. Apanha-a 375 
o outro, num salto, em comprovada perícia, antes 
de os pés tocarem o chão. Finda a prova da bola 
e do arremesso às alturas, progridem as evoluções da 
dança no solo feraz, alternando posições. Rítmica 
batida de jovens acompanhava os movimentos. Vozes 380 
agitavam a multidão. Dirigiu-se, então, a Alcinoo 
Odisseu: "Poderoso Alcinoo, modelo para todos, 
afirmaste que ninguém supera os feáceos na dança, 
o que foi confirmado. Espanta-me o que v i . " 

A observação iluminou o sagrado poder de Alcinoo. 385 
Falou, então, o soberano a seus ilustres remeiros: 
"Rogo a atenção dos guias e dos conselheiros. Tenho 
a impressão de que nosso visitante é dos mais sensatos. 
Os costumes determinam que demonstremos com 
presentes nossa hospitalidade. Nosso povo é regido 390 
por doze reis escolhidos, eu mesmo tenho a honra de 
ser o décimo terceiro. Ofereça-lhe cada um de nós uma 
túnica e manto impoluto. Acrescentemos a isso um 
talento de ouro, metal que prestigia. Reunamos tudo 
sem demora e o depositemos nas mãos do estrangeiro. 395 
Ele deverá acompanhar-nos radiante ao banquete. 
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Palavras e dons selarão a reconciliação de Euríalo, visto 
que excedeu-se no que disse." As palavras do soberano 
foram aplaudidas. Todos autorizaram o arauto a reunir 
os presentes. A manifestação de Euríalo não demorou: 400 
"Poderoso Alcinoo, exemplo para todos os povos. Por 
determinação tua, reconcilio-me com o estrangeiro. 
Ofereço-lhe esta lâmina de bronze com punho de prata, 
que descansa numa bainha de marfim, obra recente de 
exímio artista. Ela com certeza lhe trará benefícios sem 405 
conta." Depositando a espada cravejada de prata nas 
mãos do hóspede, acrescentou: "Pai estrangeiro, se 
ouviste dos meus lábios alguma palavra ferina, os 
ventos a dissolvam no ar. Concedam-te os deuses 
rever tua esposa e pátria, superados os contratempos 410 
que te afastam de tua terra e de teus amigos." Sábio 
pronunciou-se assim Odisseu em reposta: "Que os 
deuses te sejam propícios! Não desejo que te faça 
falta a espada com que agora me presenteias. Tua 
generosidade e tuas palavras me comoveram." Os 415 
cravos de prata passaram a luzir nos ombros de 
Odisseu. O sol declina. Presentes acumulavam-se 
a seus pés. Os arautos os recolheram para guardá-
los no palácio e os confiaram à guarda dos filhos 
do rei. As dádivas esplendiam agora junto à rainha. 420 

O poder de Alcinoo conduzia os convivas, que, 
reunidos, se acomodaram nas elevadas poltronas. 
O poderoso dirigiu-se, então, a Arete: "Querida, 
providencia um cofre adequado, que seja o melhor, 
provido de um manto sem mácula e de uma túnica. 425 
Levem, então, a caldeira ao fogo, aqueçam a água. 
Depois do banho, o estrangeiro poderá apreciar as 
dádivas que os feáceos voluntariamente reuniram. 
Participe do banquete e aprecie o canto. Quero 
oferecer-lhe, ainda, este cálice, obra de mérito, 430 
todo de ouro. Ele deverá lembrar-te de mim sempre 
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por ocasião das libações a Zeus e aos outros deuses." 
Com essas instruções, Arete orientou as escravas. A 
grande trípode deveria ser levada imediatamente ao 
fogo. Conduziram ao braseiro a caldeira de banho 435 
e encheram-na de água. Achas de lenha avivaram as 
chamas que lambiam o ventre do panelão. A água 
borbulhava. Arete dirigiu-se aos seus aposentos para 
buscar um baú, destinado aos esplêndidos presentes, 
vestes e ouro que os feáceos tinham oferecido ao 440 
estrangeiro. Depositou nela uma túnica e um manto 
vistoso. Soou a voz da rainha, palavras bateram 
asas: "Observa tu mesmo a qualidade da tampa e 
firma-lhe o nó. Protege-te contra fraudes durante a 
viagem, rendido ao sono repousante na negra nau." 445 
A tal recomendação, Odisseu não se demorou 
em firmar a tampa com um nó de entendido, 
semelhante ao que lhe tinha ensinado a Circe 
senhorial. Convidou-o a empregada para servir-se 
da banheira. Experimentou animado o líquido 450 
aquecido. Não recebia cuidados delicados desde 
que deixara a caverna da Calipso. Lá usufruía de 
tratos próprios a um deus. Banharam-no as servas 
e ungiram-lhe a pele, revestindo-lhe o corpo com 
uma túnica e um manto de lã. Dirigiu-se, então, 455 
ao grupo dos senhores em que circulavam cálices. 
Junto ao pórtico, encontrou Nausícaa cuja beleza 
a elevava à categoria das deusas. Quando a imagem 
de Odisseu penetrou-lhe nos olhos, estas palavras 
alçaram vôo dos lábios da jovem espantada: "Quando 460 
estiveres em tua terra, meu caro forasteiro, não te 
esqueças de mim. Deves-me o primeiro socorro." 
Respondeu-lhe o refinado Odisseu: "Nausícaa, filha 
de Alcinoo, rei de coração acolhedor, se, com o favor 
de Zeus, o esposo trovejante de Hera, me for dado ver 465 
o dia do regresso, mesmo longe daqui eu te renderei 
culto como a uma deusa, estarás todos os dias em 
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minha lembrança. Graças a t i , jovem, estou vivo." 
Falou e ocupou assento ao lado do rei Alcinoo. 
Entrementes, distribuíam porções e ofereciam vinho. 470 

Já bem próximo encontrava-se Demódoco, aplaudido 
por todos, conduzido por um arauto. Este reservara-lhe 
lugar central, junto a uma imponente coluna. O atilado 
Odisseu dirigiu-se ao arauto, cortou um pedaço do 
lombo do porco de alvos dentes, provido de gordura, 475 
reservando, entretanto, a parte maior para si mesmo: 
"Oferece, meu caro, esta porção a Demódoco, quero 
que a prove. Apresenta-lhe meu apreço, embora eu 
esteja perturbado. Quem pisa a superfície terrestre 
deve reverência aos cantores, pois o que sabem vem 480 
da Musa. Ela ampara os versos dos aedos." Assim 
instruído, o arauto depositou a homenagem nas mãos 
de Demódoco. Ele a recebeu com profunda gratidão. 
Os demais levaram os dedos às iguarias oferecidas. 
Saciados de porções regadas a vinho, dirigiu 485 
Odisseu estas palavras a Demódoco: "Reconheço 
que de todos o mais destacado és tu. O que sabes 
vem da Musa, filha de Zeus ou de Apoio. Cantas 
preciso o universo dos cometimentos aqueus: atos, 
infortúnios, padecimentos, como se tivesses sido 490 
testemunha ou bem informado por outro. Adiante! 
Canta a beleza do cavalo, construído por Epio, 
guiado pelo saber de Palas Atena, engodo repleto 
de guerreiros, conduzido por Odisseu contra a 
acrópole inimiga, causa da queda de Tróia. Se 495 
narrares isso com arte, não terei dúvidas em 
proclamar que pelo favor de divindade propícia 
chegaste a produzir um canto divino." Assistido 
por um deus, o aedo iluminou o canto, desde 
quando os guerreiros subiram aos barcos em 500 
fuga fingida, as barracas em chamas, e outros, 
congregados em torno de Odisseu, comprimiam-se, 
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ocultos, no ventre do cavalo. Os próprios troianos 
arrastaram o engenho até à muralha. Lá estava ele. 
Indecisos, os troianos, reunidos em torno dele, 505 
examinavam várias propostas. Destas, o conselho 
destacou três: abrir impiedosamente o ventre a ferro, 
puxar o cavalo até o rochedo e precipitá-lo no 
abismo, deixá-lo para monumento em homenagem 
aos deuses. Um quarto parecer foi executado, pois a 510 
cidade estava destinada à ruína quando abrigasse o 
cavalo de pau, esconderijo dos melhores soldados, 
decididos a aniquilar os troianos em sangrenta 
matança. Detalhou o saque dos que saltaram em 
torrente do cavalo, esvaziando o esconderijo. Cantou 515 
como depredaram a soberba cidade. Destacou 
os feitos de Odisseu contra o palácio de Deífobo; 
acompanhado de Menelau, parecia Ares. Sublinhou o 
ímpeto guerreiro que levou o bravo Odisseu à vitória 
também em outras façanhas, amparado por Atena. 520 
Em síntese, o que o aedo cantou foi isso. Levou 
Odisseu ao pranto. Lágrimas brotavam-lhe dos olhos, 
banhavam-lhe o rosto. Parecia mulher desconsolada, 
abraçada ao corpo do marido, tombado em defesa da 
cidade e das muralhas, morto por tentar afastar 525 
os filhos do dia fatal. A imagem da morte entra-lhe 
pelos olhos, o estertor. Toma-o nos braços, aos gritos. 
Lanças hostis golpeiam-lhe as costas, maceram-lhe 
os ombros, tangem-na como escrava ao sofrimento, 
à dor. Na amargura do lamento anoitecem os olhos. 530 
A má sorte lavra assim o rosto de Odisseu. Escondeu 
de todos as lágrimas derramadas, menos de Alcinoo. 
O rei, sentado a seu lado, percebeu os suspiros 
profundos do hóspede. Não se contendo, falou 
aos seus afoitos remeiros: "Feáceos, comandantes 535 
e conselheiros, atenção! Demódoco, silêncio! Pára 
de vibrar estas cordas. Cale-se a lira. Nem a todos 
agradam tuas canções. Desde o princípio do banquete, 
animados por nosso divino cantor, nosso hóspede, 
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é espantoso, não pára de soluçar. Parece-me que uma 540 
dor profunda enegrece o coração do estrangeiro. 
Se é por causa da música, cesse o canto. Quero 
alegria geral, de nosso hóspede e nossa. Não será 
melhor assim para todos? Queremos que leve boas 
recordações de nossa ilha. Receba, além do nosso 545 
afeto, calorosos presentes e escolta. Um estrangeiro 
que nos roga proteção merece afeto de irmão. 
Quem o ignora? Até os mais simplórios o sabem. 
Por favor, nada de brincar de esconder quando te 
pergunto. Que lucras com isso? E melhor que fales. 550 
Quero saber quem és, teu nome, como te chamam 
teu pai e tua mãe, como se dirigem a ti teus amigos, 
teus vizinhos. Não me venhas com anonimato. 
Gente sem nome não existe. Pobre ou rico, pouco 
importa. Gente é gente. Os pais botam nome nos 555 
filhos logo que nascem. Desembucha! Tua terra, 
teu povo, tua cidade. Informados, minhas naus te 
levarão ao destino. Dispensam comando. Nem de 
timoneiros precisam. Ao contrário de barcos 
comuns, eles interpretam pensamentos e intenções. 560 
Localizam cidades e campos. Singram velozes 
ondas salgadas, escondidas em névoa negra. Longe 
vaga o medo de que as moleste algum dano ou que 
lhes advenha ruína. Nausítoo, meu pai, me dizia, 
lembro bem, que Posidon vivia irritado conosco 565 
por conduzirmos todos a porto seguro. Ameaçou 
arrasar um dia uma das preclaras naus dos famosos 
feáceos que retornasse de uma missão de resgate, 
mas um grande monte se ergueria para proteger-nos. 
Essas foram as palavras do ancião. O cumprimento 570 
delas está em mãos divinas. A vontade celeste é 
determinante. Vamos! Quero que fales sem rodeios. 
Conta-nos por onde andaste, terras e gente que 
conheceste, cidades populosas que tenhas visitado. 
Passaste por maus momentos? Trataram-te mal? 575 
Houve gente hospitaleira, de mente esclarecida? 
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Por que choras, que dores sacodem teu peito quando 
alguém se refere a argivos, à dânaos, à ruina 
de Tróia? Decisões divinas e infortúnios humanos 
alimentarão o canto de muitas gerações vindouras. 580 
Alguém dos teus tombou diante dos muros de Tróia? 
Era valente? Teu sogro? Um dos teus cunhados? A 
perda de pessoas de nosso sangue, de nosso família 
pesa mais. Ou choras um amigo que estimavas muito? 
Tanto quanto um irmão, formado no ventre a mesma 585 
mãe, vale um companheiro em quem podemos confiar." 
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r 
Canto 9 

Tomando a palavra, falou o Odisseu das mil idéias: 
"Poderoso Alcínoo, incomparável exemplo para 
todos os povos. Fora de dúvida, é um privilégio 
escutar um aedo como este teu. Que voz! É divina. 
Digo mais, é a voz dos próprios deuses. Um povo 05 
inteiro em festa! Eu me pergunto: pode haver projeto 
de vida mais doce? Dos convivas, ninguém se 
mexe. A sala inteira é toda ouvidos. Mesas fartas. 
Comida e bebida para todos. Vinho gira nas crateras. 
Correntes rubras ressoam fartas nas taças. 10 
Não me passa pela cabeça cena mais confortante. 
Meus cuidados, os gemidos que não consigo abafar 
no peito, inquietam-te agora. Isso agrava minha dor. 
Nem sei por onde começar. Deixo para o fim o quê? 
Rico eu sou, rico em aflições. Os céus o quiseram 15 
assim. Comecemos pelo nome, para que saibas com 
quem falas. Se eu conseguir escapar do dia nefasto, 
podes ter certeza, serei teu aliado, mesmo longe. 
Sou Odisseu, filho de Laertes. Minhas artimanhas 
rolam na boca de todos. Minha fama bate no céu. 20 
Moro em Itaca. Minha ilha se vê de longe, graças 
ao Nerito, monte de ventos uivantes. Ressoam os 
ramos. Ilhas pontilham o mar, habitadas todas. 
Menciono Dulíquio, Same e Zacinto, a dos bosques. 
Itaca acanha-se distante, em direção às sombras do 25 
Poente, as outras aproximam-se da Aurora e do Sol. 
Embora rochosa, nutre dadivosa seus filhos. Terra 
mais doce não conheci em lugar nenhum. Quem 
me deteve foi uma deusa, Calipso. O palácio dela 
é uma gruta. Ela me queria como esposo. Outra que 30 
me quis foi Circe. Encantadora, ela fez tudo para 
eu não deixar Eéia. Seríamos marido e mulher. Meu 
coração, entretanto, resistiu a todos os apelos. Nada 
é mais doce do que pátria e filhos, mesmo que em 
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terras estranhas se alcancem bens e fortuna. Eu não 35 
viveria longe dos meus por preço algum. Voltemos 
à minha viagem de regresso. Adianto que foi sofrida 
- Zeus assim o quis - quando partimos de Tróia. 
Ao deixar Il ion1 4 o vento me impeliu aos cícones, a 
Ismaro. Saqueei a cidade e matei seus habitantes. 40 
Com a pilhagem e o rapto das mulheres, tínhamos 
muito para dividir. Motivos para queixa não havia. 
Deixar a região com pé ligeiro foi meu plano. Os 
bobalhões, meus comandados, não me obedeceram. 
Ebrios, degolaram carneiros, abateram vacas 45 
preguiçosas perto das areias costeiras. Os cícones 
dispararam para pedir ajuda a outros cícones, 
mais numerosos e mais robustos, treinados 
condutores de carros de guerra. Atacavam com a 
infantaria quando a tática o exigia. Madrugaram 50 
como folhas e flores na primavera. A desdita 
caiu sobre nós, desventurados. Dores incontáveis 
nos golpearam. A batalha se feriu à vista das 
naus que nos trouxeram. Zunia mortífero o 
bronze das lanças na rota dos ventos. O dia ainda 55 
se robustecia no ventre da Aurora. Resistimos, os 
atacantes eram muitos. Quando o sol se avizinhou 
do horizonte à hora da ordenha, os cícones nos 
compeliram à fuga. Feitas as contas, seis de cada 
um dos nossos navios tinham sumido. Nós, os 60 
restantes, nos esquivamos da morte e do destino. 
Partimos com sombras no peito. Na alegria da 
fuga penetrava a dor pelos perdidos. Não consenti 
na viagem antes de pronunciarmos três vezes cada 
um dos nomes dos tombados no campo ao braço 65 
feroz dos cícones. Zeus, convocando o exército 
das nuvens, despertou Bóreas para uma batalha 
tempestuosa contra a frota. A sombra cobriu 
terra e mar. A noite baixou da concha celeste. 
A tempestade arrastava proas inclinadas. A força 70 
dos ventos rasgou em três, em quatro tiras as velas. 
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Temendo a morte, nós as recolhemos. Vencemos 
a remo o ímpeto das ondas rumo à costa. Duas noites 
e dois dias nos detiveram prostrados por terra, 
quebrado o ânimo pela dor, pelo cansaço. No 75 
terceiro, ao brilho das tranças da Aurora, erguemos 
os mastros e desfraldamos o branco das velas. 
Confiamos a rota aos pilotos e ao vento. Nada 
impedia, salvos, alcançarmos o solo pátrio, não 
fossem as correntes e Bóreas, que, ao contornarmos 80 
os penhascos de Meléia, nos arrastaram para muito 
além de Cítera. Dali ventos funestos me levaram 
durante nove dias por mares piscosos. 

"No décimo, aproamos na terra dos lotófagos, gente 
que se alimenta de flores. Desembarcamos e nos 85 
abastecemos de água. Os companheiros prepararam 
uma refeição perto dos navios. Saciada a fome e a 
sede, decidi formar uma delegação para conhecer 
os comedores de pão daquele lugar. Enviei dois 
homens acompanhados de um arauto. Partiram. 90 
Lotófagos chamam-se os homens que encontraram. 
Não planejaram mal nenhum contra os nossos. 
Queriam só que provassem loto. Quem saboreia 
a doçura do loto, perde a vontade de informar, de 
viajar, esquece o lar, quer permanecer, morar com 95 
aqueles indivíduos, os lotófagos. Transtornados 
pelo loto, perdem a vontade de voltar para casa. 
Agarrei-os - choravam - e os arrastei aos navios. 
Enfiei-os atados debaixo dos bancos dos remeiros. 
Determinei aos outros subirem aos barcos sem perda 100 
de tempo. Eu não queria que, contaminados pela 
droga, perdessem o desejo de voltar. Cederam. Sem 
oferecer resistência ocuparam seus lugares. Os 
remos feriram no compasso o mar de espumas. 
Continuamos a navegar de coração amargurado. 105 
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"A terra dos ciclopes, povo rude, sem lei, foi nosso 
porto imediato. Por depositarem a sorte em mãos 
celestes, não mexem um só dedo para plantar ou 
lavrar. O solo produz sem cultivo nem semente 
trigo, cevada, videiras. Cachos carnudos vertem 110 
vinho. Zeus avança cheio de chuva. Eles não 
sabem de assembléias deliberativas nem leis. No 
cimo de altas montanhas, vivem em grandes 
grutas. Cada qual legisla sobre mulheres e filhos. 
Solidariedade de uns com outros não há. Diante 115 
do porto estende-se uma ilha coberta de mato. Não 
fica longe nem perto dos bosques em que vivem os 
globolhos. Cabras selvagens percorrem numerosas 
os campos sem serem detidas por trilhas humanas. 
Não as molestam caçadores habituados a penetrar 120 
em matagais resistentes, vencidas escarpadas 
encostas. Pastagens ali não se percebem, nem eitos 
tratados. Vezeiras, desde sempre, em produzir sem 
semeadura e sem lavra, as terras carecem de homens. 
Só medra mé de cabritos. Aos ciclopes faltam 125 
estaleiros, faltam naves de sólidos remos, dessas 
que freqüentam cidades de homens industriosos, 
singrando numerosos, de povo a povo, as úmidas 
rotas salgadas para firmar distantes laços fraternos. 
Portos poderiam florescer em ilha tão bem situada. 130 
Fértil como é, seria produtiva em todas as estações. 
Prados verdejantes, úmidos e brandos, contrastam 
a prata do mar. Vinhas esplenderiam garbosas ali. 
A pá do arado penetraria em fofa gleba para 
fartas messes em meses de ceifa. Porto de boa 135 
ancoragem oferece a terra acolhedora. Para que 
âncoras, cabos? As naus repousariam na areia, 
confiadas à vontade dos nautas e ao sopro de 
ventos propícios. No extremo do porto gorgoleja 
fonte clara, gluglu de água em grave gruta, 140 
ladeada de álamos. Para lá rumaram os remos, 
norteados por força celeste. Negra era a noite, 

121 



nada se via, nada luzia. A névoa envolvia o 
barco. A lua, coberta de nuvens, não sorria na 
abóbada celeste. O olhar de ninguém penetrava 145 
a ilha imersa na noite nem distinguia o dorso 
das ondas em galope à praia antes de os 
valentes navios alcançarem a costa. Ao aportar, 
tratamos primeiro de amainar as velas. 
Saltamos, então, em terra firme. De pálpebras 150 
cerradas, aguardamos a luz da manhã. 
Madrugadora ergueu-se a rododáctila Aurora. 
Pandos de espanto, percorremos a ilha. 
Ninfas monteses, filhas do guerreiro Zeus, 
tangiam cabras para nosso fraterno festim. 155 
Sem delongas fomos aos navios em busca dos 
curvos arcos e das longas lanças. Ordenamo-nos 
em três grupos. Os céus nos concediam a caça 
desejada. Seguiam-me doze naus, nove cabras 
foram entregues a cada uma. Só eu recebi dez. 160 
o banquete estendeu-se até ao pôr do sol: 
variedade de assados regados com a delícia 
do vinho. Nossa reserva do rubro líquido ainda 
não chegara ao fim. Quando tomamos a sacra 
cidadela dos cícones, enchemos as ânforas. 165 
Passamos a observar a região dos ciclopes. 
Novelos de fumo e o balido de ovelhas, de cabras 
denunciavam a proximidade. Ao cair da tarde, 
desceu a neblina. Acomodamo-nos para dormir 
na arenosa fofura. Quando a Aurora nos despertou 170 
com seus dedos rosados, convoquei o conselho dos 
meus para deliberar: 'Caros companheiros, esperem 
por mim. Embarcado no meu navio e acompanhado 
de alguns, procurarei informar-me sobre este lugar. 
Quem é essa gente? São violentos, selvagens, sem 175 
lei, ou acolhem os hóspedes com a mente voltada 
aos deuses?' Com essas instruções, embarquei. Os 
que receberam ordem de me acompanhar, soltaram 
os cabos. Embarcados, ocuparam seus lugares nos 
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bancos. Os remos impeliram a nau no cinza do 180 
mar. Quando, a pouca distância, atingimos o lugar, 
notamos uma caverna num dos extremos, bem perto 
do mar. Era alta e cercada de loureiros. Gado miúdo, 
ovelhas e cabras. Cochilavam. Um muro elevado 
de rochas fincadas no solo protegia o cercado. 185 
Pinheiros se espichavam esguios entre compactas 
copas de carvalho. Esse era o albergue de um sujeito 
gigantesco. Vivia isolado. Cuidava dos rebanhos. 
Sozinho. Afastado de todos, não respeitava lei. 
O monstro espalhava medo. Não lembrava em nada 190 
comedores de pão. Mais parecia um pico coberto 
de mato, isolado em montanha soberba. Por ordem 
minha, companheiros de minha inteira confiança 
permaneceram ali para ficarem de olho no navio. Eu 
com mais doze companheiros, escolhidos a dedo, 195 
partimos. Levei comigo um odre de vinho, do bom, 
presente de Marão, filho de Evantes, sacerdote de 
Apoio, padroeiro de Ismaro. Tínhamos respeitado 
a ele, o filho e a mulher. A família vivia num 
bosque consagrado a Febo Apoio. Eu não podia 200 
me queixar, o sacerdote foi mais que generoso: 
deu-me sete talentos de ouro, artisticamente 
trabalhados, um primor. Além disso, recebi dele 
uma cratera de prata maciça, doze ânforas de vinho, 
uma delícia, digno de deuses. Bem guardado dos 205 
escravos e das escravas, ninguém conhecia o 
esconderijo, segredo dele, de sua mulher e da 
despenseira. Bebida de qualidade! Quando servida, 
a uma taça de vinho se acrescentavam vinte medidas 
de água. Aroma incomparável. Nem abstêmios 210 
resistiam. Pois dessa maravilha eu enchera um odre, 
dos grandes. Acompanhavam-nos provisões. Meu 
coração, que não mente, dizia que enfrentaríamos 
um homem descomunal, um brutamontes, portento 
de maus bofes, sem rei nem lei. Chegar à caverna 215 
não demorou. Não encontramos ninguém. O gigante 
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andava pelos pastos com suas ovelhas. Sobrava 
tempo. Examinamos tudo. Queijos secavam em 
grades. Nos currais comprimiam-se cabritos e 
carneiros. Tabiques garantiam separações: os maiores 220 
para cá, os medianos para lá, os pequenos mais adiante. 
Soro escorria das vasilhas, eram muitas. Ele usava 
tarros e gamelas na ordenha. Amedrontados, 
meus companheiros imploravam que agarrássemos 
queijos, puséssemos a mão em algumas ovelhas e 225 
cabras, tratássemos de dar o fora sem perda de tempo 
para singrar as ondas salgadas. Teria sido melhor, 
mas não me convenceram. Eu não podia deixar de 
ver a cara dele. Me trataria como hóspede? 
Para minha gente, a aparição dele foi um desastre. 230 
Fizemos fogo, realizamos sacrifícios, saboreamos 
queijos e, acomodados, aguardamos na caverna o 
retorno do dono. Veio com uma enorme braçada de 
lenha, destinada ao preparo da ceia. O som 
do impacto do fardo no solo bateu seco na paredes 235 
do antro. Assustados, escondemo-nos no fundo. 
O espaço da gruta ia sendo ocupado pelas nutridas 
lanudas que ele introduzia para a ordenha. Os 
machos ficaram fora, carneiros e bodes povoaram 
o cercado. Os braços ergueram, então, a rocha que 240 
fechou a entrada. Era imensa. Vinte e dois carroções 
de quatro rodas não seriam bastantes para movê-la. 
Veio a hora da ordenha. Esse trabalho ele fazia 
sentado. Ovelhas e balidoras cabritas se acomodaram 
guiadas pelo hábito. As crias sugaram o leite que 245 
restou nos ubres. Destinou metade do alvo líquido 
ao coalho, que, comprimido em pequenos cestos de 
junco, secaria nas grades. Reservou a outra metade 
para beber quando lhe desse na telha e para regar a 
refeição vespertina. Acendeu o fogo. Percebendo-nos 250 
à luz da chama, entrou a rosnar: 'Mas o que é isso? 
Quem são vocês? Que navios largaram vocês aqui? 
Estou falando com mascates? Com vagabundos? 
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Não me digam que são piratas, desses que infestam 
o mar! Vocês arriscam a vida para espalhar terror?' 255 
O berreiro do gigante nos quebrou o ânimo. A voz 
cavernosa daquele corpo descomunal nos arrasou. 
Mal me recuperei, animei-me a responder: 'Tróia é 
nossa origem. Somos aqueus, açoitados por toda 
sorte de ventos no dorso inquieto deste mar sem fim. 260 
De viagem para casa, fomos arrastados a diversos 
caminhos. Perdemos o rumo. Vontade de Zeus! 
Somos da gente do Atrida Agamênon. Declaro-o 
com orgulho. O renome dele é incomparável, bate 
no céu. Arrasou Tróia, arruinou inúmeros povos. 265 
Cordatos, nós nos prostramos a teus pés. Suplicamos 
os favores devidos a quem viaja, como é costume 
entre pessoas civilizadas. Imploro-te que respeites 
os deuses. Pedimos proteção. Zeus, protetor nosso, 
espera que os estrangeiros sejam respeitados.' 270 
Minhas palavras bateram num coração de pedra: 
'Deixa de ser burro! Vê-se que não sabes nada 
daqui. Queres que me dobre, puxe o saco dos 
deuses? Que Zeus vá à merda. Nós, os ciclopes, 
cagamos no poder dele. Um peido na fuça dos 275 
lá de cima. Somos mais fortes. Zeus, se quer briga, 
que venha! Tu não me escapas, nem teus amigos. 
Faço o que me dá na telha. Diga me uma coisa: onde 
ficou teu navio? E forte? Ancoraste longe, perto? 
Quero saber.' Falou assim para me sondar. 280 
Percebi a intenção dele. Não me enganou. Botei 
astúcia na minha resposta: 'Aconteceu uma 
desgraça. Posidon despedaçou meu navio. Atirou-
o contra pedras nos limites das terras de vocês. 
Uma tempestade nos trouxe de águas profundas. 285 
Eu e estes conseguimos escapar da morte.' Do 
peito obstinado dele não me veio resposta. As 
garras do monstro desceram sobre dois dos meus 
como se fossem dois cuscos e os espatifou no chão. 
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O encéfalo encharcou a terra. Cortando-os em 290 
pedaços, armou a comilança. Triturou-os como um 
leão. Enfiou na goela tripas e músculos. Lambuzou-
se com o tutano dos ossos lascados. Espetáculo 
aterrorizante! Aos prantos, levantamos as mãos. 
Estávamos paralisados. Depois de o globolho 295 
ter enchido a pança de carne humana, regada com 
leite de cabritas, atirou-se no chão bem nos fundos, 
braços e pernas entre cascos de animais. Revoltado, 
ocorreu-me aproximar-me. Minha mão já tinha 
movido o ferro preso à coxa. Eu lhe enfiaria a 300 
espada na barriga no lugar em que o diafragma 
reveste o fígado. Apalpei o lugar. Outro impulso 
me deteve. Morreríamos todos, presos na caverna. 
Cadê braços para remover a pedra gigante que 
tampava a entrada, obra do monstro? Aguardamos, 305 
apreensivos, os fulgores da Aurora. Quando a 
deusa ergueu os róseos dedos no horizonte, o 
monstro acendeu o fogo e entregou-se à ordenha. 
As crias mamaram depois. Apressando-se o gigante em 
concluir essa etapa de suas tarefas, caíram mais dois 310 
dos nossos em suas unhas para o desjejum. Forrada 
a pança, removeu, sem esforço, a rocha para soltar 
os animais. Voltou a cobrir a abertura como se a 
pedra fosse a tampa de uma panela. O rebanho subiu 
a montanha, obediente aos assobios do colosso. Eu 315 
vagava em tenebrosos abismos interiores. Só pensava 
em vingança. Atena me concederia essa glória? Tive 
uma idéia. De muitas, essa pareceu-me a melhor. 
Junto à parede secava o cajado do olhudo, um tronco 
de oliveira recém cortado. Ele o preparava para seu 320 
uso. Passamos a examiná-lo. Tinha o tamanho de um 
mastro para um navio de vinte remos, embarcação 
comercial, construída para enfrentar ondas. Avaliando 
comprimento e espessura, foi o que constatamos. 
Tirei uma lasca do tamanho dum homem. Passei-a 325 
a meus companheiros, pedindo que a descascassem. 
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Deixaram-na lisa. A ponta aguçada foi obra minha. 
As labaredas trataram de endurecê-la. Escondi o 
instrumento debaixo do estrume. De bosta animal 
era rica a caverna do monstro. Decidimos na sorte 330 
quem me ajudaria - coragem era indispensável -
a erguer o estilhaço para depois enfiá-lo no olho 
do monstro, quando entregue às delícias do sono. 
A fortuna me concedeu quem eu próprio teria 
escolhido. Quatro fariam o serviço, sendo eu o 335 
quinto. À tardinha voltou o canibal e seu povo 
lanudo. Dessa vez, introduziu todos os animais 
na caverna. Eram pressentimentos ou a ordem 
de um deus? Não esqueceu de levantar a rocha 
sobre a entrada do antro. Ordenhou as ovelhas e 340 
as cabras de incansável mememé. O ritual foi o 
de sempre: as crias tiveram acesso às tetas depois 
da ordenha. Cansado das lides, caçou dois dos 
nossos para o macabro banquete noturno. Tomando 
coragem, falei-lhe bem de perto: vinho tinto enchia 345 
a gamela que eu trazia nas mãos: 'Vinho, meu caro 
Ciclope, junta vinho ao festim de carne de heróis. 
Provarás a delícia da bebida guardada em nossa nau 
submersa. Trouxe-o na esperança de me poupares, 
de me enviares para minha casa. Enlouqueceste? Tua 350 
selvageria não tem limites? Quem neste vasto mundo 
desejará visitar-te conhecendo teus hábitos?' Pouco 
lhe interessaram minhas palavras. Agarrou e bebeu. 
Botou de um trago a preciosidade goela abaixo e pediu 
mais: 'Vem com essa delícia! Por favor! Teu nome! 355 
Como te chamas? Não ficarás sem recompensa. Sairás 
pulando de alegria. Te dou minha palavra. Nossa terra 
produz de tudo: trigo, vinhas. Zeus a rega. Mas isso 
não fica devendo nada à ambrosia, ao néctar.' O gigante 
ululava. Agi. O brilho do vinho entrou-lhe rubro pelo 360 
olho. Três vezes servi. Molhou a goela três vezes. A 
bebida afrouxou-lhe o parafuso. Quando a bebida lhe 
tinha subido à telha, abordei-o com palavras de seda: 
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'Caro Ciclope. Queres saber meu nome? Será um prazer 
receber a recompensa prometida. Nulisseu ou Ninguém 365 
é meu nome. Nulisseu me chamaram minha mãe e meu 
pai. Por Nulisseu me conhecem todos os meus amigos.' 
A reposta abriu os bofes do monstro. Foi cruel: 'Nulisseu, 
meu caro Ninguém, serás comido por último. Os outros 
descerão à minha pança primeiro. Este é o prêmio que 370 
te ofereço.' Rugiu e caiu de costas. Estendido, inclinou 
o pescoço carnudo, prostrado pelo domador universal, 
o sono. Da garganta vinham-lhe nacos de carne nadando 
em golfadas tintas, arrotos do borracho. Foi então que 
enfiei a lasca no vivo braseiro até constatá-la 375 
incandescente. Falei entusiástico. Fiz tudo para impedir 
que o medo afrouxasse os braços dos companheiros. 
Quando percebi que as labaredas começavam a lamber 
a ponta da lasca de oliveira - ainda estava verde - na 
força do calor, botei as mãos nela e a arranquei do fogo. 380 
Contei com a ajuda dos meus companheiros. Sentimos 
um vigor divino penetrar nos ossos. Eles levantaram 
a lasca talhada de ponta ardente, firmaram-na no olho, 
e eu, pressionando de cima, a girei como quem fura a 
trado a trave naval. Correm correias, viram, giram e 385 
regiram a braços a brava broca pra cá e pra lá. Assim 
zunia pronta a ponta inflamada da lasca do polifêmico 
olho. Cálidos circulam rubros esguichos de sangue. 
Ao vapor que subia da pupila ardiam as pálpebras. 
Sobrancelhas soçobram. O fogo fervia a raiz ocular. 390 
Meta machado ou machadinha o ferreiro sagaz em 
água fria, chiam esquichos, estrídulos estalam, e o 
forjeiro tira do tanque fero ferro de têmpera tenaz. 
Assim silvava o globo espetado do agigantado glutão. 
Rebenta na rocha o hórrido urro do Globolho. 395 
Assombrados sumimos da cena. O Ciclope arranca 
do olho ferido a lasca encharcada de sangue. Louco 
de dor, arremessa a estaca que zune na sombra. Altos 
brados despertam os ciclopes vizinhos, moradores 
das grutas agrestes disseminadas pelos píncaros 400 
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ventosos. Sacudidos pelos gritos acorrem de todos os 
lados. Reunidos em torno da gruta perguntam pela 
causa da queixa. 'Que dor te atormenta? Perturbas a 
paz da noite sagrada. Arrancaste-nos de sono profundo. 
Réprobos irromperam em teu rebanho? Te agridem? 405 
Alguém está te matando? Um salafrário? Um bandido?' 
Do fundo da gruta grita o grande Polifemo: 'Camaradas, 
é Nulisseu! Ninguém me agride, Ninguém me mata.' 
Deram-lhe por resposta palavras que voam pelos ares: 
'Se ninguém te agride, seu Nulo, teus gritos são de 410 
louco. Mal enviado por Zeus não tem cura. Fazer 
o quê? Roga a ajuda de Posidon, nosso Senhor.' 

