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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 Iliada, 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 Iliada, primorosamente traduzida 
por Haroldo de Campos, com a Odisséia. 

A Odisséia percorre, de certa forma, caminho contrário 
ao da Iliada. 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 Iliada. 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: 
Ogígia, Esquéria e Itaca. O espaço amplia-se ainda mais se 
a ele acrescentarmos os episódios narrados pelo protagonis-
ta. A diversificação espacial já estava prevista na introdução. 
Ouvimos 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 
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que aparece uma única cidade, a capital do reino de Alcínoo. 
Há que lembrar, 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 de-
sumano, o caótico. Curiosamente, nas ocasiões em que Odis-
seu mente sobre as suas viagens, a normalidade se restaura, 
pontilhada de cidades, mas, quando relata fatos pretensamen-
te reais, surpreende-nos com ninfas e gigantes. Se devemos 
procurar a verdade na mentira, chegamos à conclusão de que 
Homero conhecia histórias de navegações plausíveis, transfi-
guradas 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 Iliada 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 Iliada, 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 
Iliada, 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 Iliada 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 Iliada, número limitado de qua-
lidades, situações imprevistas solicitam aqui respostas para as 
quais não houve preparo. O Odisseu narrador surge na corte 
de Alcínoo. É 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 Iliada. 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 Iliada 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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Sobre a tradução 

Quisemos fazer com que Homero deixe de ser um autor 
para poucos sem deixar de ser Homero. Homero é esquivo. 
Quem o freqüenta, descobre-o protéico, sempre outro. Tive-
mos a intenção de preservar a leveza, a ironia e a irreverência 
homéricas. 

Vem a pergunta sobre a fidelidade. Como ser fiel a um 
autor infiel? Vá lá o paradoxo: só infiéis são fiéis a Homero. 
Não improvisamos. Anos de convivência com Homero nos 
mostraram que o pai da epopéia ocidental não cabe em trata-
dos. De mais a mais, tradução fiel não existe. Notórias são as 
infidelidades do festejado, erudito e lacunoso Odorico Men-
des. Aos interessados em autenticidade, oferecemos o texto 
que a tradição nos legou, em grego. Insistimos na infidelidade. 
Preferimos manter diálogo com o texto original. As muitas 
traduções lidas por Borges atestam a infidelidade de todas. Só 
as infidelidades irresponsáveis merecem desprezo. Aprovação 
requerem infidelidades que levem à reflexão. O diálogo se 
estabelece na diferença. 

Contra a tradição erudita, optamos por linguagem popu-
lar até nas palavras de xingamento. Se correspondem ao origi-
nal não está em foco. Importa que funcionem em português. A 
precisão esteve, entretanto, sempre no horizonte de nossas pre-
ocupações. Vejam-se: "multifacetadas", "crianções", "olhos 
de cadela", "olhos de vaca", "Iro", "telecombatente", "globo-
lho", "má mãe"..., além de um auscultar atento aos recursos do 
texto a ser traduzido, às sutilezas do saber homérico. 

E a poeticidade? O modernismo brasileiro desvendou 
insuspeitos recursos poéticos na linguagem coloquial. Recor-
remos ao sabor de expressões correntes a todo instante, mistu-
ramos níveis de linguagem. A sonoridade nos foi preocupação 
constante. Em lugar de algemar os versos a medidas consagra-
das, preferimos dar ouvidos aos móveis embalos do hexâme-
tro. Não se confunda isso com expansão prosaica. Em nome 
da contenção e do efeito, economizamos epítetos. 
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ODISSÉIA III 
ÍTACA 



Canto 13 

Os mitos de Odisseu selaram a boca de todos. Silêncio. 
O encanto imobilizou a sala sombria. A voz de 
Alcínoo foi a primeira a romper o arrebatamento: 
"Visto que tocaste, Odisseu, a brônzea soleira do 
meu palácio, não creio que continues a vagar sem rumo 05 
depois de já teres sofrido tanto para retornar aos teus. 
Dirijo-me a cada um dos que freqüentam minha casa, 
experimentam o brilho do meu vinho escrupulosamente 
envelhecido e absorvem a voz deste incomparável 
aedo. Numa arca polida já estão guardados os presentes 10 
do hóspede: vestes, ouro trabalhado com esmero, 
dádivas oferecidas pelos conselheiros feáceos. 
Acrescentemos uma grande trípode e uma caldeira. 
Seremos ressarcidos por donativos do povo. Sem 
indenização, a generosidade seria carga insuportável." 15 
Aplausos aprovaram a proposta do rei. Cansados 
e com sono, cada um procurou sua própria casa. 