"Protestaram e se foram. Meu coração gargalhava em 
festa. Meu nome falso os ludibriou. Acertei! Gemendo 
e varado de dor, o Ciclope, às apalpadelas, removeu 415 
a pedra. Sentou-se na soleira e, de braços estendidos, 
esperava apanhar quem tentasse fugir no lanudo 
vagalhão de ovelhas. O gigante me menosprezava. 
Pensava que estava lidando com uma criança. Mas na 
minha cabeça, eu já elaborava um plano para salvar 420 
da morte meus companheiros e a mim. Muitos 
planos e enganos eu revolvia na mente, pois o que 
estava em jogo era a vida. Próximo vigiava o perigo. 
De todos, o recurso que julguei mais apropriado foi 
este. Cercavam-me carneiros alentados, lanudos, 425 
vistosos, robustos; o pelego luzia violáceo. Sem som, 
amarrei um aos outros com vime trançado, surripiado 
do leito do cego, o forjador de ilegalidades. Agrupei-
os em três. O do meio carregava um homem. Os que 
o ladeavam protegiam o fugitivo. Sempre três para 430 
resgatar um dos meus. E para mim? Percebi um 
carneiro singular, o mais encorpado de todos. Segurei-
o. Estendi-me embaixo ao longo do ventre. Enfiei 
ambas as mãos na lã divina. Mantive-me com muito 
empenho pendurado sem permitir que o ânimo 435 
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fraquejasse. Preparados, aguardamos ansiosos a 
Aurora. A divina apareceu com seus rosados dedos. 
Enquanto os machos procuram o verdor das pastagens, 
balem no cercado as não ordenhadas fêmeas, de 
úberes tesos. O dono, entretanto, ferido por dores 440 
lancinantes, detinha e apalpava o dorso de todos 
os machos. Obtuso, não percebeu a artimanha: 
que os meus passavam agarrados nos peitos lanudos. 
O meu saiu por último, o mais possante, retardado 
pelo peso da lã e de mim, o inventor de truques. 445 
Acariciando-o falou-lhe Polifemo, o forte: 'Meu 
amado, por que essa lentidão? O derradeiro hoje 
és tu? Preguiçoso! Não costumas encerrar o cortejo. 
Na ponta da tropa, tosas no prado as florzinhas que 
topas. A passos largos, és o primeiro a rumar aos 450 
regatos, o primeiro a demandar o estábulo à noitinha. 
E agora vens por último! Lamentas meu olho? O 
olho do teu senhor? Um homem mau me feriu com 
a ajuda de seus criminosos amigos. Encharcaram-
me de vinho. Nulisseu! Ele ainda não escapou da 455 
destruição. Por que não raciocinas? Por que não 
falas? Tu me dirias onde ele se esconde da minha 
fúria. Eu espatifaria a cabeça dele no chão. O miolo 
dele salpicaria a gruta. Eu removeria assim o peso 
que Nulisseu botou em mim. Nulidade!' Com esse 460 
lamento, afastou o carneiro, empurrou-o para fora. 

"A pouca distância, soltei o carneiro e tratei 
de libertar meus companheiros. Agimos rápidos. 
Tocamos o rebanho gordo de pernas delgadas, 
por aqui, por ali, até alcançarmos a nau. Alegria 465 
iluminou os rostos dos que nos receberam, salvos 
da morte. Lamentamos e choramos pelos outros. 
Interrompi o pranto. Acenei-lhes de sobrolho 
carregado. Que embarcassem o gado! Não viam a 
beleza da pelegama? Dar o fora! Singrar o mar 470 

139 



salgado! Me obedeceram. Correram para os bancos. 
Os remos feriram as águas pardacentas. Ao me 
sentir salvo, à distância de um grito, não me contive. 
0 Ciclope ouviu meus motejos: 'Fica sabendo que 
na tua espelunca não devoraste os homens de um 475 
fracote. Abusaste do teu tamanho. Mereceste a 
cegueira. Es um sem-vergonha. Tiveste a coragem 
de devorar teus hóspedes em tua própria casa. Sabes 
agora que Zeus castiga. E não só ele, os outros deuses 
também.' Minhas palavras o ofenderam. O sangue lhe 480 
subiu à cabeça. Arrancou a ponta de um alto rochedo 
e a lançou contra nós. A pedra caiu a pouca distância 
da proa. Não estraçalha a ponta do leme por um triz. 
Com o baque da pedra, ponteia o ponto, empolam 
as águas. O refluxo arrasta o barco. Vagalhões 485 
jogaram-nos à praia. De posse de uma vara valente 
pude conter o impacto. Meus companheiros, por 
ordens minhas, transmitidas por gestos, moveram 
fortes os remos. De corpos dobrados na força dos 
braços, tudo fizeram para escapar do desastre. 490 
Quando já tínhamos dobrado a distância, resolvi 
berrar para espanto dos meus camaradas. Tentaram 
de todos os modos conter-me com palavras sensatas: 
'Deixa de loucuras. Por que provocar o brutamontes? 
Acaba de empurrar-nos com uma pedrada de volta 495 
para a costa. Retomar? Será nossa perdição. 
Se ele perceber nossa voz, ouvir nossos berros, 
esmigalhará nossas cabeças e as vigas da nau. 
Não lhe faltam rochas nem força nos braços.' 
Nada conseguiram. Senti meu peito chiar de raiva. 500 
Dirigi-me a ele indignado: 'Ciclope, se um dia 
alguém dos mortais te perguntar pela causa de teu 
olho vazado - que vergonha! - diga-lhe que a 
façanha é de Odisseu, o Arrasa-Fortalezas, filho 
de Laertes, morador de Itaca.' Mal me ouviu, 505 
respondeu gemendo: 'Para desgraça minha, 
cumpre-se um antigo vaticínio. Vivia aqui um 
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vidente, um dos grandes, Télemo, filho de Êurimo, 
ineomparável em adivinhações. Exerceu 
sua arte até à velhice. Tudo o que aconteceu foi 510 
predito por ele, que minha visão seria arruinada 
por Odisseu. Eu aguardava sempre a vinda de um 
homem alto, vistoso, favorecido por uma força 
descomunal, e agora me aparece um baixinho, uma 
nulidade, um fracote, vazou-me o olho depois de 515 
ter-me enchido a cara com vinho. Volta, Odisseu, 
terás dádivas de hóspede. A pedido meu, o Abala-
Terra, o celebrado, te dará escolta. Sou filho dele, 
ele não se cansa de dizer que é meu pai. Minha cura 
está nas mãos só dele. De ninguém mais, seja deus 520 
bem-aventurado, seja alguém dos mortais.' Não me 
demorei. Dei-lhe resposta taco a taco: 'Sabes qual 
é minha vontade? Tirar-te o sopro, a vida. Se 
dependesse de mim, estarias no Hades, terra dos 
sem-olhos. Lá nem o Abala-Terra te restituirá a 525 
visão.' Foi a praga que lhe roguei. O desgraçado 
levantou as mãos e dirigiu uma prece a seu protetor: 
'Ouve-me, Posidon, de cabelos escuros como as 
profundezas do mar, se de fato és meu pai, não 
permitas que Odisseu volte para casa. Falo do filho 530 
de Laertes com domicílio em Itaca. Digamos que a 
Moira lhe garanta rever os amigos, retornar a seu 
fortificado palácio, pisar o solo pátrio. Nesse caso, 
retarda tudo isso. Pereçam todos os companheiros, 
volte em nau estranha, encontre desgraça em casa.' 535 
Foi o que pediu. O Cabeleira-Negra lhe deu ouvidos. 
O gigante ergueu um penedo ainda maior, 
arremessou-o em giros com ímpeto ciclópico. O 
baque levantou ondas atrás do barco de proa negra, 
a pouca distância da ponta do leme. O mar bramiu 540 
ao seco soco da rocha. O fluxo nos empurrou para 
a terra. Sentimos próximo o solo. Chegados à ilha 
onde as naus restantes reunidas nos aguardavam, 
cercadas por companheiros desfeitos em lágrimas, 
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anelantes e apreensivos, arrastamos o navio para 545 
a praia. Nós próprios saltamos ao solo batido pelas 
ondas inquietas do mar. Baixamos do oco da nave 
o rebanho do Globolho, repartimos as reses em 
lotes fraternos ao gosto de todos. Coube a mim o 
carneiro grande por decisão de meus amigos. Eu 550 
o sacrifiquei na praia a Zeus Cronida, de nuvens 
negras cercado, rei de todos. Mas o fumo das 
coxas do macho assado não deliciaram as narinas 
de Zeus. Povoavam-lhe a mente meu naufrágio, 
destroços futuros, gemidos de companheiros 555 
votados à morte. Banqueteamo-nos até o sol se 
recolher. Saboreamos fartas porções de carne e a 
delícia do vinho. Acolheu-nos então o sono, 
acomodados na areia ao embalo do mar ressonante. 
Acordou-nos a Aurora, a deusa dos róseos dedos. 560 
Eu próprio tratei de acordar meus companheiros. 
Animei-os a embarcar, a soltar as amarras. Prestos 
se dispuseram a ocupar os bancos. As proas 
rompem as ondas ao ritmo dos remos. Partimos dali 
de coração apertado. Salvos da morte singramos, 565 
mas pesarosos da perda de muitos dos nossos." 
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Canto 10 

"Abordamos Eólia, terra em que vive um amigo 
dos deuses imortais, Eolo, fdho de Hípotes. 
A ilha, circundada de brônzeo muro infrangível, 
flutua. Lá se eleva liso penedo. Moram com ele, 
no mesmo palácio, doze rebentos: seis fdhas 05 
e seis fdhos adultos. Eolo ofereceu em casamento 
as seis filhas aos seis filhos. Vivem todos com o 
pai, muito afetuoso, e com a prestimosa mãe. Tomam 
todas as refeições juntos, renomadamente fartas. 
De dia recendem escolhidas iguarias no palácio 10 
cercado de cantos. A noite as mulheres dormem nos 
braços de seus maridos em leitos finos e fofos 
tapetes. Lá chegamos: belas casas, bela cidade. 
Eolo hospedou-me por um mês inteiro, ávido de 
notícias sobre Ilion, sobre a frota argiva, sobre o 15 
retorno dos aqueus. Contei-lhe tudo com detalhes. 
Quando lhe pedi ajuda para voltar à minha 
terra, não me disse 'não'. Fez o que pôde: 
esfolou um boi, rês de nove anos, fez um saco e 
nele acorrentou o curso dos ventos ressonantes. O 20 
Cronida o constituíra guarda das correntes aéreas. 
Sublevá-las ou contê-las dependia só dele. Éolo 
prendeu o saco no porão do navio para evitar a 
evasão até do mais reles ventinho. O fio de prata 
luzia. O sopro de Zéfiro foi o único solto para 25 
conduzir minhas naus e meus companheiros. Nem 
assim alcançamos a meta. Nossa própria tolice 
provocou o desastre. Nove dias e nove noites 
navegamos constantes. No décimo - já emergiam 
as plagas pátrias - estávamos tão próximos que 30 
divisamos fogos. Extenuado, rendo-me ao sono, 
uma delícia. Minha era a manobra da escota, não 
a confiava a outrem. Chegaríamos assim mais 
ligeiro à ilha. Formou-se uma conspiração entre 
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meus companheiros. Suspeitavam que eu escondia 35 
ouro e prata, dom de Eolo, fdho do generoso 
Hípotes. Transmitiam a suspeita ao primeiro 
que encontravam: 'Veja só! Ele é admirado e 
festejado por todos, não importa a cidade ou a 
terra que visite. Imenso e belo é o tesouro que traz 40 
de Tróia, e nós, que percorremos o mesmo trajeto, 
voltamos para casa de mãos vazias. Acresce 
o de agora, o que lhe ofertou Eolo, como preito 
de amizade. Rápido! Vejamos o que ele traz, 
a reserva de ouro e prata, guardada no saco.' 45 
Era o que se dizia. Venceu o conselho desastrado. 
Aberto o saco, rebelaram-se todos os ventos. 
Uma tempestade arrastou-nos ao mar profundo. 
Longe ficou a pátria. Era de chorar. Acordei. 
Sentimentos opostos guerreavam no meu peito. 50 
Atiro-me nas águas, morro na salsugem, ou 
engulo o mal em silêncio e continuo vivo? 
Enfiei-me na cama e elegi a vida. Tempestade 
nefasta devolveu a frota a Eólia. Os meus 
ululavam. Desembarcamos e nos abastecemos 55 
de água. Meus companheiros prepararam 
uma refeição junto às naus ligeiras. Satisfeita 
a fome e saciada a sede, escolhi um arauto 
e um companheiro para retornar ao renomado 
palácio de Eolo. Encontrei-o sentado à mesa 60 
em companhia da mulher e dos filhos. Lá 
chegados, sentamo-nos no solar, perto do 
umbral. Tomados de espanto, veio a pergunta: 
'Tu aqui, Odisseu? Que maléfica divindade te 
persegue? Saíste muito bem aparelhado para 65 
alcançar tua terra, teu palácio, o que te é caro.' 
O coração em frangalhos, respondi à repreensão: 
'Companheiros e sono em hora imprópria me 
desgraçaram. O remédio está em vossas mãos.' 
Quis cativá-los com palavras de humildade. 70 
Silêncio total! A resposta veio do pai: 'Some 
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dos meus olhos. Pulha! Pilantra! Peste! Não 
tenho o direito de ajudar um homem como tu. 
Os deuses bem-aventurados te odeiam. Fora! 
Me procuraste porque os imortais te desprezam.' 75 
Ele correu comigo. Eu soluçava, chorava, gemia. 

"O que fazer? Seguimos viagem desesperados. 
Os remos subiam moles, sem entusiasmo algum. 
A besteira foi nossa. Onde procurar ajuda? Seis 
vezes veio a noite, seis vezes raiou o dia. No 80 
sétimo chegamos à poderosa fortaleza de Lamo, 
em Telépio, Lestrigônia. Lá o pastor que entra 
saúda o pastor que sai. Quem escuta responde. Lá 
um homem sem sono poderia dobrar o salário, 
tangendo bois e apascentando ovelhas de branco 85 
velo, tanto se aproximam ali os caminhos do dia e 
da noite. Entramos num porto magnífico, flanqueado 
por rocha escarpada e sem fenda, à esquerda e à 
direita. Dois cabos avançam e estreitam a barra. 
Pequeníssima é a fenda da boca. Os companheiros 90 
introduziram na enseada as naus bojudas. Abrigadas 
no recôncavo, ataram-nas uma na outra, pois não 
se levantam ondas, nem grandes nem pequenas. 
Luminosa dilata-se a calmaria. Só eu não introduzi 
minha embarcação na enseada. Preferi prendê-la nas 95 
rochas em uma das extremidades. Ganhei o alto de 
uma elevação rochosa. Lá de cima não se viam 
campos arados nem jardins. Fumo subindo da terra 
e só. Resolvi enviar uma embaixada para explorar 
a ilha. Eu queria saber que variedade de comedores 100 
de pão residiam ali. Julguei que dois companheiros 
acompanhados de um arauto eram suficientes. 
Saltaram da nau e tomaram uma estrada aplainada, 
usada para levar lenha de um monte à cidade. Perto 
da cidade, deram com uma jovem. Era linda, filha 105 
do lestrigão Antífates. Ela se dirigia à Fonte do Urso, 
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onde borbulhava água cristalina. Tinha vindo para 
voltar abastecida à cidade. Meus homens, acercando-
se dela, perguntaram pelo povo, pelo rei. Ela lhes 
apontou, em resposta, o elevado teto da casa 110 
paterna. Acompanharam-na. A mansão esplendia. 
Foram recebidos pela senhora, alta como o pico 
de uma monte. Tremeram de medo. Sem tardar, 
ela mandou avisar Antífates, seu esposo, homem 
notável. Ele estava numa reunião. Decidiu destruir 115 
os meus. Destinou à refeição o primeiro que lhe caiu 
nas mãos. Os outros dois chisparam em direção à 
frota. O rei levou o alarma à cidade. Os lestrigões 
acorreram, destemidos, de todas as partes. Eram 
milhares. De homens eles não tinham nada. Eram 120 
gigantes. Fomos lapidados. Do alto das falésias 
chovem penedos. Tumulto sobe das naus, aterrador. 
Gritos de morte. Estalos de tábuas. Racham ao 
soco de rochas. Os canibais fisgam meus homens 
e os destinam à ceia como peixes. No decorrer 125 
da matança no interior da baía, puxei da espada 
cortante, presa à coxa, parti as amarras que 
prendiam minha nau escura. Meus homens 
receberam ordens de se porem aos remos, força 
requeria a fuga da morte. Meu navio escapou da 130 
saraivada de rochas. Em mar alto jubilei. Os outros 
não tiveram a mesma sorte. Pereceram todos. De 
coração pesado, distanciamo-nos da terra fatídica, 
felizes por estarmos vivos, tristes pelos mortos. 

"Aportamos em Eéia, ilha de Circe, famosa por suas 135 
tranças bem feitas. O canto fluía de seus lábios. 
Era irmã de Eeta, maquinador de perversidades. 
Ambos nasceram de Hélio, Luz-dos-Homens. A mãe, 
filha do Oceano, se chama Perse. Sem dizer palavra 
conduzimos o navio a porto seguro. Navegamos, 140 
guiados por um deus. Desembarcamos. Dois dias e 
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duas noites sem fazer nada. Dores devoravam-nos 
o coração. Mas quando a Aurora anunciou a alvorada 
do terceiro dia, animei-me a subir a uma elevação, 
armado de lança e de lâmina cortante. Elegi o monte 145 
como posto de observação na esperança de divisar 
indícios de presença humana, alguma voz. Do alto 
da colina, pus-me a observar. Uma coluna parecia 
fumo num território em que se desenhavam muitos 
caminhos. Seria o palácio de Circe cercado de 150 
carvalhais? Em meu peito inquietavam-se planos. 
Deveria inquirir a origem do fumo? Antes de tomar 
uma decisão, pareceu-me avisado retornar à nau 
fundeada nas areias do mar, oferecer uma refeição 
a meus amigos e enviar alguém para informações. 155 
Meus passos já se moviam próximos do navio. 
Um deus, não sei qual, socorreu-me na desolação: 
a alta galhada de um cervo deteve meus passos. 
Veio do bosque, dirigia-se ao rio, procurava água. 
O calor da manhã aguçava-lhe a sede. Minha lança 160 
atingiu a coluna no centro das costas. A ponta da 
arma apareceu no flanco oposto. O baque do corpo 
levantou pó, exalou a vida com um último mé. 
De pé firmado no corpo da presa, arranquei o ferro. 
Depositei a arma no chão ao lado do animal abatido. 165 
Com cipós e vimes, colhidos ali mesmo, produzi, 
habilmente trançados, uma braça de corda. Tratei 
de atar os pés da caça singular. Com ela nas costas, 
dirigi-me à nau negra, apoiado na lança. Teria sido 
impossível transportá-la em só um dos meus ombros. 170 
O portento exigia todas as minhas forças. Arrojei a 
besta diante da nau. Procurei animar pessoalmente 
cada um dos meus companheiros com fraseado gentil: 
'Embora grandes sejam os contratempos, ainda não é 
hora de baixar ao Reino Sombrio. O dia fatídico não é 175 
este. Sirvam-se à vontade dos nossos suprimentos. 
E tempo de festa. De fome não vamos morrer.' Meus 
homens estavam atentos às minhas palavras. Caíram 
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no chão os mantos que envolviam suas faces. A peça 
enchia-lhes a vista. Impressionou-os o tamanho. 180 
Saciaram primeiro os olhos, lavaram as mãos 
e começaram a preparar o banquete. Passaram 
o dia em festa até o sol se pôr. Saboreamos 
assados, regados com a delícia do nosso vinho. 
Envolvidos na bruma escura, finda a luz do dia, a 185 
areia do mar recebeu nossos corpos saciados. Veio 
a Aurora, luziram os dedos rosados. Convoquei 
uma reunião e tomei a palavra: 'Amigos, embora 
tenham sofrido muito, considerem isto: Onde 
estamos? Onde fica o ocidente? Onde nasce o Sol? 190 
Onde se esconde depois de aquecer os mortais? 
O que vamos fazer? Alguém faz proposta? 
Eu não tenho nenhuma. Da pedra em que estive 
ontem, meus olhos percorreram a ilha cercada 
pelo azul de um mar sem fronteiras. O território 195 
é plano. De olhos bem abertos, notei uma coluna 
de fumo elevar-se de um bosque cerrado.' O 
tom do meu discurso rompeu-lhes o coração, 
lembrados do lestrigão Antífates e do Ciclope de 
força descomunal, o comedor de gente. O choro 200 
lhes veio farto. As lágrimas corriam copiosas. 
Dividi, entretanto, em duas partes meus grevados 
companheiros, cada um sob o comando de um 
chefe. Eu ficaria na direção de um, do outro seria 
comandante Euríloco, de aspecto divino. Senhas 205 
misturadas num capacete dividiram os grupos. 
Euríloco, herói decidido, foi escolhido por sorteio. 
Partiu com vinte e dois em cujas faces as lágrimas 
ainda não tinham secado. Gemiam também os que 
ficaram comigo. Os outros localizaram num vale o 210 
palácio de Circe, todo de pedras polidas, num sítio 
selvoso, habitado por lobos e leões monteses, na 
verdade, homens encantados com drogas poderosas. 
Essas feras não atacam homens, receberam-nos 
com giros festivos, com longos acenos de cauda 215 
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à maneira dos cães que cercam festivos o dono ao 
fim de uma ceia na expectativa de petiscos. Assim 
procediam lobos e leões de garras inofensivas. Não 
obstante, as feras, embora mansas, apavoravam. 
Postadas na soleira do palácio da deusa das formosas 220 
madeixas, deliciavam-se com as modulações da voz 
sedutora de Circe. Ela tecia uma tela imensa, leve, 
luzente, imortal, obra de deusa. Veio o conselho de 
Polites, guia destro, o mais querido dos meus 
companheiros: 'Lá dentro alguém de voz sedutora 225 
move-se junto ao tear de grandes proporções, treme 
o vestíbulo. É deusa? Mulher? Não importa, 
anunciemo-nos.' Os outros se puseram a gritar. Ela 
não nos fez esperar. Abriu a porta. O brilho nos 
ofuscou. Ninguém recusou o convite. Menos 230 
Euríloco. Não se moveu. Suspeitava engodo. 
Circe, mostrando-lhes o caminho, ofereceu-lhes 
assentos. Preparou-lhes uma mistura de queijo, 
farinha de cevada, mel fulvo e vinho de Pramno. 
Juntou ao preparado drogas fulminantes com 235 
poderes de apagar totalmente lembranças da 
pátria. Ao provarem o mingau preparado por ela, 
Circe os tocou com uma varinha e os prendeu 
numa pocilga. De porcos tinham a cabeça, a voz, 
as cerdas e o corpo. A inteligência, entretanto, 240 
permaneceu de pé. Grunhiam chorosos. Circe 
tratava-os com azinhas, bolotas, cornizolos. 
Ela lhes oferecia a ração habitual de porcos. 
Euríloco voltou às pressas ao navio escuro 
com a notícia infausta da inglória sorte dos 245 
camaradas. As palavras não lhe saíam da boca. 
Tentou em vão. Dor no coração. Os olhos, um 
mar de lágrimas. Retorcia-se arrasado. O peito 
arfava. Gemia. O espanto era geral. Faziam- lhe 
perguntas. Veio o relato da ruína dos outros: 250 
'Atravessamos o carvalhal, Odisseu, como 
mandaste. No vale encontramos o palácio. E 
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belo. As pedras brilham. Árvores cobrem o 
terreno. Se é mulher ou deusa, eu não sei. Mas 
tralha no tear. Canta e encanta. Os nossos a 255 
chamaram. Não demorou, apareceu. Abriu as 
portas. Ofuscaram-nos de tão lindas. Os nossos, 
enlouquecidos, seguiram. E eu, ali, duro. Sabia 
que era truque. Sumiram. Onde foram parar eu 
não sei. Nenhum deles reapareceu. E esperei um 260 
tempão. Informado, ajustei nos ombros minha 
longa espada cravejada de prata, apanhei o arco, 
pedi-lhe que me mostrasse o caminho.' Arrasado, 
ele me agarrou, implorou de joelhos. Gemia 
mais que falava. As palavras voavam-lhe da boca: 265 
'Não, pupilo de Zeus, não posso. Quero ficar aqui. 
De lá tu não voltas. Nem os outros. Te garanto. 
Não salvarás ninguém. Fujamos, os que estamos 
aqui. Nosso dia fatídico não é este. Não achas?' 
Não dei ouvidos a essa baboseira. Retruquei severo: 270 
'Fica, Euríloco, aí onde estás plantado. Enche a 
barriga, enche a cara. Arromba a adega. Mas eu vou. 
A necessidade me obriga. E ela é poderosa!' Foi o 
que eu disse. Afastei-me do navio e do mar. Eu 
já me encontrava no vale sagrado, bem próximo do 275 
famigerado palácio da bruxa dos fatídicos remédios. 
Quem encontro? Hermes. Reconheci-o pelo caduceu 
de ouro. Eu não tinha errado o caminho. Tinha a 
aparência de um garoto no primeiro buço, a idade da 
sedução. Estendendo-me a mão, entabula conversa: 280 
'Tu por aqui? Sozinho nestes matos? Não temes? 
Conheces o chão que pisas? Queres saber dos amigos 
que enviaste à casa de Circe? Vivem em cercados 
como porcos. Queres libertá-los? Declaro que nem 
tu te salvarás. Ficarás preso como os outros. Coragem! 285 
Estou aqui para teu bem. Com minha ajuda poderás 
escapar. Toma esta droga. E das poderosas. Munido 
dela podes combater os poderes de Circe. Este 
remédio desvia tua cabeça do golpe fatal. Conto tudo: 
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os truques, as magias de Circe. Primeiro, o mingau, o 290 
veneno vem de mistura. O feitiço dela não pega em t i . 
O antiveneno que te passo não deixa. O efeito não 
demora. Cuidado! Circe virá com uma vara comprida. 
Aí arrancas da aspada que trazes na coxa. Avança 
sobre ela como se quisesses matá-la. Assustada, ela 295 
tentará levar-te para a cama. Não rejeites o convite. 
A liberdade de teus companheiros depende dela. Quem 
deverá socorrer-te é ela. E não te esqueças de exigir 
que te preste o juramento solene dos bem-aventurados 
para que não venha com outras insídias ruinosas. Sem 300 
armas e sem roupa , ela poderia inutilizar tua virilidade.' 
Hermes, o matador, instruiu-me bem. Arrancou uma 
erva da terra e me explicou as virtudes que ela tinha. 
A raiz era preta, mas a flor era clara, leitosa. Os deuses 
a conhecem por móli. Arrancá-la é muito difícil para 305 
os homens mortais, enquanto que os deuses podem tudo. 
Depois disso, Hermes partiu da ilha selvática para o 
elevado Olimpo. Prossegui na marcha à morada de 
Circe. Eu caminhava, e meu coração corcoveava. Na 
soleira da deusa dos belos cabelos, eu me detive. 310 
Gritei. Eu gritar e ela me atender foi um vapt-vupt. 
Percebi o brilho e a beleza da porta que a deusa girou. 
Acompanhei-a de coração assustado. Ela me ofereceu 
uma poltrona cravejada de prata, uma verdadeira 
obra de arte. Uma banqueta para os pés. A beberagem 315 
ela preparou numa taça de ouro. Era para mim. Mal-
intencionada, largou uma droga no líquido. Ofereceu, 
bebi. Mas o feitiço não pegou em mim. Chegou a vez 
da vara, acompanhada de palavras de bruxa: 'Já para 
o chiqueiro, lá não te faltará companheiro'. Mal 320 
terminou de falar, arranquei a espada e fui pra 
cima dela como se quisesse matá-la. Uivando que 
nem cadela, ela se atirou no chão, abraçou meus 
joelhos e, ainda molhada de choro, as palavras lhe 
saíram da boca: 'Vens donde? Tua gente? Cidade? 325 
País? Estou espantada. Como resististe ao feitiço 
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da droga? És o único. Não me lembro de outro. 
Ninguém! O veneno age logo que atravessa a 
cerca dos dentes. Tens no teu peito uma força que 
resiste ao feitiço. És Odisseu? O matador de Argos15, 330 
o do bastão de ouro, me falou muito de t i , que, 
voltando de Tróia numa nau negra e rápida, passarias 
por aqui. Está bem! Enfia tua espada na bainha e 
vem para a minha cama. Quero dormir contigo. Te 
garanto que na hora do prazer nós nos entenderemos.' 335 
A cantada foi essa. Usei de inteligência na resposta: 
'Circe querida, como podes esperar que eu seja gentil 
contigo, sabendo que transformaste meus camaradas 
em porcos aqui mesmo, na tua própria casa? Tu os 
prendeste. Convidas-me para dormir contigo. É traição? 340 
Queres que largue a espada? Vais arrancar-me os 
culhões? Não me entendas mal. Eu vou. Quero. Mas 
antes exijo que me jures. Falo de juramento forte. Não 
quero ser ferido por ti e não admito que faças mal 
aos meus.' Foi minha proposta. Jurou como eu tinha 345 
pedido. Esperei que terminasse. Só me movi depois 
da última palavra. Foi assim que acabei na cama 
(esplêndida!) da deusa. Jovens que a auxiliavam 
em seus afazeres - eram quatro - cuidavam da 
da casa. Vinham de fontes, de bosques, de rios 350 
sagrados que derramam as águas no mar salgado. 
Uma delas revestia as poltronas com tapetes 
de púrpura. Panos de linho serviam de forro. Outra 
dispunha mesas de prata diante das poltronas -
luziam - e distribuía sobre elas cestinhos de ouro. A 355 
terceira preparava o vinho. O gosto adocicado 
lembrava o mel. As taças eram de ouro. Uma trípode 
das grandes era a ocupação da quarta. Cuidava da 
chama que aquecia a água. Temperada no bronze 
resplendente destinava-se a meu banho. O tamanho da 360 
trípode ajustava-se a meu corpo. Ela me banhou. 
Lavou cabeça e ombros. O cansaço que amargura 
a vida fugiu-me dos membros. Lavado e ungido - o 
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óleo era de qualidade - lançou-me um manto - o 
tecido era excepcional - sobre a túnica. Fui levado 365 
a uma poltrona cravejada de prata, obra que honraria 
Dédalo. Meus pés descansaram numa banqueta. Dum 
jarro de ouro nas mãos de uma camareira jorra a água 
sobre minhas mãos, postas numa bacia de prata. 
Aparece uma mesa primorosamente limpa. Uma 370 
governanta ofereceu-me pão e outras iguarias. A 
generosidade dela regalava-me de tudo. Rogou-me 
que me servisse. Não me animei. Minha cabeça 
estava conturbada. Eu respirava desgraça. Circe notou 
que meus dedos não se mexiam. Os manjares não 375 
me atraíam. O peito me doía. Tocou meus 
ouvidos o rumor esvoaçante das palavras dela: 
'Te comportas como se tivesses perdido a língua. 
Em vez de bebida e comida, devoras teu próprio 
coração. Pensas que eu esteja tramando alguma 380 
coisa? Jurei. Não jurei? Jurei forte.' A fala da 
deusa não me tranqüilizou: 'Circe, que pessoa 
sadia se atreveria a tocar em pratos ou copos antes 
de saber libertos seus amigos, antes de enxergá-los 
com os próprios olhos? Se de fato estás interessada 385 
em que eu coma e beba, solta meus companheiros, 
quero ver meus bravos remadores.' Ela, sensível ao 
que eu disse, deixou a sala e se dirigiu ao chiqueiro. 
Abriu as portas de vara na mão. Surgiram porcos 
gordos com a aparência de nove anos. Alinhados 390 
em sua frente, ela passa por eles e lhes aplica uma 
droga oposta à anterior. Caem as cerdas que lhes 
cobriam os membros, obra do preparado que 
Circe lhes administrara há pouco. Voltaram a ser 
homens, bem mais jovens que antes. Reaparecem 395 
mais belos e de maior estatura. Abraçaram-me 
calorosamente ao me reconhecerem. Percebi 
lágrimas saudosas nos olhos de todos. Gemidos 
comoveram o palácio inteiro. Até a deusa sentiu-se 
abalada. Notei-o no que ela me falou: 'Divino 400 
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filho de Laertes, ardiloso Odisseu, vai. Tua nau 
ligeira e as areias do mar te esperam. Arrasta 
teu barco para um lugar seco. Guarda teus tesouros 
e tuas armas numa gruta. Retorna ao meu palácio 
com todos os teus companheiros.' Não me opus. 405 

"O conselho de Circe me pareceu sensato. Era 
o que eu devia fazer: procurar meu navio, ancorado 
na praia. Encontrei meus remadores em lágrimas. 
Estavam tristes, acabrunhados. Pareciam bezerros 
encurralados, aos saltos em torno das vacas 410 
ao retornarem da pastagem saciadas - tumulto 
convergente de mugidos, nem laços nem vaqueiros 
os seguram. As mães, é só o que desejam. Veio-me 
à mente essa cena quando vi a agitação dos meus. 
Imaginei o que se passava neles. Era como se 415 
tivessem reencontrado a rude Itaca, terra que os 
viu nascer, gleba que os alimentou. As palavras que 
proferiram esvoaçavam tristonhas: 'Vens como 
um manjar dos deuses. Nos trazes o sabor do solo, 
o perfume da sonhada Itaca. Rimos entre lágrimas. 420 
O que aconteceu aos nossos? Pereceram? Respondi 
com palavras tranqüilizadoras: 'Vim para certas 
providências: antes de tudo convém trazer o navio 
à terra. As armas serão guardadas numa caverna. 
Quero que todos me acompanhem. Vocês verão 425 
nossos companheiros na mansão de Circe. Comes 
e bebes não faltam. Há provisões para anos.' 
Seguiram minhas instruções à risca. Menos 
Euríloco. Tentou impedir que me seguissem. Suas 
advertências voejavam: 'Querem ir para onde, 430 
desgraçados? Procuram a ruína? Querem descer à 
casa de Circe? Sabem o que vai acontecer? Vamos 
virar porcos, lobos e leãos. Seremos forçados 
a guardar a casa dela. Lembram-se do Ciclope? 
Companheiros nossos entraram na propriedade 435 
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dele. Acompanharam Odisseu. Foi um desastre. A 
loucura deste os levou à perdição.' Foi um desaforo. 
Deu-me vontade de puxar da espada que eu trazia 
presa na coxa e passar-lhe o fio no pescoço. Queria 
ver a cabeça dele rolar pelo chão. E era meu 440 
parente! Os companheiros me detiveram. Vieram 
palavras serenas de todos os lados: 'Calma, 
chefe! Dá-lhe ordens para que permaneça. 
Puxar e cuidar do navio será tarefa dele. Nós te 
acompanharemos ao palácio de Circe.' Acertado 445 
isso, deixaram a praia comigo. Nem Euríloco 
permaneceu no oco do navio. Assustado com 
minha atitude, seguiu-me com os outros. 

"Circe foi solícita com os companheiros que tinham 
ficado lá. Ofereceu-lhes banho e óleo. Além das 450 
túnicas, apresentou-lhes mantos. Na sala, a deusa 
preparou um banquete para todos. Quando 
os dois grupos se viram olho no olho, choraram 
de alegria. Júbilo lacrimoso encheu o palácio. 
Aproximando-se, falou a divina entre divinas: 455 
'Divino Odisseu, inventivo filho de Laertes, posso 
saber o motivo dessas lamentações? Ouço gritos. 
Bem sei o que vocês sofreram nos mares 
povoados de peixes, não ignoro que enfrentastes 
ataques severos na terra. Comam e bebam agora 460 
para que volte a alegria que os animava quando, 
já faz anos, deixaram o solo pátrio, a pedregosa 
Itaca. Vocês estão abatidos e desanimados, com a 
cabeça voltada aos trabalhos no mar e o coração 
longe da alegria. Padecimentos e nada mais.' Essas 465 
palavras nos revitalizaram o coração. Lá 
permanecemos ociosos, dia após dia, por um ano, 
saboreando assados e bebendo vinho. 
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"Volveu o ano, volveram as estações e os meses, 
espichavam-se os dias. Meus queridos amigos 470 
me chamaram à parte com advertências: 'Estás 
enfeitiçado. Não achas que já é tempo de pensarmos 
na pátria? O que te reserva o destino? Não é o 
regresso a teu palácio e à terra que te viu nascer?' 
Estas palavras mexeram com meus brios. O dia 475 
passou como os outros. Comemos e bebemos até 
anoitecer. Ociosos lambemos os lábios e nos 
enchemos de vinho. O sol se pôs, alargou-se o manto 
da noite, os meus se espalharam pela sala escura 
à procura dos leitos. Como sempre, subi ao leito 480 
de Circe. Esplêndido! Abraçado aos joelhos divinos, 
supliquei. Minhas palavras bateram em ouvidos 
atentos: 'Chegou a hora de cumprires a promessa 
que me fizeste, consentir que eu volte para casa. 
Este é o desejo do nosso coração, meu e dos nossos 485 
companheiros. E tu te ausentares, vejo-me cercado 
por eles com seus lamentos. Eles me abalam.' Divina 
foi a resposta da deusa: 'Industrioso Odisseu, meu 
divino companheiro, não é minha intenção retê-los 
em minha casa contra a vontade de vocês. Advirto, 490 
no entanto, que ainda outra viagem se impõe, uma 
visita ao reino de Hades e da assombrosa Perséfone 
Deverás consultar a sombra de Tirésias, o vidente 
cego. A morte não abalou as qualidades dele. Só a 
ele Perséfone consentiu a lucidez e o saber depois 495 
de morto. Os demais não passam de sombras.'As 
palavras dela me partiram o coração. Fiquei sentado 
na cama aos prantos. Fugiu-me a vontade de viver, 
de me deliciar com os raios do sol. Farto de choro, 
cansado de me rolar na cama, animei-me a responder. 500 
Ponderei: 'Circe, quem nos piloteará nesse caminho? 
Ninguém alcançou jamais o Hades em nau negra.' 
A divina entre divinas não retardou a resposta: 'Tens 
muitos recursos, Odisseu, divino filho de Laertes. 
Não te preocupes com piloto. Não te fará falta. O 505 
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mastro erguido sustentará a alva vela desfraldada. 
Descansa. O sopro de Bóreas fará o trabalho. Quando 
tua embarcação tiver atravessado o Oceano, chegarás 
a uma costa plana e aos bosques de Perséfone, verás 
altos álamos e salgueiros de frutos falhos. Aí deverás 510 
firmar tua nau às margens do Oceano de vórtices 
vorazes. Teus próprios pés te levarão ao negro paço 
de Hades. Lá o Rio do Fogo e o Cocito, um braço 
da águas do Estige, desembocam no Aqueronte. Uma 
rocha assinala a confluência das duas correntes. 515 
Achega-te, procede conforme te digo. Cava um fosso 
de um còvado quadrado. Vaza libações nas bordas 
em homenagem a todos os mortos. Começa com a 
mescla de leite e mel. O vinho doce vem depois, 
seguido de água. Espalha, por fim, farinha de cevada. 520 
Dobra muito os joelhos às desvalidas cabeças dos 
mortos. Promete-lhes o sacrifício de uma vaca estéril, 
das melhores, e raro incenso, de regresso a teu palácio. 
A Tirésias promete, só a ele, uma ovelha toda negra, 
a mais vistosa de todo o teu rebanho. Concluída a 525 
invocação aos ilustres povos dos que já partiram, 
sacrifica um carneiro e uma ovelha negra, torcendo-
lhes a cabeça ao Érebo, mas tu mesmo deverás olhar 
para a oceânica corrente. Receberás então a visita de 
inúmeras psiques de pessoas que viveram em outros 530 
tempos. Teus homens, por ordem tua, deverão esfolar 
e queimar os animais abatidos pela inclemência do 
ferro. Vossas invocações deverão elevar-se ao trono 
dos deuses, o poderoso Hades e a aterradora Perséfone. 535 
Permanecerás de espada nua ao lado do fosso. Não 
permitas que as esqueléticas cabeças dos mortos 
se aproximem do sangue antes de ouvires Tirésias. 
Não tardará a presença do sacerdote, conselheiro de 
muitos. Dele saberás por onde regressar e a extensão 
do caminho. Ele te dirá como percorrer as águas 540 
povoadas de peixes.' Instruiu-me assim já perto da 
hora em que a Aurora desponta em seu trono de ouro. 
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Manto e túnica foi a roupa com que me cobriu a ninfa. 
Ela própria se apresentou numa estola ampla, leve, 
suave. Resplandecente cinto de ouro estreitou-lhe a 545 
cintura. Um véu cobria-lhe a cabeça. Percorrendo 
o palácio, desperto os camaradas. Procurei encorajar 
cada um deles num tom suave: 'Vocês passaram uma 
noite tranqüila. Querem viajar? Circe, senhora nossa, 
consente que partamos.' Meu convite levantou-lhes 550 
o ânimo. Não demorou, cobriu-os a sombra da tristeza. 
Certo Elpenor, o mais moço de todos - na luta ele não 
se distiguia, inteligente ele também não era - tocado 
pela bebida e desejoso de ar fresco, resolveu dormir 
no terraço longe dos outros. Perturbado pela agitação, 555 
surpreso com o barulho, levantou-se de repente. De 
cabeça zonza, esqueceu-se do lugar. Em vez de buscar 
a grande escada, avançou em linha reta. Caiu do terraço 
e quebrou o pescoço. Foi fatal. A psique foi parar 
nos tenebrosos domínios de Hades. Quando me reuni 560 
com os meus fui obrigado a lhes revelar tudo: 
'Pensam que voltaremos imediatamente para casa? 
Diverso é o caminho previsto por Circe. Daqui vamos 
ao palácio de Hades e de Perséfone, a tenebrosa, 
para consultar a sombra do tebano Tirésias.' Meu 565 
discurso abalou o entusiasmo dos meus. Não se 
levantavam. Tristes, arrancavam os cabelos. O que 
fazer? Chorar não adiantava nada. Dirigimo-nos 
á nau, às areias do mar. Não vencemos a vontade 
de chorar. As lágrimas caíam em cascatas. 570 
Encontramos atados um carneiro e uma ovelha 
preta, providência de Circe. Passou por nós sem que 
a notássemos. Os olhos não percebem divindade 
que não quer ser vista. Um deus vai para onde quer. 
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Canto 11 