Aos primeiros sinais dos dedos róseos da Aurora, 
os feáceos procuraram a passos largos a nau, levando 
sólido bronze. A força do próprio Alcínoo recebia 20 
os presentes e os ajeitava debaixo dos bancos 
para não perturbarem o movimento dos remadores. 
De lá os doadores se dirigiram ao palácio para cuidar 
do festim. O poderoso Alcínoo sacrificou um 
touro a Zeus Cronida Rege-Nuvens, Senhor universal. 25 
Estalos no braseiro. O banquete foi uma delícia. 
Demódoco brindou os convivas com cantos divinos. 
Entusiasmo geral. A cabeça de Odisseu consultava a 
cada instante a posição do sol. Que desaparecesse 
duma vez! Só lhe interessava o retorno à pátria. 30 
Imagine-se um lavrador impaciente após um dia 
de trabalho. A ceia não lhe sai da cabeça. Um dia 
inteiro atrás de bois molengas. Que a noite caia, 
não pode desejar outra coisa. Doem-lhe os joelhos. 
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Entendemos agora os sentimentos de Odisseu? 35 
Impaciente, Odisseu se dirigiu ao povo dos remadores, 
a Alcínoo em particular: "Poderoso Alcínoo, 
modelo ilustre para todos, feita a libação, rogo que 
me deixes partir sem mais delongas. Estas são minhas 
palavras de despedida. Proporcionastes-me tudo o 
que meu coração poderia desejar: navio equipado, 40 
estes presentes. Rogo que os deuses celestes vos 
abençoem. Espero que, ao chegar em casa, 
encontre bem minha esposa e os que a cercam. Quero 
que vós, os que ficais, possais trazer alegria a vossas 
esposas e a vossos filhos. Que os deuses vos fortaleçam 45 
sem limites! Que o mal não moleste este povo!" 
Todos os presentes aplaudiram as palavras de Odisseu. 
Pediram que fosse atendido o estrangeiro que falara 
com tanta propriedade. A força do rei soou nas ordens 
ao arauto: "Pontônoo, prepara as crateras. Serve todos 50 
os que nos honram com sua presença. Um brinde a 
Zeus Pai! O estrangeiro retornará à terra desejada." 
Delicioso foi o sabor da bebida. Sabia a mel. Todos a 
provaram. Mãos estendidas de todos os assentos 
rendiam graças aos bem-aventurados, senhores do céu. 55 
Levantou-se Odisseu, o homenageado, dirigiu-se a 
Arete, depositou nas mãos da rainha a bialada taça, 
proferindo estas palavras que revoaram pela sala: "Vive, 
ó rainha, por muitos e muitos anos. Que tua beleza não 
seja molestada pela velhice nem pela morte, destino de 60 
todos. Estou de partida. Faço votos que vivas ditosa 
aqui com teus filhos, teu povo, teu marido, o nosso rei." 

Despedindo-se, o brilhante Odisseu transpôs a 
soleira. A mando de Alcínoo, um arauto guiou-lhe 
os passos até o navio de largo curso ancorado 65 
na orla marítima. Obedientes a Arete, várias servas 
acompanharam-no. Uma levava um manto de linho 
e uma túnica, preparados com esmero, uma segunda 
seguia com um baú reforçado; do transporte de pão e 
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vinho cuidava uma terceira. Logo que alcançaram o 
mar e o navio, os da comitiva receberam os presentes, 
os alimentos e a bebida para acondicioná-los no bojo do 
barco. Para o seguro repouso de Odisseu, estenderam 
no convés um colchão guarnecido com um lençol de 
linho. Odisseu embarcou e se acomodou em silêncio. 
Os remeiros procuraram seus lugares nos bancos. 
Desprendem o cabo da pedra. Os corpos se inclinam, 
escorre a água salgada dos remos que sobem. Um 
sono de mel cerrou as pálpebras do guerreiro. Sem 
sobressaltos dormia Odisseu como que nos braços da 
morte. Pensem em quatro baguais. Estalos de látegos 
no lombo. O ímpeto dos machos risca a verde campina 
na força do vento. As patas batem fogosas na ânsia 
da meta. Sobe assim o peito da nave. Partem-se as 
águas no rumor do mar. Espumas traçam o trilho do 
cortejo de ondas. A nave singular singra certeira. Nem 
mesmo o falcão de vôo veloz sonharia em competir 
vitorioso. A nave zune, desliza ciente da carga: um 
homem de planos luminosos; no brilho, próximo dos 
deuses. Carregava no peito o peso de muitos padeceres: 
batalhas sem conta contra exércitos, contra a milícia 
do mar. O sossego do sono serenava a memória dos 
males. Desponta a mensageira da Aurora, a mais 
luminosa do céu estrelado. O baile das cores matutinas 
se avizinha, quando a nau falconídea aporta no porto. 