"Chegados ao navio, nossa primeira providência 
foi arrastá-lo para as divinas águas salgadas. 
Firmado o mastro, içamos a vela. Embarcadas 
as ovelhas, subimos. Estávamos tristes. Lágrimas 
não paravam de correr. Para nosso bem, Circe, 05 
de belos cabelos e de celeste canto, enviou 
o vento que nos impelia. Ao ímpeto do aéreo 
companheiro a vela da negra nau se enfunava. 
Tudo preparado, cada um tomou o seu lugar. 
Confiamos a rota ao sopro e ao piloto. O barco, de 10 
vela desfraldada, cortou o mar o dia todo. Quando, 
com o pôr do sol, obscureceram-se todas as vias, 
alcançamos o extremo do Oceano de profundas 
correntes. Lá fica uma cidade de homens raros, os 
cimérios, envolta em névoa sombria. Hélio, de raios 15 
luminosos, não logra contemplá-la quando percorre 
o caminho que sobe ao céu estrelado nem quando, 
ao declinar, baixa os olhos, lá do alto para a terra. 
Noite compacta esconde aqueles homens desditos. 
Lá chegados, aportamos e tratamos de desembarcar 20 
as reses. Ladeamos a pé as correntes do Oceano 
até alcançarmos o lugar de que Circe nos falara. 
Perimédies e Euríloco seguravam os animais para 
o sacrifício. Puxei da espada que trazia comigo 
e me pus a cavar o fosso de um côvado de lado. 25 
Seguindo as instruções, procedi à libação a todos 
os mortos: a mistura de mel, vinho, água e um 
bocado de farinha. Repetidas vezes dobrei os 
joelhos às cabeças inanes dos mortos. Prometi-
lhes, devolvido a Itaca, uma vaca não-parida, 30 
das melhores - dádivas ardentes. Eu deveria oferecer 
só a Tirésias uma ovelha toda negra, a mais 
apreciada do meu rebanho. Invoquei, então, com 
rezas fortes e preces, o povo dos que já partiram. 
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Agarrei os animais e os degolei em cima da 35 
fossa. Jorra negro o sangue. Procedentes do Erebo 
congregam-se, em grupos, as psiques de finados: 
noivas, moços, anciãos castigados pela vida, 
virgens viçosas, afligidas por dores novas, exércitos 
de feridos por bronze guerreiro, favoritos de Ares, 40 
ainda em suas armaduras manchadas de sangue. 
Multidões, de todos os lados, atropelavam-se em 
tomo da fossa. O alarido deixou-me pálido 
de medo. Exortei os meus a queimarem as vítimas 
estendidas no chão, abatidas e esfoladas com ferro 45 
cruel, erguendo mãos súplices aos deuses: Hades, 
o poderoso, e Perséfone, a assombrosa. Eu próprio, 
empunhando ameaçador a espada fiada, impedia 
vigilante que as esqueléticas cabeças dos mortos 
provassem do sangue antes de interrogar Tirésias. 50 
A sombra de Elpenor, de corpo exposto sobre a 
terra de largos caminhos, foi a primeira a chegar. 
Tínhamos abandonado o companheiro sem choro, 
insepulto no palácio de Circe, premidos por novas 
urgências. As lágrimas dele comoveram meu peito. 55 
Palavras minhas envolveram-no aladas: 'Elpenor, 
tu aqui? Como chegaste a esta terra bolorenta? 
Teus pés são mais velozes do que minha nau.' 
Ele suspirou. Repetiu o que eu já devia saber: 
'Ardiloso Odisseu, filho de Laertes, sou um 60 
desgraçado. Um deus me persegue. Bebi além da 
conta. Precisava de ar fresco. Resolvi dormir no 
terraço. O barulho me acordou. Em vez de procurar 
a escada, caminhei em linha reta. Pisei no vazio. 
Caí. Quebrei o pescoço. Terminei aqui. E aqui de 65 
joelhos me tens. Suplico-te em nome de tua esposa, 
de teu pai, que cuidou de ti quando balbuciavas, 
rogo por Telêmaco, teu filho único que vive lá 
no teu palácio. Saindo daqui, teu navio te levará a 
Eéia. Lembra-te de mim, quando lá chegares. 70 
Não abandones meu corpo sem me prantear, sem 
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me sepultar. Teu desleixo poderia enfurecer os 
divinos. Para evitá-lo, queima meus ossos com 
minhas armas. Ergue um monumento em minha 
memória nas areias do mar pardacento para 75 
os vindouros se lembrarem de mim. Cumpre esses 
ritos. Planta em minha sepultura o remo que eu 
movia no grêmio dos meus companheiros.' 
Ao suplicante eu assegurei determinado: 'Fica 
tranqüilo, desastrado. O que me rogaste farei.' 80 
Trocávamos estas lúgubres palavras: eu, deste 
lado, minha espada sobre o sangue; do lado de lá, 
a sombra do meu amigo espichava a conversa. Veio 
a sombra da minha mãe recentemente falecida, 
minha amada Anticléia, filha de Autólico. Quando 85 
parti para Ilion, ela ainda vivia. Ao percebê-la 
em lágrimas, meu coração se comoveu. Contra 
meus sentimentos, retardei a fala com ela. Eu 
precisava de Tirésias. Reservava o sangue para 
ele.'6 Chegou a sombra do sábio tebano. Apoiado 90 
em seu cetro de ouro, ele falou: 'Divino filho de 
Laertes, ardiloso Odisseu, que vieste fazer aqui? 
Deixaste a luz de Hélio por quê? Para ver mortos? 
Conhecer o reino sem risos? Deixa livre o fosso. 
Baixa o fio dessa espada. Sem experimentar esse 95 
sangue, não direi coisas livres de erro.' Obedeci. 
Minha espada, a dos cravos de prata, foi parar 
na bainha. Depois de provar o sangue escuro, 
falou-me com fidedignas palavras proféticas: 
'Buscas o mel do regresso? Te custará caro. Um 100 
dos celestes não te deixará escapar. Refiro-me ao 
Abala-Terra. A cólera enegrece-lhe o coração. 
Cegaste o filho dele. Ele o amava. Ainda assim, 
com sofrimento poderás alcançar o que desejas, 
se fores comedido, tu e teus companheiros. Teu 105 
navio aportará primeiro em Trinácia, superados 
numerosos perigos no mar violeta. Encontrareis 
pastagens povoadas de bois, ovelhas e cabras, 
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rebanhos de Hélio que vê e escuta tudo. Se não 
molestardes as reses, se fixardes as mentes só 110 
no regresso, chegareis a Itaca, ainda que intensos 
sejam os trabalhos. Mas se houver infração, certa é 
a ruína da nau e dos teus. Poderás escapar, mas 
tarde, depois de perder teus companheiros. Uma 
embarcação estranha te deixará na pátria. Acharás 115 
em tua casa situação adversa, insolentes. Eles 
dilapidam teus bens, assediam tua mulher com a 
promessa de gordos presentes. Tua chegada será, é 
certo, um golpe à insolência deles. Cercarás os 
pretendentes em teu palácio, recorrendo a truques, 120 
ou os aniquilarás a golpes de espada em combate 
aberto. Toma, então, um bem talhado remo e ruma 
a povos que desconheçam o baile das ondas sonoras 
do mar, gente que não costuma temperar alimentos 
com sal, gente que nunca viu embarcações de rubro 125 
flanco, ignorantes do manejo de remos, asas de ágeis 
navios. Eu te darei o sinal. Guarda-o bem. Não o 
esqueças. Quando outro caminhante te encontrar, 
supondo que é pá o remo no teu ombro, fincarás na 
terra a lâmina que fere as águas, sacrifícios farás ao 130 
Senhor dos mares: um carneiro, um touro, um porco 
que trepa. Poderás, então, voltar para casa e ofertar 
hecatombes a todos os imortais, governantes do 
vasto céu. Obediente a estes ritos, alcançarás morte 
suave longe do mar, debilitado por velhice tranqüila. 135 
Terminarás teus dias cercado de homens venturosos. 
As palavras que te digo não errarão o alvo.' Reagi 
às previsões do vidente com estas ponderações: 
'Tirésias, interpretas, por certo, o que os deuses 
me teceram. Rogo-te ainda outro esclarecimento: 140 
vejo a sombra de minha mãe falecida. Ela se 
mantém silenciosa junto ao sangue sem levantar 
os olhos ao filho nem ousar falar-me. Dize-me, 
senhor, que devo fazer para que ela me reconheça.' 
Ele reagiu a meu pedido com esta recomendação: 145 
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'Fácil de cumprir será o que deixo em tua mente. 
Todos os mortos que, com teu consentimento, se 
aproximarem do sangue te responderão sem erro, 
mas os recusados te voltarão as costas.' Foram 
essas as últimas palavras de Tirésias, o senhor. 150 
Findo o que tinha a me revelar, retornou à casa de 
Hades. Aguardei a aproximação de minha mãe, 
desejosa de provar o sangue de vapor escuro. Ao 
me reconhecer, sons esvoaçaram de sua boca: 
'Como vieste, fdho, a este lugar tenebroso sem que 155 
a vida te tenha deixado? A vivos não é fácil ver 
o que vês. Há rios caudalosos e correntes perigosas 
a transpor. A começar pelo Oceano. Quem ousaria 
atravessá-lo a pé? Só com nau poderosa. Vens de 
Tróia? Depois de quanto tempo? Te perdeste por 160 
aí com embarcação e companheiros? Ainda não 
chegaste a Itaca para ver teu palácio e tua mulher?' 
Retruquei ponderadamente a essa voz indagativa: 
'Mãezinha, a necessidade me trouxe ao Hades. Vim 
para me aconselhar com a sombra de Tirésias. 165 
Estou muito longe dos aqueus, ainda não cheguei à 
minha terra. Padeci muito. Navego sem rumo. Já 
vai longe o ano em que embarquei com destino à 
hípica Ilion sob o comando de Agamênon para 
combater os troianos. Quero que me contes tudo. 170 
Que desgraça atraiu a morte impiedosa? 
Padeceste de doença prolongada? Foste vítima 
dos projéteis suaves da frecheira Ártemis? Fala-
me do meu pai e do filho que deixei. Meus bens 
ainda estão nas mãos deles? Um outro se apossou 175 
do que é meu? Acham que não voltarei? Fala-me 
da minha mulher. O que sente ela? 
O que pensa? Nosso filho está com ela? Ela cuida 
do que é nosso ou um aqueu, um dos nobres, 
a levou?' A resposta da minha querida mãe foi esta: 180 
'Ela te espera. Que coração paciente! Ela não sai do 
palácio. Passa as noites gemendo. De dia, ela chora. 
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Lágrimas lhe rolam pela face. Ninguém ainda se 
apossou do teu poder. Quem administra teus bens 
é ela. Ninguém o contesta. Freqüenta banquetes, 185 
praxe na vida de um príncipe que administra a 
justiça. Todos o convidam. Teu pai vive no campo, 
nâo costuma ir à cidade. Dispensa colchões macios, 
tapetes, almofadas de seda. Durante o inverno, 
ele dorme com os escravos em casa, na cinza, 190 
junto à lareira. Veste grosseira cobre-lhe o corpo. 
Quando chega o verão e o outono opulento de frutos, 
aí seu leito é em qualquer lugar, no jardim, na vinha 
sobre as folhas que forram o chão. Recolhe-se 
tristonho, a dor cresce-lhe no peito, sonha com teu 195 
retorno que não acontece. Curva-o o peso dos anos. 
Assim pereci também eu e cumpri o meu destino. 
Não foram os dardos de Artemis, a flecheira, que 
me abateram carinhosamente em minha casa, nem 
fui colhida por nenhuma enfermidade que me 200 
tivesse sugado a força dos ossos para me debilitar. 
Matou-me a saudade, as preocupações por t i , meu 
querido Odisseu. O afeto tornou-me amarga a vida.' 
Essas palavras me abalaram. Desejei aproximar-me 
com ternura daquela que me deu a vida, abraçá-la. 205 
Três vezes tentei estreitá-la nos braços, guiada pelo 
coração. Três vezes ela me escapou. Era só imagem, 
sonho. A dor, uma espada, penetrou no meu coração. 
Minha angústia agitou as asas de palavras minhas: 
'Por que te esquivas, mãezinha, por que não te 210 
rendes a meu afeto? Não podemos abraçar-nos na 
Morte para aliviar em lágrimas o tormento que nos 
consome?' Enviou-me a impiedosa Perséfone um 
fantasma para aguçar a amargura que me envenena? 
Tocou-me os ouvidos acariciante a voz materna: 215 
'Filhinho, deplorável entre deploráveis, não sou 
ilusão de Perséfone, fdha de Zeus. A lei que rege 
os mortais determina que os tendões soltem a 
came e os ossos dos que expiram. A força ardente 
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do fogo reduz o corpo a cinzas. Quando a vida se 220 
retira da óssea brancura também a psique bate leves 
asas e se dissolve como um sonho. Apressa-te, 
regressa à luz o quanto antes, guarda na memória o 
que viste para que possas transmiti-lo a tua mulher.' 
"Enquanto trocávamos palavras, apinharam-se 225 
mulheres, incitadas por Perséfone, companheiras 
de leito e filhas de heróis. Reunidas em torno do 
sangue, eu deliberava sobre a maneira de abordar 
cada uma delas. Esta decisão pareceu-me de todas 
a melhor: desembainhando a espada, presa ao 230 
fêmur, julguei conveniente não permitir que se 
aproximassem todas ao mesmo tempo. Admitindo 
uma de cada vez, dei a todas a oportunidade de 
falarem sobre sua linhagem. Notei Tiro, ponteando, 
mulher de alta estirpe. Disse ser descendente de 235 
Salmoneu, herói notável. Teve como esposo Creteu, 
descendente de Eolo. Tiro andava apaixonada por 
um rio, Enipeu, indubitavelmente o mais belo 
dos que fluem sobre a superfície terrestre, donde 
o desejo de passear às margens sedutoras do amado. 240 
Assumindo o aspecto dele, o Guarda-Terra dormiu 
com ela junto à foz turbilhonante do rio. Uma onda 
se empina sombreada à altura de um monte para 
esconder a venturosa mortal em braços divinos. 
De cinto afrouxado por mãos celestes, ela adormeceu. 245 
Concluído o delicioso encontro, o imortal toma a 
a mãozinha da mortal e lhe cochicha ao ouvido: 
'Não esqueças este momento. No transcurso de um 
ano, serás mãe de crianças luminosas. Nunca será 
infecundo o aconchego carinhoso a um peito divino. 250 
Teus cuidados os farão crescer. Guarda silêncio. Não 
reveles meu nome. Sou Posidon, o Abala-Terra', 
o Senhor dos mares falou e submergiu nas ondas 
azuis. Ela, grávida, foi mãe de Neleu e Pélias. 
Ambos são poderosos servidores do grande Zeus. 255 
Pélias reinou em Iolco, rica em rebanhos e danças. 
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A arenosa Pilo foi o território de seu irmão, Neleu. 
Com Creteu, esta rainha tive outros filhos: Eson, 
Ferete e Amitaon, campeão em corrida de carros. 
Apareceu-me depois Antíope, filha de Asopo. Ter 260 
dormido com Zeus era a glória dela. Teve dele 
dois filhos: Anfião e Zeto, fundadores de Tebas. 
Ergueram torres. Cercaram a cidade com uma 
muralha de sete portas. Sem forte proteção, seria 
impossível viver na cidade das célebres danças. 265 

"Vi , depois, Alcmena, a esposa de Anfitrião. Esta, 
passando pelos braços do grande Zeus, teve 
Héracles, herói com tempera de aço e coração 
de leão. Vislumbrei também Mégara, filha de 
Creonte, esposa do filho imbatível de Anfitrião. 270 

"A mãe de Edipo eu vi, a bela Epicasta17, culpada de 
grave crime, cometido na ignorância, ao casar com 
seu filho. Este uniu-se à mãe depois de matar o pai. 
Não demorou, os homens, alertados pelos deuses, 
descobriram o crime. Enfrentou muitas dificuldades 275 
na aprazível Tebas no decurso de seu reinado. Os 
deuses não aprovaram seu enlace. Epicasta desceu ao 
Hades, palácio de sólidas portas. Enforcou-se com 
um laço em trave alta. Deixou ao filho herança 
de dores. As Erínias18 da mãe trataram de executá-las. 280 

"Vi Clóris. Atraído pela formosura dela, Neleu a 
escolheu como esposa, mediante ricos presentes, 
última filha de Anfião, filho de Iaso, senhor de 
Orcômeno, capital dos mínios. Foi rainha de Pilos 
e mãe de filhos esplêndidos: Nestor, Crômio, 285 
Periclímeno, guerreiros notáveis. E gerou Pero, 
maravilhosa, um espanto. Na vizinhança, todos a 
queriam como esposa. Mas Neleu a reservou para 
aquele que reconduzisse de Fílace os bois de larga 
testa, arrebatandando-os de Ificlo, que ciosamente os 290 
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guardava. Um vidente sagaz garantiu-lhe realizar 
a tarefa, embora difícil. Severa determinação divina 
o deteve, boiadeiros do campo o prenderam com 
pesadas cadeias. Meses e dias se escoaram. Decorreu 
um ano, volveram as estações. Só então o forte 295 
Ificlo o libertou, por lhe haver revelado a vontade 
divina. Cumpriu-se assim o desígnio de Zeus. 

"Leda eu vi , a mulher que dormia com Tindareu. 
Desse herói ela teve dois filhos corajosos: Castor, 
domador de cavalos, e Pólux, exímio pugilista. Um 300 
e outro vivem, embora cobertos pela terra produtiva. 
Privilegiados por um favor concedido por Zeus, 
alternam vida e morte: passam um dia com vivos, 
outro com mortos. Recebem assim honra divina. 

"Depois de Leda, veio Ifimédia, que dormia com 305 
Aloeu. Contou que tivera um caso com Posidon. 
Deu-lhe dois filhos de vida curta: Oto, de aspecto 
divino, e Efialto, conhecido de muitos. A gleba 
fez deles gigantes. Foram, sem dúvida, os mais 
encorpados depois do renomado Orion. Nove 310 
anos e nove côvados de largura. A altura era a 
largura tresdobrada. Esses rapazes ousaram atacar 
os imortais no Olimpo. Queriam deflagrar nas 
alturas tumultos de guerra. Passou-lhes pelo 
bestunto montar o Ossa sobre o Olimpo e empoleirar 315 
o Pélio nas costas deste. Escalariam assim o céu. Se 
chegassem à maturidade, o projeto seria viável. Mas 
Apoio, filho de Zeus e da Leto dos belos cabelos, 
entornou o caldo. Ele os aniquilou antes de a barba lhes 
subir às fontes, antes de a penugem lhes cobrir a face. 320 

"Vi Fedra, vi Prócris e vi Ariadne, filha de Minos, 
rei de projetos tenebrosos. A intenção de Teseu 
foi tirá-la de Creta para levá-la à colina da sagrada 
Atenas. O plano foi frustrado por Artemis, que, 
enraivecida por fuxicos de Dioniso, a matou em Dia. 325 
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"Vi Maira, vi Clímene e Erífila. Nojenta! Amando 
ouro acima de tudo, traiu o homem que a queria. 
Falar de todas, identificá-las, é inviável. Vi multidões 
de esposas e de filhas de heróis. Antes de eu findar, 
findaria a Noite imortal. E hora de dormir, seja 330 
no navio com meus amigos, seja aqui mesmo. Cuidar 
do meu regresso compete a vós e aos deuses." 

Interrompeu o relato. Encantados, ninguém abria 
a boca. Som algum na sala sombria. Arete, movendo 
os alvos braços, foi a primeira a quebrar o silêncio: 335 
"Que vos parece este homem, feáceos, no aspecto, no 
talhe, no equilíbrio das decisões? Ele é meu hóspede, 
cada um de vós participa desta honra. Não se pense 
em abreviar-lhe a estada. Não sejais econômicos 
ao presenteá-lo. Ele necessita de muito. Favorecidos 340 
pelos deuses, abundam riquezas em vossas casas." 
Falou, então, Equeneu, um ancião, um herói. A idade 
lhe conferia destaque entre os seus: "Amigos, não foge 
do nosso escopo o que declarou a sábia rainha. Não 
decidamos, porém, antes de ouvir Alcínoo, aqui 345 
presente. Falar e agir é sua competência. Atentos, os 
feáceos aguardaram o pronunciamento do rei: "O que 
ouvimos será executado, falo assim por ter a honra 
de ser rei deste povo. Consinta o estrangeiro, 
ainda que muito deseje voltar, permanecer até 350 
amanhã, tempo necessário para reunir todos os 
donativos que lhe destinamos. Garantir-lhe retorno 
é o dever de todos, mormente meu, o rei." Prevenido, 
respondeu-lhe ponderado Odisseu: "Poderoso 
Alcínoo, modelo para todos os povos, se me 355 
constrangesses a permanecer por um ano para 
preparar meu retomo ricamente brindado, eu 
deveria aceitar o convite. Voltar à minha terra de 
mãos cheias, seria prova inconteste do meu valor. 
Eu seria admirado e estimado por todos em Itaca 360 
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à vista de tão eloqüente testemunho de minhas 
façanhas." O rei mostrou-se sagaz na resposta: "Não 
é essa a impressão que me dás. Não tens aspecto 
de trapaceiro à maneira de muitos produtos da negra 
terra, disseminados aos montes por aí, forjadores 365 
de mentiras, de ignorada procedência. Sabes dar 
forma à tua epopéia. Pensas elevadamente. Com 
habilidades de aedo, narras teus mitos, não só os 
dos argivos, mas sobretudo os teus, comoventes. 
Conta-nos mais aqui e agora sem nada ocultar. 370 
Dos que te acompanharam a Tróia e lá acharam 
triste fim, viste alguém? A noite é longa, é sem 
limites. Hora para dormir não há. Temos sede de 
feitos, de maravilhas. Agüento ouvir-te até ao 
raiar do dia. Não canses, rogo, de nos brindar com 375 
a narrativa de teus trabalhos." Veio a resposta do 
Odisseu das inúmeras façanhas: "Grande Alcínoo, 
sustentáculo de muitos povos, há hora para o 
emaranhado de mitos e há hora para dormir. Se 
desejas acompanhar-me, não tenho como me opor. 380 
Ouvirás casos estarrecedores, desgraças que feriram 
os meus, devorados pela morte. Há casos de heróis 
que sobreviveram à guerra e no regresso tombaram 
vitimados pela ação perversa de uma mulher. 

"Perséfone dispersou os fantasmas das mulheres, as 385 
graciosas dispararam tontas para todos os lados. 
Veio a máscara de Agamênon, o filho de Atreu. Veio 
triste. Outras máscaras o rodeavam, sombras dos que 
com ele foram liquidados por Egisto. Assim fora 
determinado. Viu e reconheceu-me num golpe só. 390 
Chorou alto. De faces úmidas, estendeu os braços. 
Queria tocar-me. Faltava-lhe tutano nos ossos. 
Tinha perdido a força. E era forte quando vivo. Os 
braços lhe obedeciam destros. Vê-lo causava pena. 
Senti um repelão no peito. Chorei. Chamei-o pelo 395 
nome. Meus lábios se abriram para lhe falar: 'Meu 
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caro filho de Atreu, distinto comandante de tropas, 
que tipo de morte te prostrou? Foi matança? Não me 
digas que te abateu Posidon em ondas gigantes, ao 
sopro de ventos que ninguém tem vontade de ouvir. 400 
Tombaste em terra firme a braços com inimigos numa 
incursão para roubar bois? Foi por ovelhas de pêlo 
brilhante? Atacaste uma cidade para raptar mulheres?' 
A resposta a minhas perguntas veio em seguida: 
'Filho de Laertes, meu inventivo Odisseu, não foi 405 
Posidon que me matou na travessia. Tempestade 
nenhuma me aniquilou. Não foram ventos. Em 
incursões terrestres sempre saí ileso. Foi Egisto. O 
puto planejou minha morte mancomunado com 
minha mulher, uma cadela. Fui convidado a entrar. 410 
Era um banquete. Mataram-me como um boi. 
Berrei. Sangraram os outros. Morreram como 
porcos. Foi bárbaro. No meio da sangria, ainda vi 
a brancura de dentes arreganhados. Pareciam 
vítimas para o festim de um rico. Casamento. 415 
Reunião de amigos. Presenciaste o fim de milhares 
em confronto isolado ou no calor da batalha. 
Teu ânimo teria desabado se tivesses visto aquilo, 
corpos tombados entre copos, sobre mesas, sobre 
a comida. Jazíamos num palácio, rios de sangue pelo 420 
chão. Cassandra, a filha de Príamo19 uivava do meu 
lado - eu ouvi. Clitemnestra, essa vagabunda, a tinha 
golpeado. Já no chão, procurei minha espada. Que 
loucura! Eu estava morrendo. A cadela se afastava 
de cola abanando e eu ia para a cova, para os braços 425 
da Morte. Não lhe passou pela cabeça cerrar-me 
os olhos, fechar minha boca. Existe bruaca mais 
fedorenta que a mulher? Foi premeditado! Ela 
arquitetou essa porcaria toda. Armazenava a sujeira 
no peito: acabar com o próprio marido. E eu vivia 430 
na ilusão de que meus criados, meus filhos me 
receberiam quando eu voltasse para casa. Mas ela, 
no trono de crimes, se emporcalhou, cobriu-se de 

201 



bosta o mulherio, sem excluir as honestas.' Ele 
vociferava. Procurei responder sereno: 'De fato, 435 
Zeus enxerga longe, castiga impiedoso a família de 
Atreu pela artimanha de suas mulheres desde 
sempre. Tombamos aos montes por causa de Helena, 
Clitemnestra te armou cilada quando combatias longe.' 
Nossa conversa corria assim. Ele ponderou: 'Sirva-te 440 
isso de advertência. Nada de confiança excessiva, 
nem mesmo em tua mulher. Do que sabes, não lhe contes 
tudo. Se revelas certos assuntos, guarda para ti 
mesmo outros. A morte não te virá de tua mulher. 
Sei que a filha de Icário é sensata, tem a cabeça no 445 
lugar. Em sensatez Penélope é campeã. Ao partirmos 
para a guerra, deixaste em casa uma jovem. Ela 
aconchegava um menininho, ele ainda não falava. 
Toma agora assento entre conselheiros. Olhos 
que te querem te contemplarão. Deverá receber-te 450 
de braços abertos. Desse privilégio minha mulher 
me privou. Não permitiu que visse meu filho. Ela 
me abateu antes. Guarda o conselho que vou 
te dar agora. Desembarca na tua terra em segredo. 
Esconde o navio. Já sabes que em mulheres nunca se 455 
pode confiar. Escuta. Quero uma informação. 
Notícia segura. E sobre meu filho. Ele ainda vive? 
Ouviste falar nele? Ele poderia estar em Orcômeno. 
Na arenosa Pilo, quem sabe? Teria ido aos campos 
de Esparta, à casa de Menelau? Meu divino Orestes 460 
jaz morto e enterrado?' O que podia eu fazer além de 
dar-lhe resposta vaga? 'Caro filho de Atreu, o que 
esperas de mim? Que posso te dizer? Se está vivo ou 
morto eu não sei. Palavrear ao vento não convém.' 
"Nessa troca de palavras tristes, entrecortadas de suspiros, 465 
lagrimamos muito, parados e acabrunhados. De repente 
rodopiou a sombra de Aquiles. A sombra de Pátroclo lhe 
veio ao encalço. Veio Antítoloco, guerreiro corretíssimo. 
Revi Ajax, no porte, no talhe este superava todos. Entre 
os dânaos20 não conheci ninguém igual a ele, excetuando 470 
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o Pelida. O espírito do veloz Aquiles me reconheceu num 
zás. As palavras que ele proferiu vieram chorosas: 'Filho 
de Laertes, descendente de Zeus, Odisseu dos planos 
mirabolantes, estou espantado. Tua imaginação não tem 
limites? Como vieste parar no Hades, morada de finados 475 
descerebrados, fantasmas de mortais cansados de viver?' 
Expliquei-lhe que nada de excepcional tinha acontecido: 
'Aquiles, entre os aqueus o guerreiro de maior valor. 
Estou em dificuldades, vim procurar Tirésias. Que me 
orientasse. Ainda não voltei à minha rochosa Itaca. Nem 480 
perto de terras de aqueus eu cheguei, muito menos 
aos meus domínios. A desgraça não me larga. Bem estás tu. 
Não conheço homem mais sortudo, nem antes nem depois. 
Vivo, nós te tributávamos honras devidas a deuses. E 
agora te encontro aqui como rei dos que passaram pela 485 
terra. Não te queixes! Quem poderia ambicionar sorte 
mais alta?' A resposta dele não se fez esperar: 'Não 
tentes embelezar a morte na minha presença, meu 
atilado Odisseu. Preferiria como cabra de eito trabalhar 
para outro, um pobretão, a ser rei desse povo de mortos. 490 
Vamos a outro assunto. Conta-me alguma coisa do 
meu glorioso filho21. Ele ainda brilha no campo de batalha 
ou explora outro ramo? Fala-me também desse homem 
notável, Peleu22, se tens notícia dele. Ele ainda manda 
sobre a imensidão dos mirmidões ou já o tiraram do 495 
poder na Hélade e em Ftia por causa da idade? Ele ainda 
caminha? Mexe as mãos? Queres saber meu desejo? 
Eu gostaria de sentir o calor dos raios do sol para 
socorrê-lo, como quando eu combatia na planície 
de Tróia. Eu aniquilava batalhões para defender nosso 500 
povo. Se pudesse voltar, por breve que fosse, para a 
casa do meu pai, minha fúria e a força de meus braços 
os poriam de joelhos, se é que esses desgraçados 
o apearam do poder.' Contestei sereno esse discurso 
apaixonado: 'Para te ser sincero, do grande Peleu eu 505 
não sei nada. Mas do teu filho Neoptólemo te revelo 
o que sei. Espero satisfazer-te assim. Eu mesmo o 
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conduzi em bem equilibrada nau de Esciro até aos 
aqueus de belas grevas. Costumávamos reunir-nos 
para deliberar sobre a cidade de Tróia. Foi sempre o 510 
primeiro a falar e nunca se enganava no que dizia. 
Ficava atrás só de Nestor e de mim. No confronto 
com nossos inimigos na planície troiana, ele 
nunca se escondia na turba dos guerreiros. O lugar 
dele era a vanguarda. Ninguém se igualava a ele. 515 
Feriu numerosos guerreiros no calor da refrega. Como 
detalhar os embates? Enumerá-los seria difícil. Foram 
muitos. Fez muito por nossa gente. Por exemplo: 
tomou a couraça de Eurípilo, um herói, fdho de Télefo. 
Derrubou muitos cétios a seu comando. Uma mulher, 520 
presenteada a ouro, meteu Télefo no conflito. Nunca 
vi homem mais belo, tirando Mêmnon, deslumbrante. 
Quando entramos no Cavalo de Pau, obra de Epeu, 
coube a mim, comandante daquele grupo de homens 
seletos, o encargo de abrir e fechar firmemente a 525 
porta. Nos olhos dos outros chefes e conselheiros 
dânaos, brotavam lágrimas, as pernas lhes tremiam 
como varas verdes. Mas no rosto de Neoptólemo 
eu não vi palidez alguma. Nunca levantou a mão 
para enxugar uma única lágrima. Queria, ao contrário, 530 
sair do cavalo. Implorava. De mão na espada, de 
lança erguida, queria avançar a ferro contra os troianos. 
Saqueada a escarpada cidadela de Príamo, carregou 
para o navio sua parte do despojo, além de um prêmio 
especial. Na pele dele o ferro nunca penetrou. Da 535 
luta corporal, sempre saiu ileso, coisa rara na guerra. 
A loucura de Ares ali é total.' Mal eu acabara de 
falar, a sombra do veloz neto de Eaco marchou a 
largos passos ao campo dos asfódelos. Partiu contente 
ao saber do comportamento exemplar do filho. 540 
"Outras sombras de mortos com passagem pela terra 
expunham tristonhas os males que as afligiam. Só o 
espírito de Ajax mantinha-se distante, ressentido 
comigo, colérico. Favorecido que fui por uma sentença 
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proferida junto às naus, que me dava direito à posse 545 
das armas de Aquiles. Oferecia-as a veneranda mãe do 
herói23. A decisão foi dos filhos dos Troas e de Atena. 
Quisera não ter vencido numa questão tão importante. 
A perda foi irreparável, a cabeça do próprio Ajax. Pela 
presença e pelos feitos, foi ele o mais ilustre, com 550 
exceção do incomparável filho de Peleu. Abordei-o 
de voz mansa: 'Ajax, filho de Telamon, nem morto 
esqueces tua raiva contra mim por causa dessas 
malditas armas? Não foram elas uma praga dos deuses 
contra nossa gente? Tu nos eras torre e agora por 555 
causa delas estás morto. Choramos a perda de tua 
cabeça como a de Aquiles sempre e sempre. Quem 
foi o culpado? Ninguém menos que Zeus. Lançou 
contra os dânaos, imbatíveis no lance de lanças, ódio 
retumbante. Acionou a fatalidade contra t i . Acabemos 560 
com isso, meu caro, eu te imploro. Fora com a 
fúria! Aquieta teu coração.' Não adiantou. Ficou 
calado. Afundou no abismo dos que um dia foram 
vivos. Os outros espíritos o acompanharam. Se 
a raiva não fosse tanta, poderia ter-me dito uma 565 
palavrinha, eu teria respondido. Meu coração me disse 
que eu deveria ver outras sombras. Seria melhor. 
"Lá estava Minos. Empunhando um cetro de ouro, 
pronunciava sentenças a mortos. Fantasmas queriam 
saber o que lhes determinava a justiça. Levantavam- 570 
se ante as largas portas do palácio de Hades. 
"Depois deste apareceu uma figura gigantesca, Orion, 
que juntava na campina de asfódelos animais selvagens 
abatidos por ele em caçadas pelos montes solitários, 
munido só de clava, de bronze maciço, inquebrantável. 575 
"Vi Tício, filho da Terra, estendido no solo. Ocupava 
nove jeiras. Dois abutres, um de cada lado, devoravam-
lhe o fígado. Os bicos entravam nas entranhas. As 
mãos imobilizadas não eram defesa. Ele violentara 
Leto, a envaidecida amante de Zeus, quando esta se 580 
dirigia a Pito, atravessando campinas de Panopeu. 
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"Vi também Tântalo de pé num lago, condenado a 
tortura cruel. Embora a água lhe tocasse o queixo, 
padecia de sede porque não lhe era permitido beber. 
Sempre que o ancião se curvava pala aplacar a sede, 585 
a água recuava, sumia, desvelando o humo escuro 
a seus pés. Uma divindade irada provocava a seca. 
Arvores frondosas coroavam-lhe a cabeça de frutas: 
peras, romãs, maçãs - pendiam apetitosas, figos 
luziam doces, olivas seduziam entre folhas viçosas, 590 
mas quando os braços do velho se erguiam para 
tocá-las, a ventania as escondia na sobra das nuvens. 
"Pude ver Sísifo e seu trabalho extenuante, 
sustentar com os braços pedra assombrosa. 
Firmava-se com pés e mãos para revolvê-la 595 
perambeira acima até atingir o topo, mas quando 
quase alcançava o cume, vencido pelo peso, 
o penedo insolente rolava até ao sopé. O trabalho 
titânico recomeçava. O suor escorria-lhe pelos 
membros. A cabeça movia-se numa nuvem de pó. 600 