Acha-se no território de ítaca um porto de Fórcis, 
o Velho do Mar1. Escarpas de dois promontórios, 
muralhas íngremes precipitadas contra a violência 
dos ventos, resguardam o porto das ondas bravias. 
Lá dentro, vasos alterosos procuram a terra. Livres 
de lambadas aquosas, as naus recusam amarras. A copa 
compacta de uma oliveira ensombra, no extremo, 
uma gruta, sacrário das Náiades, nome das ninfas 
cultuadas ali. A gruta guarda crateras, ânforas 
pétreas, paradeiro de operosas abelhas, pétreos 
teares, descomunais, donde nascem ao toque dos 
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dedos das ninfas mantos de púrpura marinha. 
Um espanto! Borbulhante fonte sempre fluente. 
Duas portas: a que abre para o norte é acessível 
aos homens, a outra, a sulina, é de exclusividade 110 
divina. Os homens não se aventuram jamais a 
entrar por ela. Esta recebe o caminho dos deuses. 
Aí aportaram os feáceos, conhecedores do sítio. 
Território adentro, a nau ficou pela metade. Veio 
veloz, impelida pelo vigor dos remadores. Estes, 115 
do sólido barco, saltaram ao solo. Da nau de firmes 
bordos ergueram Odisseu estendido em sedosos 
tapetes sob panos de linho. Acomodaram 
na praia o herói ferrado no sono. Baixaram, 
então, as riquezas, regalo feáceo ao guerreiro 120 
que partia sob a generosa proteção de Atena. 
Deixaram os presentes junto ao tronco da 
oliveira, longe da estrada e da vista de passantes. 
Ninguém deveria lesá-lo enquanto dormia. 

Os navegadores voltaram a Esquéria. Posidon 125 
não esqueceu as ameaças a Odisseu, mas queria 
conhecer a vontade de Zeus: "Zeus Pai, não posso 
mais comparecer honrado entre os deuses. Vê-se 
que os mortais me negam respeito. Refiro-me 
aos feáceos, gente da minha família. Eu sabia 130 
que Odisseu, depois de padecer muito, deveria 
voltar para casa. Não me opus ao retorno dele. 
Tinhas acenado, tinhas lhe prometido regresso. 
Eles o trouxeram em sono de chumbo, em sono 
de chumbo o deixaram na praia, rodeado de um 135 
tesouro: bronze, um magote de ouro, um monte 
de roupa. Os despojos que ele teria trazido de 
Tróia, se não se tivesse dado mal, ficariam aquém." 
Zeus lhe respondeu com cara de quem ajunta nuvens: 
"Caríssimo, Terratremente, Forçudo, não acredito. 140 
Pensas que os deuses não te estimam? Impossível! 
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És dos primeiros, dos melhores. Ninguém o ignora. 
Mas se alguém dos homens, fiado no muque, um 
reforçado, quiser ombrear-se contigo, pau nele! 
Faz o que quiseres. Teu coração é que manda." 145 
Posidon, voz de terremoto, foi ligeiro na resposta: 
"É pra já, Nuvem-Negra. Tua palavra é minha lei. 
Eu te respeito, sabes disso. Não vou contrariar-te. 
Sabes o que quero? Acabar com a beleza do navio 
deles. A embarcação dos feáceos está voltando. 150 
O mar deitará sombra sobre pedaços. Foi a última 
vez que ajudaram alguém. Vou escondê-los atrás 
duma montanha." O Ajunta-Nuvens tentou acalmá-lo: 
"Amigo. Esvaziarei meu coração. Pensemos em coisa 
melhor. A cidade inteira estará no porto para receber 155 
a nave. É tua vez. Quando estiver próxima da costa, 
transforma-a num navio de pedra para o espanto 
de todos. Erguerás depois a cerca rochosa." 
Mal o Posidon dos tremores terrestres escutou essas 
ponderações, mandou-se para Esquéria. Tomou 160 
posição na sede dos feáceos. A nau rasga-ondas 
vinha nas asas do vento. Posidon, com um simples 
golpe de mão, transformou-a numa rocha de raízes 
fincadas no solo e se mandou. Os feáceos, mestres 
em remo, navegadores renomados, viravam-se um 165 
para o outro com o espanto nos olhos. As palavras 
proferidas adejavam: "Não é uma calamidade? A nau 
voava, agora ela está fixa no mar. Todos somos 
testemunhas. Que prodígio é esse? Quem foi que fez?" 