"Para encerrar, percebi o façanhudo Héracles, aliás, 
era miragem, num banquete, em companhia divina. 
Deliciei-me com os belos tornozelos de Hebe, filha 
do imponente Zeus, admirei Hera, calçada com 
sandálias de ouro. Aves em fuga se assanham, 605 
se agitam. Aves? Vastos volteios de mortos! 
Sombrio como a noite, os dedos prendem o arco 
desnudo, ajustando o flecha no nervo, lúgubre olhar, 
sedento de tiro. Tétrico tilinta-lhe no peito o talim. 
Áureo talabarte coberto de obras de arte: 610 
ursos, porcos selvagens, olhos chamejantes de leão, 
combates, refregas, mortes, matança. O artista que 
se esmerou na construção desse boldrié não seria 
capaz de igualá-lo no labor de outro. Héracles me 
reconheceu, logo que botou os olhos em mim. Minha 615 
sorte lamentada soou em suas palavras esvoaçantes: 
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'Produto de Zeus, filho de Laertes, Odisseu de vastos 
recursos, pelo que se vê, carregas um destino cruel, 
infeliz. Em trabalhos à luz do sol, vejo que te igualas 
aos meus. Embora eu fosse filho do Cronida, meus 620 
infortúnios não terminavam. Eu estava sujeito a um 
sujeito mesquinho. Ele me pedia coisas impossíveis. 
Teve a petulância de pedir que eu lhe trouxesse o cão 
daqui. Façanha maior não existe. E eu consegui 
tirá-lo. Roubei-o de Hades. É verdade que Hermes 625 
me ajudou, os olhos corajosos de Atena também.' 
Héracles fechou a boca e se enfiou no palácio de 
Hades. Agüentei firme na expectativa de outro varão 
ilustre já morto, valente de outros tempos. Havia 
multidões. Eu podia escolher. Por exemplo: Teseu, 630 
Pirítoo, ambos filhos decantados de deuses... Antes 
de eu me decidir, o povo dos finados vinha aos 
montes. Gritaria infernal. Fiquei pálido de medo. 
E se viesse a cabeça de Górgona, monstro horrível? 
Perséfone, desgraçada, seria capaz de enviá-la dos 635 
fundos da casa de Hades. Saí correndo. Chamei meus 
homens. Embarcassem! Soltassem as amarras! 
Ocuparam seus lugares nos bancos. As ondas nos 
levavam pela corrente do Oceano. O barco deslizou 
primeiro a remo, depois soprou um ventinho amigo." 640 
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Canto 12 

"Depois que a nau deixou a corrente do Oceano, 
atravessamos as ondas do mar de amplos percursos 
até alcançar a ilha de Eéia, sítio da Aurora dos 
dedos róseos, de danças e berço de Hélio. Ao 
aportarmos firmamos o navio na areia. Baixamos 05 
todos ao litoral em que se quebram as ondas. 
Cerramos os olhos até nos despertar a Aurora. 
Quando a luz aurorai pintou o céu, enviei amigos 
ao palácio de Circe com a incumbência de buscarem 
o corpo de Elpenor, colhido pela morte. Com 10 
troncos abatidos prestamos-lhe homenagens fúnebres 
no promontório, com gemidos e lágrimas fartas. As 
chamas devoraram o corpo e as armas do desastrado. 
Erigimos-lhe um túmulo e levantamos uma esteia. 
Um remo ereto completou a homenagem, Cumprimos 15 
os ritos à risca. Circe não ficou indiferente ao nosso 
retorno do Hades. Procurou-nos ataviada. As servas 
que a acompanhavam - eram duas - nos abasteceram 
de pão, de fartas porções de carne e de vinho, rubro e 
luzente. Tomando o centro, ouvimos-lhe a voz divina: 20 
'Estupendo! Entrastes vivos no reino de Hades. 
Sois bimortais, pois os outros lá entram uma vez só. 
Animo, fartai-vos de carne e pão. Bebei o dia todo. 
Partireis só amanhã quando a Aurora pintar o céu. 
Eu vos ensinarei o caminho. Assinalarei cada etapa. 25 
Quero que a viagem transcorra sem erros, sem 
imprevistos. Evitarei sofrimentos no mar e na terra.' 
Eu estava receptivo. As palavras dela calaram no meu 
coração. O dia inteiro foi de festa até o sol declinar. 
Saboreamos assados e regalamo-nos com bons vinhos. 30 
O sol baixou. Veio o pretume do noite. Deixei meus 
homens estendidos junto às amarras. Tomando-me 
a mão, ela me afastou dos companheiros. Deitada 
a meu lado, quis que lhe detalhasse a aventura. Não 
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lhe ocultei nada. Ela acompanhou a seqüência dos 35 
fatos. Ouvi, então, as palavras senhoriais da deusa: 
'Tudo isso chegou a um término feliz. Agora escuta. 
Uma outra voz divina te gravará na mente o que vais 
ouvir. Sereias serão tua primeira prova. Elas 
Encantam todos os que porventura passam por elas. 40 
Quem inadvertidamente se entregar ao canto 
delas nunca mais retornará ao lar, nunca mais cairá 
nos braços da mulher, não verá os pequerruchos 
nunca mais. Elas enfeitiçam os que passam, 
acomodadas num prado. Em torno, montes de 45 
cadáveres em decomposição, peles presas a ossos. 
Evita as rochas. Tampa com cera os ouvidos 
dos teus companheiros para não caírem na 
armadilha sonora. Se, entretanto, quiseres o 
o mel do concerto delas, ordena que te amarrem 50 
de pés e mãos ereto no mastro. Que o nó seja 
duplo. Entrega-te, então, ao prazer de ouvi-las. 
Se, por acaso, pedires que afrouxem as cordas, 
ordena-lhes que as apertem ainda mais. Se 
vencerdes incólumes esse obstáculo, não quero 55 
relatar detalhes do que virá depois. Tu mesmo 
deverás decidir qual das direções te convém. 
Posso caracterizar-te as duas alternativas. 
De um lado, rochas íngremes. Quebram-se ali 
os vagalhões da Anfitrite24 de cenho sombrio: 60 
Planetas, Moventes, é o nome que os Supremos 
lhes deram. Volátil algum transvoa essas pedras, 
nem mesmo trêmulas pombas, portadoras de 
ambrosia a Zeus Pai. A uma delas tritura sempre 
a lisa pedra. O Pai envia outra para preservar 65 
o número. Nave nunca jamais fugiu nenhuma. 
Lá flutuam tábuas de naus, cadáveres de homens, 
levados pelo sal das ondas, pelo fogo voraz dos 
ventos. Só a uma nau transmarítima foi consentido 
travessia, a decantada Argo ao voltar de Eetes. 70 
Mesmo essa teria sido lançada contra o penedo, 
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não fosse Jasão tão caro a Hera. Mais adiante, 
erguem-se dois alcantis. A ponta de um penetra 
no cerúleo mar celeste. Uma nuvem negra o coroa 
sempre. Não esboroa. Nunca a claridade ilumina 75 
o pico, nem no outono, no verão tampouco. 
Mortal algum o escalaria, nem se manteria no topo. 
Vinte pés e vinte mãos lhe valeriam bem pouco. 
Tão lisa é a rocha que parece lavrada. Abre-se 
no meio da rocha uma caverna sombria, voltada 80 
ao Ocidente, para o Erebo. Convém que navegues 
precisamente nessa direção, iluminado Odisseu. 
Atirador algum, por robusto que seja, se alvejar 
a caverna desde a nau bojuda, poderá alcançá-la. 
Essa é a morada de Cila, a terrível ladradora. Late 85 
lá dentro ao jeito de uma cadelinha recém-nascida; 
trata-se, entretanto, de um mostro devastador, 
ninguém gostaria de vê-la, nem mesmo um deus. 
Dotada de doze pés, disformes todos, ostenta 
seis pescoços exageradamente longos. Cada um 90 
acaba numa cabeça assustadora. A bocarra com 
dentuça tríplice de compactos e sólidos dentes 
é ninho da morte. Metade do corpo some no fundo 
do antro, mas as cabeçorras avançam, aterradoras. 
Explorando o rochedo, caça delfins, lobos marinhos. 95 
Abocanha, por vezes, monstros encorpados, desses 
que Anfitrite produz aos milhares. Nauta nenhum 
se vangloria de evasão sem prejuízo. De cada navio 
que passa o monstro arrebata seis marinheiros. 
Esse é o preço pago pelos navios de enegrecida proa. 100 
Verás, Odisseu, outro escolho, mais raso. Entre um 
e outro, a distância é pouca. Uma seta a vence. Lá se 
ergue uma figueira robusta de luxuriante folhagem. 
Ao sopé do rochedo, a água negra desce pela goela 
de Caribde. Três vezes ao dia, ela a expele para 105 
reabsorvê-la fragorosamente depois. Não estejas por 
lá na sucção. Ninguém te salvaria, nem mesmo o 
Abala-Terra. Navega, portanto, perto do escolho de 
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Cila sem hesitar. Te é mais vantajoso deplorar 
o sumiço de seis companheiros do que perder todos.' 110 
Reagi assombrado: 'Minha Deusa, estou transtornado. 
Responde-me com franqueza. Digamos que consiga 
escapar da devastadora Caribde. Poderia eu atacar a 
outra quando ela tentasse molestar meus remeiros?' 
A resposta não demorou e foi certeira: 'Estás louco? 115 
Não há nada em tua cabeça além de ações bélicas? 
Queres sangue? Não recuas nem diante de deuses, 
de imortais? Cila não morre. Pertence às calamidades 
indestrutíveis: é cruel, é assombrosa, é selvagem. 
Não há solução. Fugir dela é o melhor remédio. Se 120 
perderes tempo diante da rocha para te armar, temo 
por t i . As cabeças de Caribde poderiam voltar em 
número igual para arrebatar mais seis homens teus. 
Passar por ela é o mais sensato. Invoca Crateis, a mãe 
de Cila. Foi ela que a gerou para flagelar os mortais. 125 
Só ela poderá impedir novo ataque. Chegarás depois 
a Trinácia, uma ilha. Verás campos em que pastam 
vacas e ovelhas sadias em quantidade: sete rebanhos 
de bois e outros sete de ovelhas. Belo espetáculo! 
Cinqüenta cabeças em cada rebanho. Nunca procriam 130 
nem perecem. Os rebanhos são pastoreados por 
ninfas de cabelo bem arrumado, Faetusa e Lampécia, 
filhas da divina Neera e de Hélio Hipérion. A 
divina mãe não só as gerou como também as educou. 
Levou-as então para a distante ilha de Trinácia. E aí 135 
que elas moram com o encargo de guardar as ovelhas 
e as moventes vacas do pai. Se não lhes fizeres mal 
e cuidares só do regresso, as provações te levarão a 
Itaca. Mas se as molestares, prevejo ruína para tua 
nau e para os teus. Poderás escapar, embora teu 140 
regresso seja retardado e percas teus companheiros.' 

"A Aurora, em trono de ouro, amanheceu na fala de 
Circe. Enquanto a deusa entre deusas se distanciava 
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ilha acima, aproximei-me dos companheiros com 
ordens de embarque. Soltassem os cabos. Executada 145 
a ordem num piscar de olhos, ocuparam seus lugares 
nos bancos. Os remos bateram ordenados no sal 
cinza do mar. O sopro leve de Circe, a misteriosa 
cantora dos cabelos agitados, vindo de trás, 
enfunava as velas. A proa negra da nave cortava as 150 
ondas. Os trabalhos com os apetrechos da nau 
enchiam as horas. Sentados, observamos o piloto e 
o vento dirigirem o barco. De coração pesado, 
dirijo-me aos meus: 'Amigos, não é segredo para 
um ou para dois o que a divina Circe, intérprete 155 
da voz celeste, me confiou. Revelarei o que nos 
espera. Podemos morrer ou escapar incólumes. 
Atenção aos perigos! Evitar a voz arrebatadora 
das Sereias e os campos floridos em que moram é 
a primeira providência. Só a mim está reservado 160 
ouvir o canto. Amarrai-me firmemente. Não 
deverei arredar o pé. Estarei ereto junto ao mastro. 
Atem-me com laços apertados. Se eu rogar que 
me soltem, a tarefa de vocês será redobrar o nó.' 
Expliquei tudo, tintim por tintim. 165 
Sem tardar nossa bem talhada nau atingiu a ilha 
das Sereias, impelida por propícia brisa. Súbito 
serenou o vento. Serena imperou a calmaria. 
Sono divino baixou sobre ondas exaustas. Meus 
homens atentos recolhem ao porão as inválidas 170 
velas. Retornam ordeiros ao renque de remos. 
Salta a espuma aos golpes do liso abeto. 
A bronze talho em porções um disco de cera. 
Meus braços possantes amassam pedaços. 
Ao calor escaldante de Hélio imperial amolecem 175 
as partes partidas da cera. Tapo em tempo os 
tímpanos de todos no barco. De pé me atam 
os membros no mastro. Reforçam os nós nas 
pontas de possantes calabres. Retornados aos 
remos, remeiros ferem o cinza das ondas. 180 
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Distantes da praia não mais que o embate do 
berro, não ignoram as Sereias a nau que decidida 
singra tão perto. Entoam, então, doce canção: 
'Pra perto, preclaro Odisseu, pra perto, brilhante 
aqueu, nosso hino delicie de perto o teu coração. 
Todos nos ouvem. E a regra. Sem nos 
ouvir ninguém passou aqui em nau negra. 
Com nosso saber prossegue mais pleno. Do que 
se passou nos campos de Tróia sabemos tudo 
por divino favor, os padecimentos de troianos 
e argivos, mais o ocorrido na prolifera terra.' 
Versos tais nadavam no ar. Meu coração insaciável 
pedia mais. Quero que os companheiros afrouxem 
as cordas. Com o cenho aceno. Porém mais 
rápidos movem-se os remos. Surgem Perimedes 
e Euríloco. Arrocham e dobram os nós. Os braços 
aderem mais firmes ao mastro. Os remos batem 
firmes e levam a nave pra longe. Os tons mortíferos 
tombaram, silenciaram remotos. Meus caros 
remeiros removem a cera dos ouvidos e me soltam. 

"A nau, deixando longe a ilha, rasga o pretume da 
névoa. Eleva-se a meus olhos a onda. O estampido! 
Das mãos temerosas escapam os remos. Vagamos 
desgovernados. Ruge o mar. Desamparada de 
braços potentes, rola a nau à deriva. Percorro a 
nave, conforto os camaradas. Abordo um 
por um com palavras serenas: 'Caríssimos, 
experimentados somos em toda sorte de males. 
Este não é maior que o da caverna. Prisioneiros 
éramos, então, de ciclópica, desumana força. 
Meu valor, meu conselho, minha inteligência 
garantiram a fuga. Estão lembrados? Atenção 
ao que digo! Quero a obediência de todos. A 
postos! Decididos penetrem os remos nos fortes 
vagalhões. Escapar deste flagelo depende só da 
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soberana vontade de Zeus. Dele virá salvação. 
Tu, meu piloto, guarda no peito as ordens que 
determinado transmito. O norte da nau está em 
tuas mãos. Afasta o navio daquela cerração e 
daquelas vagas. Não tires o olho do escolho 220 
fronteiro. Uma falha tua será fatal para todos.' 
Todos aderiram ao vigor da minha palavra. Não 
lhes falei de Cila, da cilada inelutável. O medo 
lhes afrouxaria os braços. Quem moveria os 
remos? Se uns esbarram nos outros, ai de nós! 225 
Escapou-me a constrangedora recomendação 
de Circe, de que eu não me armasse. Contra 
suas palavras, vesti a couraça, orgulho meu, 
empunhei duas lanças, das longas, postei-me 
na torre da proa. De lá eu poderia observar a Cila 230 
dos rochedos, ruína dos meus companheiros. 
Mas ela não aparecia. Meus olhos cansaram de 
procurá-la escrupulosamente no tenebroso rochedo. 
Angustiados, navegamos ao longo do estreito: 
de um lado, Cila; do outro, Caribde, a terrível, a 235 
que chupava a água salgada do mar. Ao vomitá-la, 
ferve a água como num caldeirão aquecido pelas 
chamas. A espuma salta ao pico dos escolhos e 
chove esbranquiçada sobre eles. Quando Caribde 
absorve a salgada água marinha, turbilhona 240 
toda para dentro de si mesma. Rouca ronca a 
rocha. Ao sopé, eleva-se o dorso da terra, negreja 
a areia. O pavor empalidece meus homens. 
Temendo o fim, não tiramos os olhos dela. Descem, 
entrementes, as cabeças de Cila dos rochedos e 245 
arrebatam seis, excepcionais no vigor e nos braços. 
Quando volto a inspecionar meu barco e meus 
homens, percebo braços e pernas que se agitam 
no ar. Gritavam por mim. Chamavam-me pelo 
nome. Pela última vez! Doía-me o coração. 250 
Ocorreu-me o pescador postado em alto rochedo. 
O caniço pende longo, isca dolosa atrai os peixes. 
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Desce, então, o chifre do boi campestre para 
apanhá-los, sobem palpitantes para o alto. Vi assim 
a sorte dos meus ao espernearem rumo à pedra. 255 
O monstro devorou-os na entrada. Berravam 
de mãos estendidas para mim na batalha inglória. 
De tudo quanto meus olhos viram nos caminhos 
salgados, espetáculo nenhum superou esse. 

"Escapamos, por fim, das rochas, de Caribde e de 260 
Cila. Chegamos, então, a uma ilha divina. Era 
maravilhosa. Bois esplêndidos pastavam. As testas 
eram largas. Ovelhas robustas. Eram os rebanhos 
de Hélio Hipérion. Mesmo da nau, ouvíamos o mu 
dos bois nas mangueiras e o mé das ovelhas. 265 
Veio-me à mente a palavra do vidente cego, 
o tebano Tirésias e a que ouvi de Circe em Eéia. 
A advertência me vinha de ambos, que eu deveria 
evitar a ilha de Hélio, alegria dos mortais. 
Custou-me muito, mas eu tive que falar aos meus: 270 
'Vocês sofreram muito, meus caros, mas tenho 
uma palavra a lhes dizer. São agouros de Tirésias 
e da Circe de Eéia. Foram enfáticos. Que não me 
aproximasse da ilha de Hélio, alegria dos mortais. 
Advertiram que um mal iminente nos espreitava. 275 
Afastemo-nos deste lugar. É para nosso bem.' 
Minhas palavras arrebentaram-lhes o coração. 
Euríloco enfrentou-me com objeções severas: 
'Crueldade tua, Odisseu! Es duro. Nunca te vi 
cansado. Es um monumento de ferro maciço. 280 
O cansaço consome teus companheiros, Odisseu, 
e tu não nos deixas dormir. Não queres que 
desembarquemos. A ilha nos seduz com delícias. 
Ordenas que atravessemos a noite famintos? 
Queres ver-nos no mar sombrio, longe da terra? 285 
Da noite nascem ventos assassinos, mortíferos 
para embarcações. Como escapar da ruína? De 
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repente, uma tempestade. Vem donde? Do sul, 
do leste bravio? Ventos que desmantelam navios, 
mesmo contra disposições celestes. Querem meu 290 
conselho? Respeitemos a noite que nos abraça. 
Preparemos a ceia ao lado da nau. Ao clarear 
do dia, enfrentaremos as sombras do mar.' 
Euríloco foi aplaudido por todos. Compreendi 
tudo. Uma divindade planejava nossa ruína. Não 295 
me calei. As palavras voaram-me da boca: 'Estou 
só, Euríloco. Sou obrigado a me submeter. Jurem. 
Juramento forte! Quero a palavra de todos. Vamos 
encontrar numerosos rebanhos de bois e de ovelhas. 
Não façam loucuras. Ninguém bote dedo em rês. 300 
Não sujem as mãos nem com vaca nem com ovelha. 
Comam a comida que receberam de Circe.' Falei 
isso. Eles não se opuseram. Juraram como pedi. 
Finda a cerimônia, cumprido o ritual, ancoramos 
nosso sólido navio no amplo porto. Água doce 305 
encontramos bem perto. Os companheiros, logo 
que desembarcaram, prepararam a ceia com dedo 
de mestre. Mitigada a fome e a sede, passaram a 
evocar os amigos que, inesperadamente arrebatados, 
foram parar no ventre de Cila. Solene foi o pranto. 310 
O sono reconfortante silenciou o lamento. Corria 
a terceira parte da noite, os astros já em queda, 
Zeus, pastor de nuvens, levantou um vento bravio, 
uma tempestade devastadora. Nuvens compactas 
esconderam terra e mar. O pretume baixou do céu. 315 
A Aurora madrugadora levantou, enfim, os dedos 
róseos. Arrastamos a nau para uma gruta profunda 
e a firmamos perto de assentos de ninfas e pátios 
de dança. Convoquei todos para uma reunião e falei: 
'Amigos, reforço a ordem. Sirvam-se do que temos 320 
no navio. Não toquem nos bois para evitar 
calamidades. Estes bois e estas ovelhas pertencem 
a Hélio. Enxerga tudo, escuta tudo. E é severo.' 
Submeteram-se ao decreto sob protesto. Soprava o 
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Noto. O vento Norte nos fustigava sem cansar. Por 325 
um mês inteiro, Noto, Euro, e nada mais. Enquanto 
resistia o suprimento de pão e vinho tinto, não se 
preocuparam, satisfeitos que estavam com a bóia. 
Quando tudo tinha sido consumido; tangidos pela 
necessidade, começaram a percorrer a ilha. Com 330 
ganchos retorcidos, caçavam o que encontravam, 
peixes, aves, o que estivesse ao alcance da mão. 
A fome castigava. Subi a uma elevação. Implorei. 
Que os deuses me mostrassem uma saída! 
Andando, distanciei-me dos amigos. Purifiquei 335 
as mãos num lugar abrigado do vento e dirigi uma 
prece a todos moradores do Olimpo. Derramaram a 
doçura do sono nos meus olhos. Euríloco se valeu 
da oportunidade para dar maus conselhos: 
'Escutem-me, amigos, depois de todos os males que 340 
sofremos, qualquer morte assusta os pobres mortais. 
Morrer de fome, chegar faminto ao fim é a pior. Por 
que esperar? Escolhamos uma vaca de Hélio, uma 
das melhores, e a sacrifiquemos aos deuses, senhores 
do vasto céu. Se nos for concedido retornar a ítaca, 345 
construamos um templo vistoso a Hélio, o Brilhante, 
ornado de estátuas distintas. Se o sacrifício dessas 
vacas de chifres direitos ofender uma divindade, 
apoiada por outras, e se isso nos levar a naufrágio, 
prefiro expirar num zás engolindo água salgada 350 
a morrer lentamente nesta ilha deserta.' As palavras 
de Euríloco foram aplaudidas por todos. Trataram de 
apoderar-se logo das vacas mais nutridas de Hélio, 
as testas-largas, as pêlos-brilhantes, as gorduchonas 
que costumavam pastar perto da nau. Os remeiros 355 
as cercaram de braços levantados aos deuses. 
Colheram folhas tenras das compactas copas dos 
carvalhos por já ter acabado o suprimento de farinha 
para oferendas. Rezaram, carnearam e esfolaram. 
Extraídas as coxas, cobriram-nas com duas camadas 360 
de gordura, revestida de porções de carne vermelha. 
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À falta de vinho para as libações, serviram-se de 
água. Levaram as vísceras ao fogo. As coxas ardiam 
no braseiro, enquanto saboreavam as entranhas. 
Retalhado o restante, espetos espetam as postas. 365 
Retira-se de minhas pálpebras o brando sono. Volvi 
veloz para a nau, firmada na beira do mar. Ao 
aproximar-me do navio que eu prezava tanto, o 
cheiro apetitoso penetrou-me as narinas, minhas 
súplicas subiram ao trono dos imortais: 'Zeus Pai 370 
e vós outros deuses de perene existência, 
imobilizado pelo sono, caí na desgraça. Na minha 
ausência, os meus executaram um ato brutal.' Não 
demorou, o longo véu de Lampécia fulgiu diante 
de Hélio Hipérion. A deusa levou-lhe a violenta 375 
notícia. Escureceu o coração do Sol. Declarou aos 
imortais: 'Zeus Pai e vós outros sempre vivos, 
castigai os companheiros de Odisseu, são 
criminosos. Mataram vacas minhas. Com alegria 
eu as contemplava ao subir ao céu estrelado e 380 
ao retornar à terra, finda minha jornada celeste. 
Se eles não forem punidos com sentença exemplar, 
mergulharei no Hades, passarei a iluminar mortos.' 
Pronto veio resposta de Zeus Guarda-Nuvens: 
'Hélio, continua a enviar tua luz aos imortais e aos 385 
mortais sobre a frutífera terra. O fogo dos meus 
raios atacará os infratores. Verás os estilhaços 
de sua embarcação flutuar sobre o mar cor de vinho.' 
Obtive essas informações de Calipso. Ela 
afirmou tê-las ouvido de Hermes, Guia-Brilhante. 390 
Desci à nau. Desci ao mar. Eu estava revoltado. 
Repreendi todos, um por um. O que fazer? Tudo 
Estava perdido. Os bois já tinham sido abatidos. 
Dos deuses logo vieram sinais prodigiosos: peles 
serpenteavam, carne nos espetos mugia, assada 395 
ou não. O mu das vacas se propagava sonoro. Seis 
dias durou o festim dos meus queridos amigos. 
Banqueteavam-se com as vacas de Hélio. Só então 
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Zeus, o Cronida, enviou-nos um dia sereno. 
Serenou o vento, a fúria da tempestade. 400 
Embarcamos às pressas para ganhar o mar alto. 
Subiu o mastro. Desfraldamos o branco das velas. 
A ilha recuou para além da linha do horizonte. 
Nesga nenhuma de terra se via, só terra e mar. 
Zeus baixou uma nuvem tenebrosa sobre nossa 405 
bojuda nave. A sombra cobriu a face líquida. 
Nossa embarcação não correu por muito tempo. 
Zéfiro ululou forte na furiosa procela. Um golpe 
ventoso rompeu os dois cabos. O mastro inclina-se 
para trás, vacila e tomba. A sentina suga a 410 
cordoalha. O tronco bate na popa e quebra a 
cabeça do piloto. Estilhaça os ossos do crânio de 
todos. O corpo mutilado se eleva e gira no ar 
em salto de acrobata. O espírito aguerrido 
escapa do peito. Os raios de Zeus bailam na proa. 415 
Aos golpes de Zeus, tremem barrotes, alastram-se 
vapores de enxofre. Meus companheiros somem 
da vante. Quais gralhas marinhas cercam o 
casco. Os céus negaram-lhes o sonhado regresso. 

"Corro e percorro a nave. Guascaços de água 420 
arrombam paredes, quebram barrotes, arrancam 
a quilha, que monta no dorso da onda afoita. 
Vagalhões arrastam o mastro. Agarro a correia na 
ponta do tronco à deriva e o amarro à quilha. Na 
improvisada jangada fustigam-me ventos funestos. 425 
Zéfiro serena, a tempestade tempera. Mas o Noto 
avança e atiça dores no meu coração. Devo retornar 
a Caribde, monstro aterrador? Por uma noite 
inteira escoltam-me ondas até à fímbria do dia. 
Aqui estou: no promontório de Cila, no de Caribde. 430 
Esta é a hora de ela sugar as águas do mar. 
Agarro-me, de um salto, ao tronco da figueira. 
Imito no gesto o morcego. De nada me valem os 
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pés, não tenho onde firmá-los. Subir não posso. 
Longe demoram as raízes, altos elevam-se os galhos 435 
e deitam, compactos, sombra sobre Caribde. Firme 
aguardo que o monstro vomite mastro e quilha. 
Longa é a espera. Voltam ao meu olhar atento. 
Chega o tempo em que o juiz retorna para cear, 
dirimidos muitos conflitos de partes contrárias. Não 440 
foi menor a espera por meus destroços deglutidos. 
Relaxando mãos e pés, deixei-me cair. Mergulhei 
com estrondo próximo aos pedaços. Empoleirado 
neles, recorri às mãos para remos. O Pai dos homens 
e dos deuses teve o cuidado de tapar os olhos de Cila. 445 
De outro modo eu não teria escapado. Flutuei durante 
nove dias. Na noite do décimo, os deuses me 
depositaram nas areias de Ogígia, onde vive Calipso, 
a deusa dos belos cabelos. A ninfa assombrosa fala 
linguagem humana. Recebeu-me em seu leito e 450 
em seus cuidados. Deverei repeti-lo? Narrei-o ontem, 
meu rei, a ti e a tua esposa aqui no teu palácio. Me 
seria penoso retornar, em detalhes, ao mesmo assunto." 
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Notas do Editor 

1. Argos Panoptes era um gigante de cem olhos designado por 
Hera para vigiar Io, amante de Zeus que ela transformara em 
novilha. Hermes, incumbido por Zeus a libertar Io, mata o gi
gante, daí a forma como aqui é chamado. 

2. Bastão de ouro, com duas serpentes defrontadas e enrasca
das. Símbolo de Hermes como emissário dos deuses, protetor 
dos rebanhos e condutor das almas. 

3. Órion, gigante filho de Posidon e Gaia, após várias peripé
cias tornou-se objeto da paixão de Aurora. Há vários versos 
sobre o mito. Segundo um deles, Artemis - a deusa virgem e 
caçadora - pôs fim à felicidade de Orion e Aurora, matando-o, 
pois outrora ele tentara estuprá-la. 

4. Um dos rios do inferno. Sua corrente tenebrosa ameaça 
aqueles que violam juramentos. 

5. Segundo a concepção grega, tudo no universo era divino, 
sagrado; não se trata aqui de chamar Odisseu de deus. 

6. Posidon quer a desgraça de Odisseu pois este derrota um de 
seus filhos, Polifemo (Canto IX). 

7. Euro, Noto, Zéfiro e Bóreas: divindades identificadas a ven
tos; violentos e suscetíveis. 

8. Patrônimo, indicação de que se trata do (ou de um) filho de 
Peleu. Cronida significa "filho de Cronos", e assim por diante. 

9. Um dos quatro ramos daquilo que - assim como os argivos, 
nativos de Argos - , posteriormente, os romanos vieram a cha
mar de povo grego; gregos. 

10. Hefesto é a divindade artesã do Olimpo, o ferreiro e artis
ta. Teria nascido de Hera apenas de modo que Zeus, enciuma-
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do, pegou o filho da mulher e jogou-o longe, aleijando-o; daí 
o fato de por vezes ser chamado de Coxo. 

11. Posidon é irmão de Zeus, e este, por sua vez, pai de Atena, 
portanto Posidon - o Abala-Terra - é o tio em questão. 

12. Deus da Guerra. 

13. Afrodite, nascida na água do mar, aportou na ilha de Cite-
ra, daí o nome com que também é conhecida, "Citeréia". 

14. Tróia. 

15. Hermes. Ver nota 1. 

16. Segundo os gregos, ao beber sangue os espíritos se corpo-
rificavam, tornando possível que se falasse com eles. 

17. Em outras versões, como a de Edipo Rei, de Sófocles, a 
personagem aparece como Jocasta. 

18. Divindades que se ocupam de vingar crimes, sobretudo 
aqueles que atentam contra famílias. 

19. Que Agamênon havia tomado como butim de guerra e que, 
dotada do dom da profecia, tentou alertá-lo para o que o aguar
dava ao voltar para casa. 

20. Descendentes de Dânaos, neto de Posidon, fundador e rei 
lendário da antiga cidade de Argos, no Peloponeso (Grécia); 
sinônimo de argivo; grego. 

21. Neptólemo. 

22. Pai de Aquiles. 

23. Tétis, uma das Nereidas, divindades-filhas de Nereu, deus 
marinho. 

24. Esposa de Posidon e, portanto, senhora dos mares. 
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Odisséia, a epopéia das Auroras (2) 

Donaldo Schüler 

Regresso (cantos 5-12) 

1. Primeira Aurora (5.1-227) 

Deitada nos braços de Titono, a Aurora se regenera para 
iluminar o mundo dos homens e dos deuses. Os dedos que 
incendeiam o fírmamento são os mesmos que inflamaram o 
corpo do companheiro. Ao despertar, a Aurora erotiza céus, 
terra e canto. O silêncio e a noite geram a luz que embeleza o 
dia. Do leito à luz, a vida se refaz. Os raios deslizam sonoros 
no céu, luz levam (phoos pheroí). O adormecer e o despertar 
da Aurora marcam o ritmo dos versos e do universo. A Aurora 
que se ergue do leito de Titono introduz a seqüência em que 
Odisseu se liberta dos abraços de Calipso. A divina Aurora 
ilumina o espaço. Com a libertação de Odisseu, desponta para 
ítaca um novo dia. 

Aqui homeristas vêem o início de novo poema: "A 
Odisséia propriamente dita", que se estenderia até ao décimo 
segundo canto. Argumento: um novo concilio de deuses que 
parece o primeiro, embora seja diferente. Um poeta posterior, 
ao organizar a Odisséia que temos em mãos, teria feito a mon
tagem de três epopéias: A Telemaquia (1-4), o Regresso (5-
12), ítaca (13-24). Trata-se de uma ficção - ficção erudita, se 
quiserem - , contudo, ficção. Não sendo ficção, onde buscar 
provas externas para sustentar a hipótese? 

A ficção provoca suspeitas até na terminologia. Fala-se 
em concílios tendo em mente reuniões que em virtude de des
pesas com translado e estada não podem ser convocados com 
freqüência. Não se atribuam limitações que tais a deuses que 
já moram no Olimpo, locomovendo-se, quando necessário, 
com rapidez superior à dos mais velozes aparelhos sem gastos 
nem desgaste. Basta uma palavra do poeta para vê-los todos 
confortavelmente acomodados. Os mais chegados ao trono 
supremo entram sem formalidades na sala de audiências do 
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Pai de deuses e de homens. Secretárias ranzinzas e guardas os
sudos para garantir a tranqüilidade de mandatários ainda não 
foram inventados. Coneílios? Trata-se, antes, de encontros in
formais, requeridos por urgências poéticas. Comparem-se as 
reuniões divinas com a assembléia convocada por Telêmaco. 
O Olimpo não observa o ritual da agorá de ítaca. 

Contra ficções eruditas preferimos imaginação literária, 
bem mais condizente com a matéria em pauta. Considerem-
se as estratégias do narrador, que, ao fixar a versão escrita, 
conserva farta experiência de exposição oral. Começou com 
uma reunião de algumas divindades para deliberar sobre dois 
assuntos urgentes: a viagem de Telêmaco em busca de infor
mações sobre o pai ausente e a libertação de Odisseu, prisio
neiro de Calipso. Anterior à época da narração simultânea, o 
narrador conta primeiro e circunstanciadamente a visita de 
Telêmaco a renomados companheiros de Odisseu, já devol
vidos aos seus lares. E fácil compreender que, findos quatro 
substanciosos cantos da Telemaquia, reste ao ouvinte vaga 
lembrança da reunião que desencadeou a sucessão dos even
tos. Nada mais natural do que retornar ao ponto de partida. 
Homero é bastante poeta para não cansar ouvintes com imper
tinentes repetições. Repete inovando, assim a repetição se faz 
tolerável, agradável até, recurso retórico, Homero o ensaia na 
elaboração épica, às vezes. Ouvinte algum terá interesse em 
conferir coerências. Para fazê-lo, falecem recursos. O canto se 
desfaz em ar. Conferir documentos é cuidado de leitores. De 
alguns. Não de todos. 

Tanto reuniões de homens quanto de deuses lembram a 
Aurora. Esta e aquelas inauguram o dia, iluminam. Assem
bléias coíbem prepotência no céu e na terra. A democracia 
alvorece. 

Homeristas costumam tratar deuses homéricos com se
veridade teológica. Perguntam se a religião da Odisséia e da 
Ilíada é uma só. Procuram contradições nas diferentes epifa-
nias. O equívoco de tratar poetas como teólogos começa por 
Heródoto ao declarar Hesíodo e Homero inventores dos deu
ses. Eles de fato o foram, mas como poetas. Leitores que se 
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aproximam da Divina Comédia ou do Paraíso Perdido com 
olhos de intérpretes de São Tomás ou de Calvino são cansati
vos. A Palas Atena de Homero, além de ser deusa, comporta-
se como mulher. Eternidade, força e rapidez são marcas de sua 
divindade. No mais, Palas Atena é humana. Enfrenta exaltada 
o rei e pai por se retardarem as medidas acertadas para libertar 
seu protegido. E justo o modo como os poderes do Olimpo tra
tam um homem nobre, sensato e bondoso como o prisioneiro 
de Calipso? O descaso divino ratifica a injustiça. Isso já não 
é só queixa de uma deusa descontente. O discurso de Atena 
acolhe a impiedade dos homens. Na voz divina soa outra voz, 
letal aos deuses. Não se declarem monológicos os poemas de 
Homero. Os primeiros acordes da sinfonia bakhtiniana soam 
aqui. Não se procure coerência entre a fala exaltada de Atena 
e os feitos de Odisseu. Aos advogados interessa a força do 
argumento, não a veracidade dos fatos. Já temos retórica. 

Zeus, tonitruante em muitas refregas, sabe ser cordato 
em conflitos. Para o rei divino, Palas Atena é só uma filha 
irritada. Ele lembra as providências já tomadas e de imediato 
passa a executar os outros itens da resolução. 

A rapidez com que se movimenta Hermes, encarregado 
de levar a Calipso a ordem de soltura, espanta menos hoje do 
que na época em que o cavalo oferecia o meio de transporte 
mais veloz. Sandálias que permitam translado à velocidade do 
vento, das aves, do som e da luz entraram nas antevisões da 
ficção. O soberbo panorama marítimo é evocado no desloca
mento de Hermes, comparável ao vôo da gaivota. 

Hermes contempla a paisagem com olhos admirados de 
turista. Delicia-se com o cheiro de madeira queimada, escuta 
o canto solitário da ninfa, observa árvores, pássaros, ninhos, 
regatos, relvas e flores. Mas não escolheria esse lugar para 
morar. Como os gregos, Hermes prefere a cidade ao campo. 
Não silenciou o desgosto que lhe causou a ordem de levar 
mensagem a esses confins. Sócrates evitou até os acolhedores 
recantos nas proximidades de Atenas. Só obrigações milita
res o distanciaram dos muros. O apego dos gregos à cidade 
é tamanha que Aristóteles enumerou a vida urbana entre as 
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qualidades essenciais. Não admira encontrarmos Odisseu em 
prantos à beira do mar. Os gregos preferem a cidade ao paraí
so. Não há benefício, lembra Atena, que compense o prejuízo 
de sumir da memória. E preferível ser lembrado no teatro das 
ações humanas a viver inativo à sombra de uma deusa. 

Embora divina, Calipso é mulher. Que lhe valem pode-
res se vive só, humanamente só? Calipso não prende por mal
dade. Impedir que Odisseu parta é ato de mulher desesperada. 
Gostaria de possuí-lo inteiro; dominar-lhe o corpo é o máximo 
que logra. Os pensamentos de Odisseu, materializados em lá
grimas, não saem de Itaca. 

Os deuses superiores mostram-se sensíveis às dores 
do prisioneiro sem levar em conta as aflições da carcereira. 
Dura é a ordem do Olimpo. Não há vestígios de compaixão 
nas palavras de Hermes, o mensageiro. De providências para 
minorar os sofrimentos da abandonada não se cogitou. A dor 
humaniza Calipso. Humanizada, a ninfa comove. Nela se re
fletem os conflitos de outras solidões. Desinteligências e in-
compreensões dividem a corte divina. Se os deuses não são 
mais que reflexos dos homens, não espanta que um dia essas 
imagens se extingam. 

A ordem vem do alto, mas a decisão de cumpri-la é de 
Calipso. O decreto não anula decisão responsável. Por contar 
com vontade livre, Calipso guarda até o fim a esperança de 
que Odisseu, seduzido pela oferta da liberdade, resolva parti
lhar com ela as delícias da harmonia interminável. 

A viagem é também vertical: dos deuses superiores aos 
homens, passando por mundos intermediários onde residem 
as Ninfas. O que se aloja no alto oprime. Criadas estão as con
dições para se pensar no fortalecimento dos espaços em que 
todos atuem como iguais. 

Calipso não seria o que é fora do ambiente em que vive 
confinada. A ninfa lembra as plantas presas pelas raízes. Visto 
que todos os deuses nasceram da terra, ela se mantém próxi
ma às origens, como a Aurora, como Circe, como as Sereias. 
Rumo à liberdade, os deuses se espiritualizam e, espiritualiza
dos, se precipitam nos abismos do nada. 
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Kalypso (Calipso), nome derivado do verbo kalypto, é 
a que cobre, envolve, oculta. Kállyma (véu), substantivo que 
procede do mesmo verbo, designa uma peça da indumentária 
feminina. O nome qualifica a mulher que o detém. Como de 
outros epítetos, pode derivar-se dele uma narrativa. Calipso é 
a mulher que, vivendo escondida, esconde; envolvida, envol
ve. Já não estranha que Hermes a encontre junto ao tear. Ela 
mesma gera os véus com que se envolve, com que envolve. 

Calipso seduz com a beleza, a juventude, a eternidade. 
Esta é a superfície. Odisseu percebe o que se passa além do 
esplendor que tem diante dos olhos: a ternura da esposa, as 
necessidades do filho, o aplauso dos seus. 

A imobilidade de Odisseu na ilha da ninfa que esconde 
lembra o período de uma prolongada gestação. Com o decreto 
do Olimpo, Odisseu revém. Cautela, uma das qualidades que 
o preservou, é reação heróica à notícia da libertação. A ninfa 
decepcionada estaria pensando em matá-lo no mar? O herói 
algema-lhe os braços nas cadeias do juramento. 

2. Segunda Aurora (5.228-389) 

O decreto dos deuses abre o caminho. Para vencer as 
ondas, Odisseu não conta com o amparo de ninguém antes 
de ser atirado contra as rochas de Esquéria. Contratempos o 
empurram à época em que homens se aventuraram ao mar 
com embarcações rudimentares, feitas de troncos atados com 
cipós. Do paradisíaco abrigo da deusa, Odisseu cai nas duras 
tarefas que separam os homens dos outros seres vivos. Distan-
ciando-se da terra firme, Odisseu é descoberto por Posidon, 
uma divindade inimiga. Como entender de outro modo a tem
pestade que lhe despedaça a jangada? 

Açoitado pelos ventos, Odisseu fala com o thymós. Este 
ainda não é o monólogo intèrior. Quem o pratica não fala a 
ninguém, permitindo que o discurso retorne às rudimentares 
desarticulações do nascedouro. Falando ao thymós, Odisseu 
formula sentenças bem construídas, discursa coerentemente. 
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Thymós concentra ódio, paixão, vontade de viver. Thymós res
ponde com batimentos cardíacos, thymós é o coração. Com 
o thymós falam os que já não têm a quem falar. Em face da 
morte, Odisseu pensa na vida, ainda que esta se reduza a som, 
a fala, a renome. Entenda-se Odisseu: recusou a imortalida
de oferecida pela ninfa e pensa em imortalidade. Vê-se que 
há imortalidade e imortalidade. Relevante é a imortalidade na 
memória dos homens (kleos) e esta, conquistada só com fei
tos, ninguém a pode dar. A outra imortalidade, a presenteada, a 
que precipita no olvido, não atrai heróis. Por que não morreu, 
pensa Odisseu, quando defendia contra milhares o corpo de 
Aquiles? Quem lembrará um devorado pelas ondas em luta 
sem testemunhas? 

Testemunha dos trabalhos no mar é a visão abrangente 
do poeta, dá relevo heróico aos feitos no úmido deserto. O 
cataclismo requer resoluções rápidas: agarrar-se a uma viga, 
nadar. A intempérie arroja o náufrago contra paredes rochosas 
e o devolve, já próximo do destino, ao mar. A calamidade o 
situa: acima, os deuses; abaixo, o abismo; entre os deuses e o 
abismo está ele, o homem. A vitória nessa adversidade honra 
tanto quanto os feitos que ilustram os guerreiros no campo 
de batalha. Odisseu é polytlas, um que suporta muito, tenaz. 
Errou ao recusar a eterna hospitalidade de Calipso? Essa idéia 
não lhe ocorre. Sabe o que escolheu: trabalhos, perigo, morte. 
Contra a sedução da imortalidade, Odisseu optou pela insegu
ra condição humana. 

O triunfo sobre a natureza é também qualidade dos he
róis de Júlio Verne. Esses dominam, entretanto, amparados 
pela técnica. Em A ilha misteriosa, o homem perdido, aprovei
tando recursos que descobre nela, torna-se ceramista, meta
lúrgico e construtor. Conhecimentos técnicos lhe possibilitam 
a conquista da eletricidade e instalação telegráfica. Odisseu, 
perdidos os navios e os companheiros, não se empenha em 
transferir a civilização para regiões inóspitas. Triunfa só pela 
força dos braços e pela inteligência. Muitos dias de expectati
va, aflição e trabalho se concentram nesta Aurora. 
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3. Terceira Aurora (5.390-6.47) 

Mais de vinte dias sem Auroras. A Deusa dos dedos ró-
seos desponta quando Odisseu já não conta com outro auxílio 
além do manto de Leucotéia. Quando Posidon, sujeito aos de
cretos de Zeus, fustiga os corcéis a paragens distantes, a espe
rança renasce. Bóreas, a serviço de Atena, abre o caminho à 
embocadura do rio. Na vida atribulada de Odisseu, devolvido 
à terra firme, fulgura nova etapa. Findas as aventuras no mar, 
começam os trabalhos da terra. Um sono de mais de trinta 
horas separa esta fase da anterior. A importância das Auroras 
de Homero é narrativa. Elas anunciam mudanças notáveis na 
seqüência dos acontecimentos. A Aurora da redenção de Odis
seu colide com a Aurora dos devaneios conjugais de Nausícaa. 
Salvo da morte, Odisseu desperta para ardências juvenis. 

4. Quarta Aurora (6.48-7.347) 

O Sol ilumina uma ilha hospitaleira. As pessoas gostam 
de navegar, jogar, dançar e cantar. Depois das ondas e de peri
gos letais, a ternura. Viajamos da violência ao idílio (quadros 
pequenos, tocantes). Também aí atuam os deuses. No Fedro 
de Platão e além do Fedro, o homem percebe o divino no ín
fimo, no cotidiano, no leve movimento das folhas. O divino 
sabe ser doce. É Palas Atena que promove o encontro de Nau
sícaa com Odisseu. Na manhã em que se abrem as portas do 
palácio real, a Aurora desponta majestosamente instalada em 
seu trono (éuthronos). Para despertar a princesa, a Aurora os
tenta soberanias de rainha. 

Sabemos mais que Odisseu, vemos mais. Além de ver
mos o que Odisseu vê, observamos Odisseu, descobrimos o 
encoberto mundo dos deuses, seus conflitos e suas decisões. 
Percebemos conexões que Odisseu desconhece. Aparece-nos 
em relação causai o que para Odisseu é mistério. Já não esta
mos habituados a ser instruídos, preferimos tirar nossas pró
prias conclusões. Aceitamos as explicações de Homero como 
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informações de um mundo distante, incorporadas na arquite
tura ficcional da epopéia. Homero nos informa que Odisseu 
dorme de sono solto dia adentro por artimanhas de Palas Ate
na, interessada no encontro do herói e Nausícaa. Na verdade, 
Atena está a serviço do narrador. Homero precisa imobilizar 
Odisseu para acionar movimentos no palácio de Alcínoo. A 
deusa intervém como recurso narrativo. E ela que conecta a 
noite de Odisseu com a noite de Nausícaa. Autoridade auto
ral, atrelada à autoridade divina, coordena tempo e espaço no 
mythos. Já na tranqüilidade noturna que antecede o dia, as v i 
das de Nausícaa e de Odisseu se aproximam. Os deuses agem 
no oculto. O sono e a noite imobilizam só em parte. A noite é 
genesíaca. Enquanto os homens dormem, agem os deuses. O 
encontro poderia ter sido ocasional. Assim seria na epopéia 
sem deuses, o romance antigo e moderno. Os deuses tomam 
inteligível o que sem eles seria obra do acaso. 

Palas Atena, a deusa da sabedoria, a guerreira, apresen
ta-se a Nausícaa em forma de amiga, a filha de Dimas. Adap
ta-se aos sentimentos e aos interesses da moça para persuadi-
la a buscar as proximidades do bosque em que Odisseu dorme. 
Fala-lhe dos deveres em vésperas de casamento. O expediente 
introduz o idílico acontecer cotidiano: a rainha e suas escra
vas, o rei que se dirige ao conselho dos nobres, os preparativos 
para levar princesa e escravas ao regato campestre. Vemos o 
que Itaca poderia ser se Odisseu não tivesse partido para a 
guerra. 

Mesmo na vida pacata de todos os dias, o que aparece 
não é o que aparenta ser. Quem fala à princesa em sonho não 
é a filha de Dimas, por pudor Nausícaa não declara ao pai os 
motivos que a levam ao rio. Bem antes de Heráclito, a harmo
nia invisível é mais forte que a visível. 

Em lugar da visão de carros de guerra, acompanhamos 
a viagem de uma jovem com sonhos conjugais. De fato, são 
duas viagens; a outra é a viagem da jovem protegida à situação 
responsável de casada. 

Depois do trabalho, as mulheres se entregam a folgue
dos que despertam Odisseu. O assombro das moças está na 
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comparação: o estranho lhes parece um leão de montanha, 
habituado à chuva e aos ventos, ameaça voraz a rebanhos. 
A comparação exprime o sentimento de moças que se crêem 
ameaçadas pela presença hedionda de um homem. Do geral, o 
narrador desce ao particular. 

Em meio à debandada, Nausícaa se detém. Sua respon
sabilidade principesca vence o temor. Se o estranho necessita 
de ajuda, como poderia justificar a vileza da fuga? Afrontando 
riscos, Nausícaa se aproxima e ouve o que ouvidos femininos 
gostariam de ouvir. Odisseu compara a jovem na estatura e no 
porte a uma deusa. Odisseu, poderoso orador ante soldados 
rebeldes, também sabe achar palavras que toquem a sensibili
dade da mulher. Não profere, entretanto, galanteios gratuitos. 
Viu feiticeiras, viu ninfas, viu sereias. Há quanto tempo não vê 
mulher humana? O explorador de regiões agrestes não perdeu 
as finuras do homem de ambientes requintados. Como náufra
go, suplica a gentileza de vestes e abrigo. 

Odisseu ainda não tem nome. O nome virá para selar 
os feitos. Os feitos não explicitam o nome. O nome coroa os 
feitos. 

Se a fuga das criadas é natural, Nausícaa desafiar o pe
rigo é sobrenatural. Não se entenda sobrenatural como fora 
da natureza mas como extraordinário, sendo ordinário o co
mum, o previsível, o ditado pelas leis que regem a relações 
humanas. Sobrenatural é a ação imprevisível, a liberdade. Há 
motivos para Odisseu confundir a jovem com uma deusa. Des
tacando-se do comum, ela adquire porte divino, reluz. Os atos 
de Calipso, apesar da excepcionalidade que cerca a ninfa, são 
naturais. Nausícaa, frágil, desprotegida, mortal, é capaz de ato 
sobrenatural, livre. 

Olhos femininos se deliciam nos músculos reluzentes do 
Odisseu banhado. O leão sumiu. Em seu lugar aparece um cor
po escultural, revestido de ouro pelos raios do sol. Os cabelos 
pendem como jacintos. Fala, banho e vestes fazem do leão um 
homem. Palavras e tecidos suavizam as relações. Sem elas, 
presenças agridem. O narrador, manipulador de perspectivas 
móveis, mostra corpos e sentimentos em transformação. 
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Nausícaa, vendo o estrangeiro a distância, exprime o desejo 
de tê-lo como esposo. Senhora das circunstâncias, mostra-se 
também senhora de si. O narrador apanha reações conflitan
tes. Não convém, pondera a princesa, afrontar os costumes 
da terra. A prudência manda que o estrangeiro a siga discre
tamente a distância. Não se diga que a princesa desprezou os 
pretendentes de Esquéria, seduzida por um náufrago. São pon
derações de uma moça que não é joguete de paixões. Odisseu 
reconhece nessa aparição envolvente uma alma irmã. 

A imponência da cidade é bem mais convincente vista 
pelos olhos estupefatos de Odisseu, conhecedor de costumes 
e de povos. Nausícaa já lhe dissera que os feáceos, não sendo 
guerreiros, distinguem-se como navegadores. Odisseu admira 
barcos e porto, muralhas e praça. 

Antes de Odisseu entrar no palácio, Palas Atena, na 
forma de uma jovem gárrula, familiariza-o com a linhagem 
do rei. A árvore genealógica une tempo e espaço, homens e 
deuses, o universo. Vínculos fortes robustecem o homem de 
ação. Odisseu ainda é um fragmento nas ruas de uma ilha do 
Mediterrâneo. 

Informações lhe vêm pelos olhos e pelos ouvidos. A soli
dez do palácio sublinha a solidez da linhagem. A opulência de 
Alcínoo já foi lembrada por Zeus: Odisseu levaria de Esqué
ria, em presentes, riquezas maiores do que as que se perderam 
no fundo do mar. Riquezas, hoje frutos do trabalho, são nesses 
tempos sonhados garantia material do favor celeste. Heródoto 
abala, mais tarde, a certeza que no mundo da Odisséia ainda 
vige sem contestação. Compare-se Alcínoo e Creso. Sólon, 
confrontado com os tesouros fabulosos do rei, observa ao mo
narca estupefato que ninguém pode ser considerado feliz an
tes de morrer. Essa incerteza ainda não mina a segurança dos 
abastados de Homero. Se riquezas distinguem os favorecidos 
dos senhores olímpicos, como não há de sentir-se Odisseu, 
o sofredor, que não é dono nem das vestes que lhe cobrem o 
corpo? 

O dia que começou à beira de um regato termina no 
palácio de Alcínoo. Despedidos os nobres, Odisseu tem uma 
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audiência com o casal real. Esboça-se investigação estra
tégica. Antes de acolher o estrangeiro no palácio, Alcínoo e 
Atossa precisam saber quem lhes pede hospitalidade. Atossa 
estranha a roupa. Odisseu terá que esclarecer como usa panos 
que saíram do tear da rainha. Quem é? Donde veio? O que 
acontecerá se o apanharem como impostor? Mesmo nessa ilha 
paradisíaca, o perigo não é menor do que na caverna dos ciclo
pes. Riscos rondam a vida. Cauteloso, Odisseu começa pelo 
fim. (Estratégias do narrador para dar vida às aventuras no 
mar.) Para comover, Odisseu acentua os sofrimentos. Odisseu 
quer-se acolhido como um infausto prisioneiro de sete anos. A 
versão de agora afasta a narrativa dos fatos. Pouco importa a 
verdade, relevante é comover Atossa. O expediente ajuda Ho
mero a nuançar episódios, a romper a seqüência cronológica. 
Se Odisseu começasse antes de Ogígia, teria que identificar-
se, o que, inseguro, ainda não lhe interessa. A roupa vincula 
Odisseu a Nausícaa. Esse incidente não pode ser contornado. 

Intervém o rei. Alcínoo quer saber por que Nausícaa 
não trouxe pessoalmente Odisseu ao palácio como mandam 
as leis da hospitalidade, se foi ela quem o socorreu. Odisseu 
revela-se cavalheiro completo. Chama a si a responsabilidade 
de acompanhar a comitiva a distância. O cuidado de livrar a 
princesa de observações maldosas foi dele. 

Homero sabe explorar o silêncio. Entre as explicações 
de Odisseu e a resposta de Alcínoo, dois homens vividos se 
entendem sem falar. Alcínoo lê nas palavras do estrangeiro 
coisa que ele não disse: ternura pela filha. Alcínoo acompa
nhou esse homem incomum desde o momento em que supli
cou habilmente proteção à rainha e não a ele. Quem poderia 
proteger a filha melhor? Odisseu atinge com o poder da persua
são muito mais do que poderia esperar. Alcínoo lhe oferece 
a mão da princesa. O herói procurará recusar a oferta com 
habilidade para não ofender o rei. 

Uma era a Musa, uma era a voz. Desdobrava-se em 
muitos episódios, narrava aventuras no mar e na terra, com
bates e momentos de ternura, acolhia a fala dos deuses e a dos 
homens. A medida (o hexâmetro) mantinha-se, todavia, está-
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vel. Alternando sílabas longas e breves, a medida composta de 
seis unidades (pés) sustentava o ritmo do fazer e o curso das 
estrelas. Assim acontece na epopéia antiga. 

5. Quinta Aurora (8.1-13.17) 

Não devemos incluir a Aurora no rol das personagens? 
Ela ilumina, desperta, ergue. Sendo uma das muitas máscaras 
da Natureza, os homens a homenageiam como divina. 

O dia começa com a assembléia. Os convocados acor
rem voluntários para ver o estrangeiro, a sensação do momen
to. Estamos no coração da cidade. Ouve-se uma só voz, a do 
rei. Generoso, o monarca divulga os costumes. O povo pros
pera à sombra dele. 

Compare-se a fala de Alcínoo com o discurso de Aga-
mênon aos soldados cansados de guerra, na Ilíada. A oratória 
é outra. O comandante das tropas helênicas leva os guerreiros 
a refletir, a escolher. Os atacantes, ante a perspectiva do retor
no, debandam. A situação entre comandantes e comandados 
é tensa. 