Muitos falaram. Ninguém deu com a resposta. Ouviu-se, 170 
por fim, a voz de Alcínoo, o rei: "Amigos, isso vem 
do céu. Estava previsto. Lembro-me das palavras do 
meu pai. Ele me dizia que Posidon estava irritado 
conosco porque transportávamos toda sorte de homens. 
Anunciou exatamente isso: um navio nosso, dos bons, 175 
seria destruído neste mar sombrio depois de uma 
missão de auxílio e uma montanha nos cercaria." 
Foram essas as palavras do velho. Ele estava certo. 
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"Agora, muita atenção! Terminou. Não prestemos 
serviços a qualquer um que der com os costados nesta 180 
cidade. Obedeçam-me! Todos! Sacrifiquemos a 
Posidon. Uma dúzia de touros. Espero que isso 
evite nossa prisão numa muralha, uma montanha." 
As palavras do rei assustaram. Prepararam os touros. 
Mandatários e conselheiros feáceos levantaram 185 
preces ao Senhor, a Posidon, em torno do altar. 

Enquanto isso acontecia, Odisseu, enfim, abriu 
os olhos. Ele se encontrava na sua terra, embora 
não a reconhecesse. Tudo lhe era estranho. Longe 
estava a nau. A névoa de Atena lhe obscurecia a 190 
visão. Ele próprio seria irreconhecível à esposa, 
aos cidadãos, aos amigos para melhor punir a 
insolência dos pretendentes. Por essa razão, o que 
o rei via tinha outro aspecto: extensos caminhos, 
portos seguros, rochas escarpadas, árvores 195 
vigorosas. Erguendo-se de um salto, perdeu-se 
na contemplação da terra natal. Insistiam 
soluços. Caíram-lhe as mãos. Com um golpe na 
coxa, falou sem conter as lágrimas: "Estou 
desolado. Na terra de que gente me encontro? 200 
Violentos, selvagens, homens sem lei? São 
hospitaleiros? Rendem culto aos deuses? Haverá 
lugar para guardar minhas riquezas? Para onde irei? 
Eu deveria ter ficado lá com os feáceos. Teria 
encontrado, com certeza, outro rei façanhudo, que 205 
me teria acolhido e devolvido à minha terra. Que 
fazer com meus tesouros? Nem isso eu sei. 
Deixá-los aqui? E os ladrões? Não há segurança. 
Desgraçados! Que fizeram comigo os dignitários, 
os conselheiros? E eu os tinha por ordeiros, justos... 210 
Me largaram por aí, numa terra qualquer. E me 
garantiram que me deixariam em ítaca. Tratantes! 
Zeus é justo. Não lhes faltará castigo. Ele protege 
os estrangeiros. Ele observa. Não lhe escapa quem 
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erra. Vou conferir o que me deixaram. Quero saber 215 
em quanto aqueles remadores me lesaram." Lá 
estavam trípodes, vasos, ouro, tecidos, o 
esplendor das vestes. Não deu falta de nada. 
Não obstante, faltava-lhe tudo: a pátria. Chorava. 
Arrastava pés tristes ao longo do rumoroso mar. Do 220 
herói inconsolável abeirou-se Atena. Vinha 
com aspecto de jovem, um guardador de rebanhos, 
gestos gentis como freqüentes em filhos de reis. 
Nos ombros, a dobra de uma capa distinta. Sandálias 
protegiam a delicadeza dos pés. Lança na mão. 225 
A visão surpreendente desanuviou o semblante de 
Odisseu. Sàltaram-lhe palavras leves da boca: 
"Amigo, o primeiro que descubro nesta terra, 
eu te saúdo. Não me venhas com más intenções. 
Preciso de ajuda. Para meus pertences, para mim. 230 
Invoco-te como se fosses deus, abraço-te os joelhos. 
Quero a verdade. Preciso saber. Não me enganes: 
Que terra é esta? Que povo? Que gente vive aqui? 
Estou numa ilha? Vê-se de longe? Ou trata-se de 
um território fértil, um cabo que avança no mar?" 235 
Pousando nele seus redondos olhos de coruja, 
Atena falou: "Es ignorante, camarada, ou vens 
de longe? Não acredito. Queres saber onde estás? 
Este lugar tem nome. Muitos o conhecem, todos, 
morem no oriente ou no lugar em que o sol se põe, 240 
os que vivem às nossas costas, lugar de sombras. 
Na verdade o solo é seco. Aqui não se criam cavalos. 
Mas deserta a terra não é, nem extensa. Produzimos 
trigo em quantidade e cultivamos uvas. Não nos 
faltam chuva nem orvalho. Sobram pastagens para 245 
cabras e vacas. Temos matas de vários tipos. 
Abrigam bebedouros. Por muitos motivos, 
o nome de ítaca alcançou Tróia, meu caro, 
embora fique, ao que consta, longe da Acaia2." 
O coração deste sofredor notório saltou de alegria 250 
ao ouvir a caracterização de sua terra da boca de 
Palas Atena. Alentado, animou-se a responder-lhe, 
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embora não dissesse a verdade. Pensando em 
ganho, apresentou uma historieta, das muitas 
que guardava no peito, ardilosamente forjadas: 255 
"De ítaca eu ouvi falar longe daqui, além dos 
mares, na vasta Creta. Agora estou aqui em 
pessoa com estes meus pertences de banido. 
Deixei para meus filhos parte igual. Matei um 
homem estimado, Orsíloco, filho veloz de 260 
Idomeneu. Quanto aos pés, era imbatível. Em 
Creta vencia todos, gente treinada. Eu o matei por 
querer adonar-se dos meus despojos troianos. 
Batalhei para adquiri-los. Lutei com heróis, com 
o mar. Motivo? Eu tinha negado serviço a seu pai 265 
em Tróia. Como, se eu era comandante de tropas? 
O bronze da minha lança o atravessou, quando ele 
voltava do campo. Ataquei-o emboscado com um 
amigo meu. Escuridão apavorante cobria o céu. 
Ninguém podia ver-nos. Escondido, tomei-lhe 270 
a vida. Corri, sem perder tempo, a um navio 
fenício, pessoal bom. Implorei. Do meu espólio, 
prometi a quantia que lhes agradasse. Que 
me levassem a Pilos. Foi o que pedi. A Elida 
que fosse, terra sagrada, domínio dos epeus. A 275 
força do vento os empurrou para uma rota bem 
diferente da planejada. Não o fizeram para me 
enganar. Errantes, chegamos até aqui, de noite. 
A custo e a remo, aportamos. Ninguém pensava 
em comer, embora nossos corpos reclamassem 280 
ceia. Desembarcamos para dormir na areia. Eu 
estava exausto. A doçura do sono me cerrou as 
pálpebras. Eles baixaram minha equipagem dos 
porões do navio e a deixaram do meu lado. Sem 
me despertarem, partiram, suponho, à populosa 285 
Sidão. Aqui estou, eu e minhas tribulações." 
Ouvindo essas mentiras, Atena, olho vivo, 
sorriu. Mão divina o acariciou. A aparência 
dela era de uma bela mulher, alta e instruída. 
Foi de sabedoria a fala desembaraçada da 290 
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deusa: "Só um interesseiro exímio em fraudes 
seria capaz de superar-te na riqueza de truques. 
Multiastucioso, farto em trapaças como tu nem 
deus. Não te livras de tramóias nem em tua 
própria terra. Manobras e embrulhos te agradam 
desde fedelho. Deixemos disso. Ambos sabemos 
tirar vantagem. Na arte de falar e de enganar, 
ninguém dos mortais ganha de t i . Entre os 
deuses, esperteza e vantagem é comigo. Isso me 
orgulha. Não me reconheces? Sou Palas Atena, 
filha de Zeus. Em todos os perigos, estou contigo 
e te guardo. Os feáceos te trataram bem por 
minha causa. Aqui estou para discutir estratégias 
contigo, para esconder teu tesouro, presente 
dos feáceos, a caminho de casa por decisão minha. 
Vou prevenir-te das dificuldades que te aguardam 
em tua casa. Tens de enfrentá-las. Não reveles 
a ninguém, seja homem, seja mulher, que 
chegaste perdido até aqui. Come tranca! 
Se te atormentam, se te castigam, agüenta." 
Odisseu, o multiatilado, ponderou em resposta: 
"Não é fácil, Deusa, a um mortal reconhecer-te, 
mesmo atilado. Assumes sempre forma nova. 
Não ignoro tua generosidade já antiga, desde 
a campanha dos filhos dos aqueus contra Tróia. 
Mas, depois da ruína de ílion, depois que 
embarcamos para retornar, errantes e dispersos, 
não te vi mais, filha de Zeus. Não te percebi 
no meu navio, nem constatei ajuda tua. Vaguei 
desorientado, de coração inquieto, minhas 
eram as decisões até deuses me livrarem de 
calamidades. De fato, no próspero povo dos 
feáceos, me encorajaste, me conduziste à cidade. 
Agora ajoelho-me diante de ti em nome do Pai3. 
Não sei se estou em ítaca ou se, tonto, me 
encontro em outro lugar. Sinto deboche em 
tuas palavras. Não estás me embrulhando? 