O acordo tácito da assembléia de Esquéria contrasta 
também com as desinteligências que inquietam Itaca. Ques
tões conflituosas, demoradamente debatidas, distinguem a 
nascente democracia grega. Os feáceos, ao contrário, confiam 
decisões relevantes ao soberano. Vivem numa terra de poesia 
e sonho. Enquanto outras sociedades sangram em confrontos 
armados, Esquéria isola-se como ilha de paz. 

Odisseu não sofre nenhuma coação. Partir ou ficar está 
na escolha dele ainda que o rei o queira como genro. Calipso 
prendeu Odisseu por sete anos. Alcínoo prepara imediatamen
te um navio com suprimentos e tripulação, além de brindá-lo 
com festejos de um dia inteiro. De Ogígia a Esquéria, Odisseu 
se move da escravidão à liberdade: pode viajar ou ficar, pode 
imaginar, sonhar, sorrir. 

Na terra dos sonhos, Demódoco, o aedo, ocupa lugar de 
destaque. Reservam-lhe assento proeminente. A ele se desti-
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nam as melhores iguarias. Ele é o porta-voz da Musa, a me
mória da comunidade. Povo com tais pendores está preparado 
a ouvir outro canto, o de Odisseu. 

Demódoco é inventivo desde a sua primeira interven
ção. Elege como assunto um episódio do ciclo troiano sem 
pastichar epopéia conhecida. O cantor, ao lembrar conflitos 
entre chefes gregos, captura o centro da Ilíada sem repetir o já 
sabido. A desinteligência entre subordinados robustece o débil 
poder central. 

Não é descabida a hipótese de que Homero queira, atra
vés de Demódoco, refletir sobre o seu próprio ofício. Na voz 
do poeta, recordações amargas transformam-se em canto. 

O choro de Odisseu revela que o herói resiste ao poder 
catártico da poesia. Não lhe é possível ainda aplaudir como 
arte incidentes que, embora distanciados por muitos anos, lhe 
trazem recordações amargas. O canto para instaurar-se como 
arte conquista autonomia. Odisseu não entrará em estado de 
poesia enquanto ele próprio não se puser a cantar. Na longa 
narrativa de Odisseu aos feáceos opera-se a passagem do 
passado amargo a ritmos envolventes. Vencendo a dor em Es
quéria, o herói estará preparado para reconquistar o trono em 
sua terra. 

O choro numa ilha em que se vive em estado de poesia 
é anomalia. Como chorar num palácio em que não se vive 
premido por necessidades e trabalho? Odisseu não é estranho 
por vir de longe, mas por sofrer numa ilha em que não há 
sofrimento. 

Alcínoo, rei da vida sem dor, convida discretamente os 
convivas a assistirem a competições na praça de esportes. 
E o expediente que lhe ocorre para enxugar as lágrimas do 
estrangeiro. 

Odisseu é desafiado por Euríalo, um campeão. Levan
tam-se dúvidas sobre os méritos do hóspede. E justo ofere
cer navio, tripulação, presentes a um mercador? Objeções, 
silenciadas na assembléia, soam aqui. Trata-se de um desa
fio, plausível entre competidores. Não há como fugir. Odisseu 
toma um disco e o arremessa para além de todas as metas. 
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A prudência recomenda que o desafiado se contenha. Odisseu, 
contudo, prudente em outras ocasiões, excede-se, vangloria-
se. Em Esquéria desafios não ultrapassam a área desportiva. 
Alcínoo apressa-se a reconhecer com finura a superioridade 
do estrangeiro e o convida a apreciar a excelência dos feáceos 
na dança. 

O narrador esmera-se em criar tensão dramática em to
dos os episódios. Evita assim mera descrição de costumes. O 
estrangeiro revela-se passo a passo como homem singular: ca
valheiro, atleta e orador. Acompanhamos o renascimento do 
herói, salvo das águas. Como em Esquéria não há ambiente 
para confronto armado, temos que aguardar a chegada a ítaca 
para conhecer o guerreiro. 

Em nenhum lugar da Odisséia, Homero é tão irreverente 
como na voz de Demódoco. O aedo desenvolve circunstancia
damente um incidente picante. Hefesto, sabendo-se traído por 
Afrodite, sua esposa, com Ares, deus da guerra, prepara uma 
armadilha para o casal adulterino. Prendendo-os numa rede, 
os expõem em delito ao riso dos deuses. O incidente parodia 
episódios trágicos ou passíveis de tragédia. Um deles, cen
tral, é o assassinato de Agamênon pela esposa e pelo amante, 
lembrado já no primeiro canto. Outro é o retorno de Odisseu. 
Quem lhe garante que Penélope lhe permaneceu fiel? Assuntos 
sérios para os homens soam jocosos quando protagonistas são 
deuses. Hefesto torna público o ato que o humilha e dá-se por 
satisfeito. Quem dentre os homens procederia assim? O autor 
da Odisséia é o primeiro a parodiar o seu próprio poema com 
letra de música e dança. Nos movimentos dessacralizados, a 
destreza dos pés substitui a homenagem aos deuses. O ritmo 
já não traduz piedade. No crepúsculo dos deuses, fulguram 
habilidades humanas. A arte toma o lugar do culto. 

No banquete vespertino, ouvindo, a seu pedido, Demó
doco narrar a estratégia que introduziu o cavalo de pau nos 
muros de Tróia, Odisseu sucumbe em pranto. O anfitrião se 
impacienta. Exige nome, filiação, origem. Faltam conexões. 
Convive-se com estilhaços? Como o homem também é filho 
dos seus feitos, esta é a oportunidade de Odisseu renascer das 
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façanhas. Para recordá-las a um auditório farto de mistérios, 
terá que selecionar, avaliar, organizar. A urgência de ordenar 
vence a dor. Quando Odisseu se põe a narrar, as lágrimas ces
sam. O herói - herói agora também da palavra - chega a narrar 
com entusiasmo, com gosto. O que foi sofrimento transfigu
ra-se em arte para aplauso de todos. Em Esquéria, metáfora 
literária, o excepcional retorna sem riscos. Esquéria está entre 
dois invisíveis, o passado e o futuro. A terra que Odisseu dei
xou intervém no temor e na esperança. O futuro nunca devol
ve intacto o que passou. Audácias povoam a noite. Importa 
que sejam inventadas? São belas. Pode haver verdade maior 
para um povo que fez da arte estilo de vida? Só a arte torna 
plausíveis as retumbantes aventuras de Odisseu. A linguagem, 
comunicativa ou inventiva, tem caráter social. Odisseu está 
entre gente amiga que o homenageia com festa. As aventuras 
em que é protagonista serão modeladas para esse auditório. 
Como não tem nada a temer, narra para fazer sonhar. O dis
curso conecta. Impossível organizar tudo. Arma-se o conflito 
entre o discurso organizado e o caos que espreita nas incoe
rências. Odisseu já não interessa como carne. Ouvidos atentos 
o procuram para alimentar a imaginação. O prato servido por 
Odisseu é esse. O homem pode banquetear-se sem consumir 
proteínas. Como pneuma, como sopro, o homem avança sem 
fronteiras. Odisseu cria para os feáceos um mundo que não é 
material. Quem é afinal Odisseu? A ficção produzida pelo pro
tagonista não fornecerá retrato claro. Aparecerá um homem 
ardiloso, incauto por vezes, saudoso da pátria, mas esquecen
do-se dela, fiel à esposa, muitas vezes traída, afortunado e so
fredor, protegido e deslembrado pelos deuses, solícito e cruel, 
prático e imaginativo, sábio e ignorante. Alcínoo quer saber 
quem é Odisseu? Ele é todos e ninguém, símbolo do homem. 
Dando-se a conhecer, passa a conhecer-se melhor. Motivos 
para chorar já não há. No palácio iluminado de Alcínoo abre-
se a cortina ao invisível, território povoado de antropófagos, 
ninfas, sereias, monstros. Odisseu toma lugar ao lado de ou
tros heróis que ampliaram o espaço da civilização: Hércules, 
Perseu, Teseu. 
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6. A noite da fabulosa narração de Odisseu 

No palácio de Alcínoo, a fala passa de Demódoco a 
Odisseu, do homem inspirado ao protagonista. Tome-se a sé
rio o que Odisseu disse a Polifemo: meu nome é Nulisseu, 
Ninguém. Ante a nobreza feácea, o aventureiro passa de nin
guém a alguém. O relato dos feitos o ergue do anonimato à 
glória. O que realmente aconteceu ninguém sabe. Testemu
nhas não há. Dos doze navios que Odisseu tinha ao se despedir 
de Tróia, não sobrou nenhum. Resta Odisseu com sua voz. A 
medida que narra, Odisseu se configura. Tece a personalidade 
que deseja imortalizada. Odisseu é produto de seu discurso. O 
canto de Demódoco e o de Odisseu não são iguais. Demódo
co canta outros, Odisseu canta-se si mesmo. Demódoco, para 
lembrar, necessita do auxílio da Musa, Odisseu guarda em si 
mesmo o seu arquivo de memórias. O narrador assume sobre 
a narrativa autoridade usurpada pela Musa, que em Homero 
ainda não se pluralizou. 

6.1. Os cícones (9.39-61) 

Iliothen, a primeira palavra da narrativa de Odisseu, co
loca o episódio no quadro do guerra de Tróia. Destruída a ci
dade, resta a memória de combates e de retornos trabalhosos. 
Esta é a primeira visão dos heróis gregos depois da guerra. Se
ria de se esperar cena que os glorifique. Em vez disso, temos 
um ataque gratuito a um povo desconhecido, seguido de saque 
e do rapto de mulheres, comandado pelo próprio Odisseu. Re
cebemos uma paródia da Ilíada. Os heróis que lá combateram 
para conquistar glória imorredoura aviltam-se aqui. A paródia 
revela os motivos reais da guerra. Recuperar Helena, limpar 
a honra da Grécia foi apenas pretexto. Com isso, o autor da 
Odisséia antecipa a crítica feita por Heródoto: Helena ficou 
no Egito, nunca esteve em Tróia, e o que Homero narra na 
Ilíada não é confiável. Heródoto distingue verdade e mentira: 
mentira é a poesia, a ficção literária. Situação semelhante à da 
incursão na terra dos cícones nos oferece a Ilíada ao detalhar 
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o ataque à cidade de Crises, o sacerdote. Lá como aqui, agres
são, saque, rapto, despojos para recompensar combatentes. O 
episódio, que se sustenta independentemente do poema em 
que está inserido, lembra a campanha contra Tróia. Troquem-
se os nomes e estamos na Ilíada. Esse pequeno episódio teria 
tido existência independente? Por que não? Se teve, antecedeu 
a constituição dos poemas homéricos? A questão de pequenos 
poemas independentes já foi discutida a propósito da relação 
do romanceiro ibérico com as grandes epopéias medievais. 
Seja qual for a resposta, o episódio dos cícones tem caraterís-
ticas que o individualizam: ausência de efeitos de retardamen
to, escassa caraterização. A concisão abre um leque de alusões 
sugestivas. 

Odisseu recrimina seus homens por não terem recuado 
a tempo. Por que não lamenta a agressão brutal a uma cidade 
que não esperava ser atacada? Mesmo sem o apoio dos fatos, 
Odisseu espera comover os feáceos, espera que chorem por 
ele, como ele chorou por si mesmo. Mostrar-se culpado está 
longe dos seus interesses. 

Os cícones se vingaram dos gregos em poucas horas sem 
grande esforço. Onde o heroísmo dos triunfadores sobre as 
hostes troianas? Inclua-se Odisseu entre os derrotados. Proli
xo em outras ocasiões, Odisseu não diz nada sobre sua atuação 
aqui. Feito nenhum o destac^. O narrador reserva aos inimigos 
metáfora primaveril. Os cícones vêm abundantes "quais fo
lhas e flores da primavera". Que heróis suportariam a mácula 
de serem repelidos por flores? Os soldados de Odisseu perdem 
num dia a glória que lhes custou dez anos de luta. Eurípides 
retomará a des-heroização dos heróis em As troianas. 

O narrador aduz uma segunda causa do infortúnio, o 
fado que vem de Zeus, Diós aisa. Afinal, a que devemos atri
buir à desgraça: ao desatino ou à fatalidade? Na razão mítica 
imiscui-se um motivo humano. O narrador enfatiza o humano 
sem abandonar o mítico. Três esferas estão em jogo: o desti
no (aisa), a vontade de Zeus (boulé Diós) e a ignorância dos 
homens (nepioi). O narrador não se decide por nenhuma de
las. Enreda-as. Joga com elas à sua conveniência. Os cícones 
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abatem seis soldados de cada navio. Odisseu é um perdedor. 
Perde tudo. Perde até a roupa do corpo. Chega à ilha dos feá
ceos sem nada. 

6.2. Perdidos no mar (9.61-81) 

Livrando-se dos cícones, a frota enfrenta o mar tempes
tuoso. Antes de avançarem, Odisseu e os seus prestam home
nagem aos companheiros mortos. O fato de terem morrido 
por ignorância deles fica esquecido. Eram companheiros. Na 
ignorância e diante da morte, somos todos solidários. Embora 
os mortos sejam muitos, o nome de cada um deles, carregado 
de lembranças, desejos e sonhos, soa três vezes. A linguagem 
vence a barreira da morte. Nomeado, o morto vive entre os 
seus. Odisseu navega no mar e nas ondas do discurso. 

E a tempestade? Por que pune Zeus tão duramente 
Odisseu e os que o acompanham? O ataque aos cícones? Os 
companheiros tombados já não são paga suficiente? Coisas 
acontecem. Onde localizar a causa? Até a razão mítica, não 
raro, silencia. A Aurora do terceiro dia não anunciou tempos 
melhores. Bóreas recebeu ordens para embaralhar caminhos. 

6.3. Os lotófagos (9.83-104) 

Depois da experiência desastrosa na terra dos cícones, 
Odisseu procede com mais prudência. Chegando à terra dos 
lotófagos, pensa em estabelecer relações comerciais para abas
tecer-se de cereais e água. Os lotófagos não são guerreiros. A 
planta oferecida aos visitantes rouba a memória. Memória há 
de entender-se em vários sentidos. Há a memória grupai, ar
quivo oral ou escrito de feitos, tradições, lendas. Há a memória 
da humanidade, esforço de recuperar o trajeto percorrido até 
ao primeiro passo. Nossa é a idade da comunidade, da huma
nidade. Objetivando-se, a memória se organiza em patrimônio 
do grupo, de todos. Feri-la molesta mais do que espada ou 
lança. Quem morre no campo de batalha vive na memória dos 
seus. A maneira dos que tombaram na luta contra os cícones, 
os mortos em batalha são muitas vezes evocados. Como lem-
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brar alguém cuja existência se arrasta indefinida numa terra 
distante, escondida nas brumas do mar? Essa morte é mais 
completa do que a daqueles que partem coroados de feitos glo
riosos. Cair no esquecimento é outra forma de morrer, morrer 
para sempre, morrer sem retorno. Vem a memória pessoal, in
terior. Somos capazes de construir outra cena. Projetamos no 
futuro realidade diferente da que é e da que foi. Apagando-se 
a memória, anula-se o que distingue o homem. Quem somos, 
apagada a memória? A memória nos situa no tempo e no es
paço. A memória nos constrói e reconstrói. Somos filhos da 
memória. Vem dela a vida que nos anima. Os lotófagos tiram 
a vontade de retomar. Nostalgia é uma das formas de construir 
o futuro, é dor dos que não estão no lugar em que gostariam de 
estar. Em lugar desse trabalho, os lotófagos oferecem um pre
sente sem ambições, sem projetos, pleno, utopia paradisíaca. 
Roubam passado e futuro. 

O alimento oferecido pelos lotófagos tem efeito contrá
rio ao do fruto que o primeiro casal provou no paraíso. De 
acordo com o relato bíblico, Adão e Eva, ao levarem à boca 
o fruto proibido, conheceram que estavam nus, aprenderam a 
distinguir o bem do mal. Da inocência caíram nos tortuosos e 
criminosos caminhos da história. Lotos devolve o que a maçã 
edênica arruinou. Não estranhe que a tranqüilidade da Aurora 
seduza homens castigados por mais de dez anos de luta, nave
gantes que perderam no mar tempestuoso o caminho à pátria. 
Os lotófagos encurtam o caminho ao lar, lar primeiro, lar de 
todos os lares, lugar em que a memória das lutas se extingue. 
Os companheiros recuperados por Odisseu da magia dos lotófa
gos são resgatados da morte para a vida. Reconduzindo sua gen
te às naus, Odisseu os devolve às lides em que se traçam os des
tinos do homem. Tira-os da utopia e salva-os para a história. 

Na cena dos lotófagos Oriente se distancia do Ocidente, 
paz nirvânica ou ação e sofrimento. Contra a tranqüilidade dos 
narcóticos, o trabalho, a navegação que só conclui na morte. 

Cícones e lotófagos merecem comparação. Os lotófagos 
trataram bem os estrangeiros. Mas, oferecendo-lhes a planta 
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que provoca o esquecimento, causaram-lhes dano sério. Eram 
amigos? A agressão dos cícones foi menos danosa do que a 
cordialidade dos lotófagos. A agressão dá aos agredidos a 
oportunidade de manifestar sua excelência guerreira. Amigos, 
quem são eles? Os que atacam ou os que recebem hospitalei
ramente? 
6.4. Os ciclopes (9.105-566) 
Antes da Primeira Aurora (9.105-151) 

A gente da ilha não planta, não lavra a terra, não conhece 
leis, nem se reúne em assembléias. Visão paradisíaca. Trigo 
e parreiras crescem espontaneamente. Ao narrador interessa 
o povo. Assim diz o proêmio. Observador atento mostra-se 
Odisseu aqui. Vivem em grutas os moradores de altas monta
nhas. Os homens exercem autoridade absoluta sobre mulher e 
filhos. A sorte dos demais não os molesta. A informação não é 
de quem chega. A descrição não obedece a disposição crono
lógica. 

Longe estamos da sociabilidade grega, da vida em cida
des. Coerência entre a paisagem paradisíaca e os habitantes 
não há. Tudo é possível nessas periferias. Longe dos centros 
civilizados cai-se num tempo que se aproxima das origens. 
Não se aguarde harmonia entre habitantes e meio. Paisagem 
paradisíaca pode ocultar monstros. Longe das cidades, o hu
mano está sujeito a ameaças. 

Odisseu vê a terra com olhos de colonizador, uma pe
quena ilha, vizinha à dos ciclopes. Merecem atenção as possi
bilidades para a agricultura, a pecuária, a navegação e a caça. 
O poeta serviu-se de documentos orais ou escritos? Não está 
excluído. 

O detalhamento da chegada anuncia façanhas relevan
tes. Chegaram à ilha, noite escura. Denso nevoeiro escondia a 
lua. Alcançada a praia, recolhem as velas e dormem ao relento 
até o nascer do sol. A noite escura e o nevoeiro sublinham o 
mistério. Depois da visão global, a experiência. 
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Primeira Aurora (9.152-169) 
Caracterizados os costumes e descrita a terra, Odisseu 

narra uma caçada e um festim que durou um dia inteiro. Que 
Odisseu é afeito a refeições fartas, já o sabemos desde a Ilía-
da. A experiência dura que aguarda a expedição é introduzida 
por despreocupação e jovialidade. Retornar a Itaca é o firme 
propósito do herói. Mas esse objetivo não é tão forte que des
trua a alegria de viver. O futuro não anula o momento que pas
sa. Humanos são os heróis. O cotidiano confere credibilidade 
ao fantástico. Estratégias de quem narra. 
Segunda Aurora (9.170-306) 

Odisseu não vai conduzido por nenhuma necessidade 
prática. Entra na ilha como investigador (peiresomai). Quer 
saber se os habitantes são arrogantes (hybristái), selvagens 
(ágrioi), justos (díkaioi), hospitaleiros (philóxenoi), se temem 
os deuses (noos theoudés). Pura curiosidade de investigador. 
A empresa é arriscada. O desejo de conhecer supera o temor. 
Por que leva vinho? Já se observou que, se num romance bem 
construído se menciona uma arma, ela terá que disparar em 
algum momento. Indícios do que vai acontecer, sejam de ori
gem divina ou humana, pontilham a Odisséia. O vinho é uma 
espécie de auxiliar mágico que valerá ao herói na execução da 
tarefa. A providência sagaz. O vinho pode ser usado para esta
belecer vínculos ou para debilitar adversários. Sagaz, Odisseu 
previne-se para eventualidades. Ao se referir ao vinho, Odis
seu entra em pormenores. Narra como o líquido lhe veio às 
mãos. O detalhe salienta a importância da bebida na empresa. 
Odisseu entra na caverna. O gigante não está. A ausência cria 
tensão. O que acontecer^ quando o gigante retornar? O inte
rior da caverna, realisticamente descrito, confere naturalida
de ao fantástico. Os companheiros de Odisseu se intimidam. 
Aconselham retirada antes de serem percebidos. Odisseu re
siste. Fica pelo motivo que o levou até aí: conhecer. O medo 
dos companheiros aumenta a expectativa. Odisseu é livre. Per
manece porque quer. 
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Qual é a origem dos gigantes? Grupos humanos isolados, 
ao encontrarem outros, se teriam amedrontado. Imaginando-os 
mais fortes que eles próprios, os teriam designado de gigantes. 
Convivência e observação teriam reduzido os seres enormes à 
estatura normal. Assim teoriza Rousseau, para quem o medo 
produziu os gigantes. Mas aqui outros sentimentos entram em 
jogo: curiosidade, desafio, desejo de experimentar recursos da 
inteligência. Se o medo criou os gigantes, a inteligência os 
destrói. 

Descobertos os gregos na caverna, o ciclope pergunta-
lhes de onde vêm. Odisseu lhe diz a verdade. Vêm de Tróia, 
são gente de Agamênon. Pede hospitalidade em nome de Zeus. 
Insolente é a resposta do gigante. Despreza Zeus e os deuses 
olímpicos, resquícios de luta antiga. Na periferia inculta ain
da grassam conflitos anteriores ao domínio de Zeus, o deus 
civilizador. Odisseu representa a nova ordem, o culto a Zeus. 
Trava-se luta entre o passado e o presente, a forma e o disfor
me, a violência e a lei. 

Começa a luta de palavras. Esta Odisseu conhece bem. 
Donde vêm, onde está o navio? Querem perguntas mais na
turais? Odisseu tem amplos motivos para suspeitar. Nas con
siderações sobre Zeus, o gigante se distancia do navegador. 
Cautelas de Odisseu: ocultar informações, dizer mentiras com 
aparência de verdade. O herói não sabe o que pode acontecer. 
O gigante é incomparavelmente mais forte. Será igual ou su
perior a ele no certame das palavras? 

Odisseu recorre ao primeiro ardil, diz-se vítima de nau
frágio. As versões inventadas são sempre as mais plausíveis. 
Sem advertência, o gigante devora dois dos companheiros de 
Odisseu "como leão montês", bebe leite e dorme. Odisseu 
pensa em matá-lo durante o sono. Recua porque morreria na 
caverna, estando fechada a porta com uma pedra que só o gi
gante pode mover. O episódio termina insolúvel. 

Para ciclope (formado de kyklos, círculo e ops, olho) 
criamos globolho (globo + olho). 
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Terceira Aurora (9.307-436) 
Ao gigante de um olho só, o globolho, as coisas se apre

sentam simples. Em homens de dois olhos, um prende-se ao 
manifesto, o outro busca o oculto. Assim pensavam os gre
gos, assim agia Odisseu. Odisseu é muitos por ser Ninguém. 
É muitos: navegador, soldado, comerciante, civilizado... O gi
gante reduz a complexidade a uma substância só: Odisseu e os 
seus companheiros não passavam de pasto. 

Duas dimensões temporais sustentam a resposta de Odis
seu: o lugar donde vem (a mãe, os amigos) e o futuro (as me
tas, a luta contra o aniquilamento). Como Nulisseu, Odisseu 
sobrevive. Nulisseu não morre. Sendo Ninguém, ele é tudo, 
todos: os que sofrem, os que se debatem com forças hostis. 

Note-se o contraste: Polifemo e Ninguém. O homem se 
distancia de Polifemo (o muito falado, o falado por todos), 
mas se aproximada de Odisseu, Nilisseu, Ninguém. Polifemo 
devora, Ninguém gera. 

Contra a complexidade, o gigante não tem defesa. Me
nospreza o fato de que o vinho, preito de amizade, subindo à 
cabeça, embaralha as idéias. 

A bebida, entrando no corpo do gigante como um vene
no (phármakon), mina-lhe a defesa. Phármakon é a palavra, 
um quase nada que mesmo crianças manejam. O vinho e a 
palavra, misturados, detêm a violência do braço. 

Odisseu pede recompensa. O gigante promete-lhe devo
rá-lo por último. Saciar a fome de vermes, de cães, de corvos, 
de gigantes, o destino do homem é este? 

Odisseu não mata o gigante. Serve-se da força do adver
sário cego. O gigante, submetido por Odisseu, abre-lhe invo
luntariamente a porta para a liberdade. 

Prometendo devorar Nulisseu por último, o gigante con
cede-lhe tempo. O tempo pode ser administrado: emprega-se 
tempo, esbanja-se tempo. A dádiva aniquila o doador. 

"Ninguém está me matando": Homero dosa a gravidade 
com a leveza anedótica. 
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Quarta Aurora (9.437-559) 
Cegado, o gigante se humaniza. A cena em que o ciclope fala 
ao carneiro comove. Em lugar de um leão montês, temos um 
ser ferido. No peito do monstro pulsa um coração terno. Po
lifemo recorda ao carneiro, o primeiro da tropa, episódios da 
vida diária. Ao quadrúpede falta só a palavra articulada para 
entendimento completo. O solitário afeiçoou-se ao animal. 

Tomado de vaidade, Odisseu grita do mar. Os compa
nheiros repreendem o guia. Por que provocar o brutamontes? 
A insensatez do sábio não tem limites. Agrava a imprudência, 
revelando o nome. Misturando feitos e desfeitos, o narrador 
não poupa o façanhudo: o gigante lamenta ter sido ferido por 
um adversário mesquinho. Na intensidade da paixão, homens 
e deuses rivalizam. A ferida que o valente deixou no fdho 
ofende Posidon. Pouco lhe importa a justiça. 
6.5. Éolo (10.1-79) 

Dominar o mar é desejo dos que navegam. Não exerce 
poder sobre as ondas quem não é senhor dos ventos. Odisseu 
perdeu a rota a Itaca, castigado por correntes adversas. Ei-lo 
no centro do império dos fortes tufões e da brisa acariciante, 
a ilha flutuante de Éolo. O cetro do mundo aéreo está em suas 
mãos. 

Quem imagina intempestivo o rei dos ventos engana-se. 
Vivem na ilha o rei, sua mulher e doze fdhos. De costumes ri
gorosamente endogâmicos, os seis irmãos casaram com as seis 
irmãs. Vivem na ilha sete casais harmoniosos e inteiramente 
satisfeitos. A endogamia os protege de obrigações externas, de 
buscas cansativas, de alianças comprometedoras. Os confli
tos que perturbam deuses e homens não os afetam. Os ventos 
imprevisíveis e rebeldes estão sujeitos a tais senhores para a 
segurança dos que andam por úmidos caminhos e dos que cul
tivam a terra. Como em toda ordem metafísica, a perfeição de 
quem domina contrasta a carência dos dominados. 

Ao cabo de uma acolhida tranqüila, o hospedeiro pre
senteia o hóspede não com metais preciosos, mas com o do-

265 



mínio dos ventos. Poderia Odisseu desejar dádiva mais rica? 
O herói tem o destino nas próprias mãos. Acontece que ele não 
se mostra à altura do presente. Vencido pelo cansaço, fraqueza 
de que Éolo não padece, Odisseu abandona o posto de vigi
lância antes do fim. Certos de que estavam sendo ludibriados, 
os homens de Odisseu abrem os sacos em busca de ouro. O 
contraste entre Éolo e Odisseu é flagrante. Não só aqui, a in
disciplina desgraça o explorador. 

O homem é terrível por dominar as rotas do mar, diz 
o coro de Antígona. Domina? O homem não é forte, não o 
bastante: cansa, suspeita, diverge, cochila. O homem é instá
vel como os ventos. Está mais próximo da agitação aérea do 
que da tranqüilidade divina. As forças confiadas ao homem, 
soprem dentro ou fora, excedem. Os poderes que se evadem 
de sua vigilância sopram violentos e arrastam por caminhos 
indesejados. A natureza reage irracionalmente, isto é, contra 
a razão do homem. Ela tem suas próprias razões. O homem é 
natureza, irmão dos ventos. Para dominar requerem-se quali
dades mais que humanas. 