Preciso saber a verdade. Minha terra é esta?" 
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Vieram as palavras amigas da Palas dos olhos 
sagazes: "O procedimento que cultivas no 330 
peito é sempre este. Só não te largo no 
infortúnio por seres cortês, atilado e sensato. 
Outro aventureiro penetraria sem cautelas 
no lar para rever os filhos e a esposa, mas tu 
não te mostras interessado em informações antes 335 
de teres tu mesmo posto à prova tua mulher. Te 
asseguro que ela se lamenta, trancada em casa, 
dia e noite, banhada em lágrimas. Mas eu, eu 
nunca tive dúvidas. Aqui no meu íntimo eu sabia 
que voltarias, mortos todos os teus companheiros. 340 
Não quis opor-me a Posidon, meu irmão paterno, 
que entranhadamente te odeia, enfurecido por 
teres cegado um de seus filhos. Vem, quero 
mostrar-te o território de ítaca. Certifica-te 
tu mesmo. Este porto é o de Fórcis, o Velho do 345 
Mar. Lá, na extremidade, vês a frondosa 
oliveira. Ao lado está a gruta, agradável, 
arejada, santuário das Ninfas, as Náiades. 
A gruta, a abobadada, a arejada, está ali, lugar 
de inúmeros sacrifícios teus às Ninfas. Aquele 350 
monte coberto de bosques é o Nerito." Com 
essas referências, a deusa dissipou o nevoeiro. 
O solo se revelou. Odisseu, o sofredor, o divino, 
saudou a terra, beijou o chão fecundo. De mãos 
erguidas, dirigiu uma prece às Ninfas: "Náiades 355 
minhas, filhas de Zeus, nula era a esperança de 
de rever-vos. Oferto-vos agora minhas preces, 
minha gratidão. Voltareis a receber as oferendas 
que outrora vos trazia, se a filha de Zeus, dadivosa, 
consentir que eu viva e que meu filho floresça." 360 
Cintilaram os olhos de Atena. A Deusa falou: 
"Coragem! Não permitas que cuidados te 
ensombrem a mente. Teus bens ficarão guardados 
no fundo da gruta. Aqui eles estarão seguros. 
Nossos planos abrirão caminho ao fim desejado." 365 
Dito isso, a Deusa penetrou na sombra da caverna. 
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Explorava recantos. A tarefa de aproximar os 
tesouros ficou para Odisseu: ouro, o resistente 
bronze, os sólidos tecidos: quinhão dos feáceos. 
Tudo muito bem guardado. Palas Atena, a filha 370 
de Zeus, tampou a entrada com uma pedra. 
Sentados junto ao tronco da robusta oliveira, Palas 
e Odisseu planejaram a ruína dos pretendentes. 
Ponderou a Deusa: "Esclarecido filho de Laertes, 
multiengenhoso Odisseu, como porás as mãos nesses 375 
insolentes? Tens idéia? Eles se assenhoraram da 
da tua casa já faz três anos. Assediam tua mulher. 
Fazem propostas. Ela é uma santa. Chora. Quer que 
voltes. Protège-se alimentando esperanças. Varia 
promessas de acordo com o caráter de cada um. 380 
Mas a intenção dela está longe do que promete." 
Cheia de apreensões foi a resposta de Odisseu: 
"Salvaste-me duma desgraça. Meu fim teria sido 
semelhante ao do Atrida4 Agamênon, morte de 
cachorro, se tu não me tivesses prevenido a tempo. 385 
Traça um plano, a execução fica por minha conta. 
Preciso de tua ajuda. Preciso de força, coragem. 
Lembro-me de Tróia. As muralhas vieram abaixo. 
Se tenho a certeza de que o fogo desses teus olhos 
está comigo, trezentos inimigos para mim é pouco. 390 
Tua força divina me é de muita importância." 
O vigor solicitado fulgurou nos olhos de Atena: 
"Estarei contigo. Nunca vou esquecer-me de t i . 
Esse trabalho é nosso. Já vejo o sangue e os 
miolos empapar o chão em que agora pisam. 395 
O fim dos que consomem o que precisas para 
viver não será outro. Comecemos agora. Vou 
dar um jeito em ti . Ninguém te reconhecerá. 
Enrugo tua pele, endureço tuas articulações, 
embranqueço teu cabelo, te cubro de andrajos. 400 
Terás olhos de vaca laçada. Te deixarei nojento à 
vista de quem te observar: todos os pretendentes, 
tua mulher, teu filho que ficou quando partiste. 
Procura primeiro teu porqueiro. Além de guardar 
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teus porcos, ele te permanece leal. Tem afeto por 405 
teu filho e por tua virtuosa esposa. Deves encontrá-lo 
no meio de suínos. Pastam perto da rocha do 
Corvo onde sussurra a fonte de Aretusa. As 
bolotas de lá saciam os animais. E lá que os porcos 
engordam, é lá que a água embarrada lhes 410 
mata a sede. Fica por lá para te informar de tudo. 
Enquanto isso, meu destino é a terra das belas 
mulheres, Esparta. Vou chamar Telêmaco, teu 
filho. Está na Lacedemônia dos tablados de 
dança para saber de t i . E hóspede de Menelau." 415 
Mesmo dotado de amplo saber, Odisseu perguntou 
espantado: "Tudo está na tua cabeça, por que não 
lhe falaste? Por que submetê-lo aos riscos de uma 
viagem em águas que matam enquanto lhe devoram 
a subsistência?" Atena procurou tranqüilizá-lo: 420 
"Não permitas que isso te perturbe. Eu mesma o 
acompanhei. Sem viajar ele não poderá tornar-se 
conhecido. Sacrifício nenhum! Passa os dias no 
sossego da mansão de Menelau. Vive na fartura. 
Jovens emboscados num barco o esperam aqui. 425 
Nos planos deles, ele não porá os pés na terra natal. 
Antes de o matarem, penso, a terra cobrirá muitos 
dos que assediam tua mulher e consomem teus bens." 
Com um toque de varinha, Atena encerrou suas 
ponderações. A tez, orgulho de Odisseu, se enrugou 430 
sobre seus membros flexíveis. A loura cabeleira 
sumiu-lhe da cabeça. Pelancas pendiam pelo corpo. 
Odisseu era um velho. Olhos de besta na cara. 
Cobriam-lhe os ombros, em lugar de túnica, panos 
esfarrapados, imundos, sebentos. Por cima de 435 
tudo isso, Atena lançou uma pele puída de veado. 
Pôs-lhe na mão um cajado e lhe ofereceu uma 
bruaca cheia de furos, presa num barbante. Feitos 
os planos, os dois se separaram. Ela partiu para 
a Lacedemônia, terra divina, onde deixara Telêmaco. 440 
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Canto 14 

O herói deixou o porto, subiu por um caminho pedregoso, 
atravessou bosques à procura do lugar em que, seguindo 
instruções de Atena, encontraria o porqueiro. Esse cuidava 
do seu serviço melhor do que os outros escravos. 
Encontrou-o sentado à porta da choupana, erguida numa 05 
elevação donde se descortinavam os arredores. Uma 
sebe cercava o pátio, alta e bela, obra dele, executada 
para a suinocultura depois da partida do monarca, sem 
ordens da senhora ou do ancião Laertes. Por iniciativa 
própria, rolou as pedras. Espinhos dificultavam o acesso. 10 
Uma paliçada de robustas estacas de carvalho negro 
abraçava protetoramente o cercado de ponta a ponta. 
O porqueiro construiu doze chiqueiros dentro do cercado, 
um ao lado do outro. Estes abrigavam as porcas. No 
chão de cada chiqueiro se comprimiam cinqüenta 15 
parideiras. Os cachaços dormiam do lado de fora, não 
eram muitos. Os pretendentes (esses divinos...) 
tratavam de diminuí-los, passando-os nos dentes. Dia 
após dia, o porqueiro destinava o mais gordo ao festim 
palaciano. Assim mesmo somavam trezentos e sessenta. 20 
Dormiam com eles cachorros; umas feras, eram quatro. 
Quem os criara e cuidava deles era o próprio porqueiro, 
o capataz. Trazia nas mãos um couro rosilho, ele 
confeccionava suas próprias sandálias. Dos outros, 
três tratadores tinham tomado direções diferentes, cada 25 
um com uma vara de porcos. O quarto se dirigira à cidade 
para abastecer o palácio, tarefa obrigatória imposta 
pelos insolentes, exigência dos sacrifícios e do estômago. 
De repente os cachorros começaram a latir. Tinham 
percebido Odisseu. Os ladradores dispararam ferozes. 30 
Precavido, Odisseu sentou-se no chão. Largou a bengala. 
Que humilhação! Ameaçado nos seus próprios domínios! 
O porqueiro acudiu. Os pés voavam. Atravessou o terreiro 
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zunindo. Na pressa, o couro lhe escapou das mãos. Berrou, 
atirou pedras para enxotar os mastins. As feras azularam 35 
pelos quatro cantos. Sem fôlego, falou ao Senhor: 
"Por pouco os cachorros não te despedaçam, meu velho. Que 
vergonha! Te sobrariam razões pra me mandar à merda. 