Já tínhamos visto Odisseu triste, agora ele aparece de
sesperado. A decepção é tamanha que o seduzem as profunde
zas sombrias. A continuação da viagem lhe revela o conteúdo 
inteiro do que disse ao gigante: eu me chamo Ninguém. O 
conflito interior iguala o mar tempestuoso. 

Dois pólos seduzem Odisseu: o domínio sobre forças 
adversas e a entrega. A sabedoria manda eleger posição in
termédia: nem soberania, nem submissão. Ceder para atingir 
objetivos modestos, adiar o regresso, mas regressar. 

Por que sofrem os homens? O resultado do episódio con
firma o que se diz em muitos lugares na Odisséia e em outros 
textos. Indevidamente os homens buscam fora de si a causa 
de seus males. Divindades, circunstâncias, forças adversas po
dem corroborar. Nada, entretanto, diminui a responsabilidade. 
Odisseu não está longe da pátria por maldição divina, mas por 
sua própria tolice. 
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6.6. Os lestrigões (10.80-132) 
Dos domínios de Éolo, Odisseu chega à terra dos les

trigões. A beleza da ilha contrasta a crueldade de seus habi
tantes. Sem maneiras urbanas, embora vivam em cidades, os 
lestrigões são antropófagos vorazes, desde o rei. Quem pode
ria prever crueldade na suavidade da jovem princesa, guia dos 
estrangeiros à morada paterna? A fuga dos exploradores não 
impede o desastre. Pedras lançadas por mãos gigantescas es-
migalham a frota. Os lestrigões fisgam os navegadores como 
peixes. Um desastre! De doze naus, resta uma, a de Odisseu. 
E este é apenas o início do regresso. O narrador reserva ao 
insucesso menos de um verso. Por que o contraste entre a eco
nomia verbal e a magnitude do episódio? As razões do canto 
estão no próprio canto. O narrado requer uma ponta de racio
nalidade. O que dizer do absurdo? Silêncio devora o sentido. 
6.7. Eéia, a ilha de Circe (10.133-574) 

Em pranto exprimem-se dores que não conhecem o ca
minho à palavra. 

Primeira Aurora (10.144-186) 
Esta primeira Aurora encerra o período de infortúnios 

que se prolonga desde o infausto episódio dos ventos. A vida 
recomeça. O narrador recobra o prazer de falar. O despontar 
do sol desvenda mistérios. Aurora e Circe recebem o mesmo 
epíteto, "de belas tranças" (euplókamos). 

A lança e a espada com que se arma Odisseu assinalam a 
vitória sobre a tristeza dos últimos dias. Ao iluminar-se o céu, 
o aventureiro, no alto de um monte, procura sinais de civili
zação: obras (erga), palavras (enope). Como viver longe de 
regiões habitadas sem que a condição humana sofra ameaças? 
O explorador percebe que da terra sobe uma coluna de fumo. 
Os insucessos dos últimos tempos o tornaram cauteloso. O 
desejo de conhecer é, no entanto, mais forte que o perigo. In
deciso entre a ousadia e o temor, resolve fazer-se preceder por 
um grupo de exploradores. 
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A sorte (Ou foi um deus? Odisseu prefere a segunda hi
pótese) pôs-lhe um grande cervo no caminho. O navegador 
narra a vitória sobre o animal como se recordasse o triunfo so
bre inimigos. Insucessos repetidos engrandecem o feito. Aba
tida a presa, o vencedor oferece um banquete de dia inteiro. 
A refeição farta ajuda a enxugar lágrimas, extingue as imagens 
da morte. Passado e futuro somem da mente dos guerreiros. 
O dia sem aflições merece destaque entre Auroras. 
Segunda Aurora (10.187-540) 

Depois da festa, a volta ao trabalho. Odisseu convoca a 
gente que lhe resta para uma assembléia. O discurso não refle
te os pensamentos que passaram pela mente do herói ao pers-
crutar a ilha. Recorre a argumentos práticos. Perdidos no mar, 
não sabem nem distinguir o oriente do ocidente. A busca de 
informações faz-se urgente. A fumaça que se divisa do monte 
indica morada de homens? Os soldados respondem ao plano 
do chefe com lágrimas. Como se entusiasmar por incursões 
numa região infestada por antropófagos de proporções desco
munais? De nada valem protestos. Odisseu divide os soldados 
em dois grupos. Tirada a sorte, vinte e dois companheiros, co
mandados por Euríloco, partem rumo ao sinal de fogo. 

Ao chegarem, coisas estranhas acontecem. São recebi
dos por feras tranqüilas. O narrador caracteriza Circe, a rai
nha. Da beleza destaca o arranjo dos cabelos; das qualidades, 
lembra o canto. Nascida do Sol e de uma filha do Oceano, rio 
que circunda a Terra, deve-se procurar a morada de Circe no 
Oriente, região de magia e de mistério. 

A ninfa os recebe hospitaleira. Com uma droga, tira-lhes 
a lembrança da pátria; com o toque de uma varinha, trans
forma-os em porcos. A antropofagia não é a única ameaça à 
condição humana. Um cochilo basta para cair na sorte dos 
animais que chafurdam em pocilgas. O ser a quem se abrem 
possibilidades infinitas pode sumir na prisão em que vivem 
quadrúpedes de cabeça inclinada ao solo. Na luta pela huma-
nação, está em jogo o equilíbrio entre a condição animal e 
o olhar seduzido pelo mundo que se esconde além dos hori-
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zontes. Mesmo navegantes que ousaram explorar os limites 
do universo correm o risco de serem acorrentados ao chão que 
pisam. Os sentimentos rebeldes adormecidos naqueles que 
por imperícia caíram em formas rudimentares mantêm viva a 
possibilidade de retorno. Só Euríloco, recusando o convite da 
feiticeira, salva-se para relatar a má sorte dos que entraram. 
Como não presenciou os sucessos no palácio, o explorador dá 
os companheiros como mortos. 

O perigo desafia Odisseu. Ao arrepio do que manda a 
prudência, o chefe parte só em socorro dos incautos. Contra 
os efeitos da magia, Hermes o aparelha de instrumentos má
gicos. Divindades uranianas e divindades ctônicas disputam 
o território. Atento aos conselhos de Hermes - ele poderia re
cusá-los - , Odisseu se põe a serviço dos senhores olímpicos. 
O guerreiro enfrenta Circe com a espada. Contra a vara má
gica, o instrumento de guerra. No choque das culturas, vence 
a lâmina de ferro. Intimidada, a divindade recua. A intrepidez 
masculina desperta em Circe a mulher. Também deusas amar
gam a solidão. O leito anula a distância que entristece seres 
solitários. Humanizada e submissa, Circe devolve à condição 
humana seres embrutecidos. Os soldados de Odisseu retornam 
mais fortes, mais belos. Circe, dilaceradora que era, esplende 
como aparição materna, rejuvenescedora. Ou seduziria com 
a tranqüilidade sonhada na idade de ouro? A doçura de Circe 
toca o guerreiro. Mágico é o afeto. Também o leito rouba a 
razão. 

Sensato agora não é Odisseu, sensato é um companhei
ro fiel, Euríloco. Ocorrem-lhe as ousadias do comandante. Os 
cuidados do amigo enfurecem Odisseu. Abandonam-no as 
palavras, o bom senso. A periferia transtorna. Desponta um 
Odisseu selvagem. Avança contra o companheiro leal para 
cortar-lhe o pescoço. Não agiu assim com o gigante que lhe 
devorou os subordinados. Soube esperar. A violência dessa-
craliza. Herói e vilão coexistem na mesma personagem. Para 
evitar derramamento de sangue, os companheiros tranqüili
zam o transtornado. 

O banquete não é agora de um só dia. Ebrio dos encantos 
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de Circe, Odisseu se demora no palácio da ninfa por um ano 
inteiro. Cansados de esperar, os companheiros despertam o 
enfeitiçado. O sono foi tão profundo que por quatro estações 
o narrador esqueceu Auroras. O tempo se arrastou monotona-
mente sem que nada de novo acontecesse, nenhum episódio 
a ser lembrado, a vida semelha a morte. Circe é o vestíbulo 
do reino dos que dormem. Por muitos meses Odisseu não so
nha com a pátria, não pensa em viagens. Repousa sem sonhos. 
Tempo lírico, sem passado nem futuro. 

Os companheiros chamam-no de daimónios, tocado por 
divindade estranha, enfeitiçado. Tentam reavivar-lhe imagens 
esmaecidas. Nos episódios anteriores, Odisseu representou a 
salvação. Agora a voz redentora vem dos soldados. Não são 
loucos os muitos. Louco é um só. Despertando da letargia de 
um ano, o aventureiro prorrompe em lágrimas. Sente o mundo 
ruir. Chora como o recém-nascido lançado para a realidade 
crua. Não quer que termine a longa noite de prazeres. Não 
aspira por nova Aurora. Quer que a noite seja eterna como a 
morte. Na cascata de lágrimas, Circe já perdeu Odisseu. Recu
perado o sentimento do dever, mais forte que o desejo de paz, 
Odisseu se desprende da ninfa. 

Benévola, a ninfa orienta o companheiro de muitos dias. 
Recomenda-lhe que vá instruir-se com Tirésias no Hades. 
Desperdiçado o caminho curto para chegar a Itaca, oferecido 
por Éolo, resta-lhe o caminho longo, roteiro de perigos, luta e 
morte. 

Por mais que o homem saiba, limitadas são as reservas. 
Odisseu consulta o vidente que já morreu. Há um saber acumu
lado, o de passadas gerações. Recorrem a ele os que avançam. 

Quem guiará o navegador ao reino dos mortos? O guia é 
dispensável, assegura-lhe Circe. Para Itaca o caminho é incer
to. Ventos contrários podem frustrar o acesso. Para a terra dos 
Cimérios, Bóreas sempre sopra favorável. 

Odisseu, o sábio, recebe instruções de uma mulher de 
horizontes limitados, periférica: não combateu os combates 
que ele combateu, nem navegou os mares que ele navegou, 
uma mulher que sabe do caminho à morte. 
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As instruções de Circe entram no reino da poesia. Mágica 
e poética é a geografia infernal. Odisseu deverá deter-se junto a 
uma rocha batida por águas misteriosas, a corrente que separa 
vida e morte. Os mortos vagam além do Aqueronte. Odisseu de
verá atraí-las com sangue de ovelha. O fosso será cavado com a 
espada, metal que também protegerá o fosso, ferro é instrumen
to de guerra e de magia. Na espada a vida e a morte concorrem. 
O sangue que Odisseu deitar no fosso restaurará por breves ins
tantes a memória das sombras que o experimentarem. 

6.8. No Hades (11.1-12.7) 
De todas as viagens, esta, às paragens sombrias dos ci-

mérios, é a mais difícil para homens sedentos de luz. Odisseu 
a empreende só. Trilhará sozinho um dia esse mesmo caminho 
para não retomar nunca mais. No caminho à morte, Odisseu 
dá com muitos rostos, muitas maneiras de morrer. 

Como conclui a viagem ao reino dos mortos? Responda 
a imaginação, mais forte que a fronteira da morte. A poesia 
desvenda o que fatos escondem. As veredas da vida são re
versíveis, o caminho ao mundo dos mortos não. Na viagem de 
Odisseu a reversibilidade espacial e a irreversibilidade tempo
ral se confundem. Ao que se fez poesia não se fecham portas. 
A terra dos cimérios situa-se na região oposta à Aurora. Odis
seu lá chega ao pôr do sol, hora em que todos os caminhos se 
apagam. A região oculta aos olhos vive no embalo dos versos. 
A viagem vacila entre o receio e o prazer de descer, descida de 
revelações. A vida alimenta-se da morte, e a morte se alimenta 
da vida. Desce ao Hades quem recorda mortos. Rumo ao reino 
dos que já não são, o barco avança entre a glória e o olvido. 
Glorioso é permanecer na memória dos homens. 

Para ir ao reino dos mortos e retornar no calor do sangue, 
métodos convencionais não bastam. Os quatro lados do fosso 
de Odisseu refletem os quatro horizontes da terra. A espada 
levanta-se na fronteira entre vida e a morte. Chama e afasta. 
Semeia o susto mesmo na mente dos habitantes das regiões 
bolorentas. Trava-se combate singular. Odisseu não ergue a 

271 



espada só contra guerreiros sedentos de vida, a arma ameaça 
também noivas, velhos, virgens. O guerreiro luta para que a 
chusma desordenada não inviabilize o objetivo da vinda. Nada 
lhe vem sem esforço. Até o Hades requer deliberação ajuizada. 

Foucault assegura que o homem dos tempos modernos 
descobre a morte na dissecação dos cadáveres. A morte, pen
sa ele, ilumina a vida. A descida ao Hades não tem o mesmo 
efeito? Tanto na experiência cirúrgica quanto na visão mítica, 
morte e vida são imagens da mesma unidade. Não sendo físi
ca, a morte vem por muitos caminhos, uma delas é a poesia. 
Protegidos por palavras, ritmos e sons, a morte nos espreita. 
Nos versos de Homero os mortos vêm e vão. Espada é o canto. 
Mágico é o aedo. O sangue guardado nos versos reanima os 
que moram na sombra. 

O primeiro a beneficiar-se da oferenda - quem diria? 
- é Elpenor, companheiro de Odisseu que morreu na festa 
oferecida por Circe para celebrar a partida. Cômico é o fim 
do soldado. Embriagado, caiu do terraço, quebrou o pescoço, 
morreu. O incauto roga que o aventureiro não se esqueça de 
retornar à ilha para dar-lhe sepultura. Sem essa homenagem, a 
derradeira, os mortos não descansam. Odisseu, notoriamente 
sentimental, garante em lágrimas que o pedido será atendido. 
Embora comovido, Odisseu cuida para que sentimentos não 
sufoquem o juízo. Fácil não é. Entre o turbilhão de sombras, 
delineia-se o rosto de Anticléia, mãe de Odisseu. Embora co
movido, Odisseu retarda o precário convívio. Urge ouvir Ti-
résias, vidente legendário, cego para objetos banhados de luz, 
mas sensível ao que há de vir. Se há lembrança do passado por 
que não poderá instaurar-se memória do futuro? Envoltos pela 
noite do passado e pela sombra do porvir, as qualidades de Ti-
résias não nos são de todo estranhas. Como o sangue no fosso 
de Odisseu, a palavra traz à luz eventos do que já foi e do que 
será, narrados por Homero, narrados por Tirésias, ou narrados 
por um de nós. Como o narrador não deseja que o receptor se 
perca no mar dos episódios, a fala de Tirésias funciona como 
prólogo à nova série de aventuras. Poderia equivocar-se, sen
do essa sua função? A vidência diminui o impacto do inusi-
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tado. O autor da Odisséia entrevê o que há de acontecer com 
os olhos interiores de Tirésias. A vida não se constitui de uma 
seqüência de fatos sem sentido. O triunfo da paz sobre a vio
lência ilumina o caminho. 

Se Odisseu conseguir refrear a cobiça dos seus - garante 
Tirésias - , acontecerá isso; se a ganância vencer acontecerá 
aquilo. "Se" instala o homem na liberdade. Como no passado, 
atos desatinados, causa de infortúnio, retardarão o retorno. Ita-
ca não representa automaticamente o fim dos trabalhos. Odis
seu só viverá em paz se combater a violência. Odisseu não é 
violento só quando violentos lhe ameaçam a vida, ele é fon
te de excessos. O remo, instrumento da aventura e da morte, 
deverá converter-se em monumento de estabilidade, de paz. 
Plantado na terra, a agricultura prenderá o navegador à terra. 

Tirésias o informa sobre riscos na viagem e na pátria, 
mas quem lhe daria melhores informações sobre sua casa e 
sua gente do que a mãe, morta pela saudade? De quem? Des
se mesmo filho que inopinadamente a encontra no reino dos 
mortos. Terna é a voz da mãe ao falar da esposa aflita, do 
pai austero, de Telêmaco. O contato físico não vai além dos 
braços, para a palavra não há distâncias, nem mesmo a morte. 
Perde-se a mãe gradativamente. Chega um momento em que 
não é mais que uma sombra viva só na lembrança. Só nesse 
recinto conversamos com ela. Homero visualiza conflitos e os 
dramatiza. Odisseu estende a mão, e a sombra se move como 
o vapor que sobe da chaleira nas manhãs de inverno. 

A mãe abre a galeria de mulheres ilustres, mulheres de 
outros tempos, origem de linhagens. O mérito dos que reali
zam grandes feitos é também das mães que os geraram. Vem 
Tiro, que, unida a Netuno, gerou Pélias; vem Antíope, ances
tral dos reis de Tebas; vem Alcmena, mãe de Héracles; vem 
Epicasta, imortalizada por Sófocles com o nome de Jocasta. 
Enforcada, amaldiçoa desde o reino dos mortos o filho, Edi-
po, involuntariamente parricida e incestuoso. Para escrever a 
tragédia, Sófocles excede essas informações sucintas. Odisseu 
interrompe a narrativa para não gastar com a evocação de mu
lheres ilustres a noite toda. 
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Visivelmente comovida com a atenção dada às mulhe
res, Arete, a rainha, interrompe a exposição, lembrando que 
um hóspede de tal categoria faz jus a presentes à altura de 
seus feitos. Alcínoo confirma o desejo da esposa. As palavras 
de Odisseu não cansam. O rei manda que Odisseu prossiga, 
mesmo que o relato toque a fimbria do manto luminoso da Au
rora. A arte de Odisseu assemelha-se aos poderes mágicos de 
Circe. O homem nasce rebelde. A insubordinação de Prometeu 
é exemplar. O poeta se apropria de poderes de feiticeiros, de 
gigantes, de deuses. Faz do infortúnio encanto. A narrativa de 
Odisseu é mais forte que a morte. 

Odisseu retoma a palavra falando dos companheiros 
de Tróia reencontrados no Hades. Dentre eles destacam-se 
Agamênon, chefe do exército, morto, ao retornar ao palácio, 
por artimanhas de Clitemnestra, sua infiel esposa; destaca-se 
Aquiles, que se declara mais infeliz como príncipe dos mortos 
do que um humilde lavrador da Tessália. A passagem de Odis
seu pelo Hades fornecerá assunto para várias tragédias. Além 
de Jocasta (Epicasta) e Agamênon, também Ajax, Neoptólemo 
e Héracles fecundaram a imaginação dos tragedistas. Dentre 
as figuras do passado sobressaem Tântalo e Sísifo, ambos pu
nidos com sentenças cruéis. O primeiro padece de sede e de 
fome num lago cercado de árvores frutíferas. Sísifo, vencido 
pelo peso da pedra que deve levar até o alto de uma montanha, 
reinicia sem descanso um trabalho sem fim. Nem tudo é des
gosto e sofrimento no reino dos mortos. Héracles, ao lado da 
bela Hebe, vive na morte a felicidade que lhe foi negada em 
vida. Coberto de insígnias, lembra os trabalhos penosos que 
lhe foram impostos. Nenhum deles tem valor prático. Filhos 
de deuses não se ocupam com tarefas prosaicas. Se até o gran
de Héracles teve de sofrer, por que não sofreriam gerações 
mais recentes? Separados pelo tempo e por conflitos, os mor
tais se solidarizam. 

A ida ao Hades é uma viagem através do tempo. O de
sejo de conhecer os homens tem sentido espacial e temporal. 
O Hades é um mundo de gente que luta e sofre. E uma cida
de de homens, um universo. Dos tragedistas a Camus, muitos 
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desceram ao Hades. O conhecimento da morte nos distingue 
e nos instrui. 

A estada no Hades desdobra-se em duas partes. Na pri
meira, dominam as mulheres, Anticléia e outras damas ilus
tres. Na segunda, destacam-se os heróis: os companheiros de 
Odisseu e os que combateram em outros tempos. Damos em 
cada parte com o mesmo arranjo: aparições recentes segui
das de figuras remotas. Herói civilizador, Odisseu disciplina 
o mundo caótico das sombras. Mesmo no Hades, o homem 
organiza o mundo à sua medida. Mas o tempo não diminui o 
sofrimento, igual para todos, em todas as idades. 

Outros heróis desejaria encontrar Odisseu; ocorre-lhe 
Teseu, mas a prudência manda que recue. Se viesse a Górgona 
com seu olhar petrificador, perderia o comando sobre os mús
culos, e Itaca se transformaria em nostálgica lembrança. Odis
seu atravessa o rio Oceano rumo a Eéia, rumo às moradas da 
Aurora para cumprir a promessa feita a Elpenor. Esta Aurora 
encerra a longa noite passada no Hades que se fecha como um 
sonho povoado de desejos e sustos. 

6.9. Retorno a Circe (12.8-12.141) 
O retorno a Circe, resumido entre duas Auroras, obede

ce também a interesses narrativos. Encerradas as homenagens 
fúnebres, a Deusa amplia, deitada ao lado de Odisseu, as in
formações de Tirésias. Antecipações pontilham as epopéias de 
Homero. Antecipa-se o arcabouço, não a reação dos caracte
res. Navegar é arriscado, arriscado é viver. Enfrentar dificul
dades mortíferas distingue o herói, ilustra o homem. A força 
brilha em quem é frágil. 

6.10. As Sereias (12.143-200) 
As Sereias, revelando o que foi, surgem como a antítese 

dos lotófagos. A fascinação do passado é tão perigosa quanto 
o esquecimento. Capturado pelo passado, o homem sucumbe. 
Odisseu, protagonista de feitos gloriosos, beira o colapso. O 
ludibriador surpreende as Sereias com uma artimanha de que 

275 



não suspeitavam, um ato de que não havia precedentes. O ho
mem encanta porque emerge só parte do que nele fervilha. 
As Sereias sabem muito, conhecem os sucessos da longínqua 
Tróia e o que se passa na vasta superfície da terra, mas lhes 
escapa o esquivo espírito dos homens. Não vêem no espelho 
do futuro mais do que imagens do passado. Nenhuma delas se 
individualiza. A mudança decreta-lhes a morte. 

Por mudar, por alterar, por morrer, o homem é terrível. 
Não é mortal só no fim, a morte o contamina por inteiro, não 
lhe ensombra só o fim. Morrem sistemas, morrem monumen
tos. O novo brota nas cinzas. 

Tudo indica que as Sereias, vencidas pelas artimanhas 
de Odisseu, pereceram como a Esfinge ao saber decifrado o 
enigma. As Sereias e a Esfinge, forças inflexíveis da natureza, 
ameaçam com o imutável. Cantam como os pássaros. Como 
os animais, as Sereias atuam em lugar demarcado. O homem, 
ao substituir a necessidade pela liberdade, provoca-lhes a ruí
na. Nem o próprio homem, sempre imprevisível, sabe do que 
é capaz, por isso Sófocles o chamará terrível. 

Odisseu, se deixar de inventar, estará arruinado. 
Ao narrar seus feitos aos feáceos, Odisseu organiza, seleciona, 
domina. Inventando, o narrador distancia-se de quem atuou. 

6 .11 . Ci la e C a r i b d e (201-259) 
Fim desumano é o destino de homens que se comporta

ram desumanamente. Homero não sanciona agressões, devas
tação, saques e raptos. Violência contra violência equilibra o 
universo. Impura é a trajetória do sábio e ponderado Odisseu. 
Salva-se só depois de severos castigos porque a ordem cósmi
ca convoca seu braço. 

Irreversíveis são os caminhos da vida. Voltar para onde? 
O sacrifício de alguns vale mais que o insucesso de todos. 
Cila é preferível a Caribde, esse é desde sempre o impiedoso 
raciocínio do chefe militar. Por que estes e não outros? Essa 
pergunta não encontra resposta. Já na concepção, a morte de 
milhões sustenta o êxito de um só. A garganta estreita por que 
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passa a nau lembra o canal que leva da caverna escura à vida. 
Os que passam renascem. 

Odisseu encoraja os navegadores assustados. Escaparam 
de Polifemo, como não escapariam desse monstro? Palavras 
veladas animam os braços que movem os remos. O êxito con
firma a verdade. Assim raciocina o guia. 

Mesmo que Circe tenha advertido a inutilidade de com
bater monstros imortais, Odisseu se arma. Enfrenta Cila como 
soldado, haja o que houver. 

Os abocanhados por Cila clamam por Odisseu. Não sa
bem que a morte deles estava em seus planos. Rogam ajuda a 
alguém que os entregara à sua própria sorte. Sacrifício calcu
lado para triunfar. 

6.12. Os bois de Hélio (12. 260-419) 
A infração não foi pequena. Embora advertidos, os ho

mens de Odisseu atacam os rebanhos de Hélio, o Sol, o rei. 
Não estranha que sejam punidos com a escuridão da morte 
os que agrediram o império da luz. Odisseu não participou 
do banquete sacrílego, embora não tenha impedido que a 
afronta acontecesse. Hélio poupa-lhe a vida, mas priva-o do 
último barco e do auxílio dos últimos homens. Sem proteção 
de deuses e sem ajuda de homens, as ondas largam o incauto 
navegador em Ogígia, prisão que o imobiliza por sete anos. 
O navegador aprendeu mais sobre o mentalidade dos homens 
convivendo com experimentados companheiros de armas do 
que com gente estranha. A lição foi dura. Mesmo em momen
tos decisivos, a paixão pode mais que a reflexão. 

Os homens, ao elegerem o sol como símbolo da força 
que esclarece a mente, idealizam energias que não possuem. 
Odisseu navega entre o reino da luz e a escuridão dos cala-
bouços profundos. Na mescla desses dois extremos transcorre 
a vida. Atacar o rebanho de Hélio foi ato tão arriscado quanto 
roubar o fogo dos deuses. Em ambos os casos as divindades 
lesadas punem os infratores. Se os homens respeitassem os li
mites a que estão confinados nunca deixariam de ser crianças. 
Rebeldia sem riscos não há. Ousar é lutar pela vida. 
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6.13. Retorno a Cila e Caribde (12.420-453) 
Antes do longo repouso de Odisseu em Ogígia, as forças 

do único sobrevivente da embarcação destroçada são postas 
à prova. A vida não lhe vem de graça. Odisseu vive porque 
ninguém dos seus faria o que ele fez ao voltar a confrontar-se 
com Cila e Caribde. 

O relato termina na ilha de Calipso. O narrador pede li
cença para não repetir o que rei e rainha já sabem. Fecha-se o 
anel das aventuras. 

Odisseu passa por muitas mortes antes de chegar ao 
reino dos mortos. Penoso é o regresso. Mais tranqüilo seria 
mover-se como sombra entre as sombras. A morte vem como 
dom. A vida, ao contrário, é nossa constante conquista. Até 
as sombras do Hades batem-se pelo sangue que por instantes 
lhes devolve a energia vital. Com a recordação da passagem 
pela terra, reacendem-se-lhes os conflitos. Da morte não se 
escapa. Polifemo tinha razão: o último a morrer será Odisseu. 
Os episódios da ida ao Hades são ficcionais, não a viagem, 
roteiro de todos. Dizendo-se Ninguém, Odisseu enunciou uma 
verdade cujo alcance ele próprio não podia adivinhar. Ao fim 
das narrativas ele não é mais que ficção, Nulisseu, Ninguém. 
E, ao ser Ninguém, é todos. 
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EDIÇÃO BILÍNGÜE EM TRÊS VOLUMES 
Odisséia Vol. I - Telomaquia 
Odisséia Voi. 1 - Regresso 
Odisséia Vol. 3 - ítaca 

ODISSÉIA II 
Surgida no século IX a.C, a Odisséia pode ser 
considerada a obra isolada mais importante 
da literatura ocidental. Mãe, com a llíada, de 
todas as narrativas, fundadora da arte de 
contar histórias, inventora do herói errante, 
na sua riqueza beberam os mais renomados 
narradores. Trata-se da história de Odisseu 
após a sua participação na Guerra de Tróia e 
as peripécias por que passou ao voltar para 
casa, em ítaca. Na segunda parte da epopéia 
(cantos de V a XII), a narrativa concentra-se 
no relato do próprio herói, que conta as suas 
desventuras. Ele e seus homens teriam vencido 
o ciclope Polifemo, visitado o Hades (o mundo 
subterrâneo) e sobrevivido ao traiçoeiro canto 
das sereias, entre vários outros perigos. 
Esta novíssima tradução que a L&PM Editores 
apresenta ao leitor em edição bilíngüe foi 
realizada por um dos maiores helenistas 
brasileiros, Donaldo Schüler, tradutor das 
tragédias de Sófocles e Esquilo, e também da 
premiada versão de Finnegans Wake (Finnicius 
Revém), de )ames |oyce. Nela, a obra de 
Homero encontra-se preservada em toda sua 
grandiosidade, engenhosidade e delícia. 
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