Já não bastam as dores que tenho? Dos deuses só me vem 
desgraça. Morro de saudades do meu patrão. Neste fim 40 
de mundo engordo capões para outros comerem. Te 
garanto que meu patrão anda atirado por aí, uma mão 
na frente outra atrás, com fome, entre gente estranha, 
em lugares que ele nem conhece. Ele ainda vive? Ainda vê 
a luz do dia?.Me acompanha, meu velho. Lá em casa 45 
tem comida e vinho à vontade. Aqui ninguém passa 
fome. Quero saber donde vens, as encrencas em que 
andas metido..." O porqueiro - caído do céu! - , falando, 
levou Odisseu para a cabana. Espalhando ramos no 
chão, estendeu uma pele felpuda de cabrito montês. 50 
Era a cama dele. A recepção não podia ter sido melhor. 
Odisseu estava radiante. Verteu a satisfação em palavras: 
"Amigo, Zeus te dê tudo o que queres, os outros deuses 
também. Melhor que você, ninguém me receberia." 
Respondeste-lhe, porqueiro, simples e franco: 55 
"Meu caro hóspede, não é meu costume receber mal 
nem pessoas mais simples que tu. Para mim, todos são 
enviados por Zeus, estrangeiros ou pobres. O que tenho 
para te oferecer é pouco, mas vem do coração. Lei de 
escravo é viver com medo, principalmente quando 60 
sujeito a senhores recentes. Aquele, a quem os deuses 
negaram regresso, estimava-me de verdade, dele eu 
teria recebido um pecúlio, moradia, um lote, uma mulher 
que faria inveja a muitos, dádivas de senhor generoso. 
A prosperidade vem de Zeus, graças a ele meu trabalho 65 
floresce. Se meu patrão tivesse envelhecido 
aqui, eu teria produzido muito mais. Mas pereceu. 
Que pereça a raça de Helena! Caiam de joelhos os 
dela como fizeram cair a muitos. Quem arrastou 
aquele para a guerra? A honra de Agamênon! Para 70 
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quê? Para atirá-lo contra Tróia e seus potros." Falou, 
apertou a correia na cintura com um gesto brusco e 
e se mandou para o chiqueiro, povoado de leitões. 
Agarrou, sangrou e chamuscou dois. Partidos, 
enfiou espetos nos pedaços e os dispôs no braseiro. 75 
O porqueiro ofereceu a Odisseu um assado 
espetado, ainda quente, polvilhado de farinha. 
Preparou vinho numa vasilha. Uma delícia! 
O porqueiro, sentado na frente dele, insistia: 
"Come, companheiro! Te sirvo leitões, comida de 80 
escravos, a porcada gorda é para os pretendentes. 
Não se assustam de nada. Compaixão não é com eles. 
Mas os bem-aventurados não aprovam safadeza. 
Os lá de cima recompensam o que é direito, o que 
é decente. Há os bandidos, os larápios, invadem 85 
a terra dos outros. Se Zeus permite que voltem com 
a muamba, não pensem que escaparão do raio. Zeus 
castiga. Botem as barbas de molho. Os bandidos 
devem ter recebido informação. Um feiticeiro lhes 
falou que ele se finou? Não duvido. Não têm vergonha 90 
na cara. Por que não comem em casa? Com a maior cara de pau 
Consomem o que não é deles. Cafajestes! 
Não respeitam nada. Todo santo dia e todas as noites 
santas abatem animais. E não se contentam com um 
ou dois. Bebem vinho como água. Ele tinha muita grana. 95 
Quanta ninguém sabe. Graúdo nenhum nem aqui na 
ilha nem lá no continente não chegava nem perto do 
que ele tinha. Você podia somar os bois de vinte 
ricaços, ele tinha mais. Troquemos em miúdos. Lá no 
continente: doze manadas de bois, doze de ovelhas, 100 
doze varas de porcos, doze fatos de cabras. Desse 
bicharedo todo, cuidam camaradas próprios e boiadeiros 
contratados. Aqui, nesta ponta, pastam, bem calculados, 
onze rebanhos de cabras - e são numerosas! - guardados 
por homens de confiança. Cada um destes leva, todos os 105 
dias, uma rês, o animal de melhor aparência, o mais 
gordo. Dos porcos que eu crio, o melhor, escolhido a dedo, 
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vai para o palácio sem faltar dia." Enquanto o porqueiro 
falava, Odisseu saboreava assados regados a vinho. Comia 
com avidez e em silêncio. Maquinava a ruína do bando. 110 
A farta refeição regala Odisseu de corpo e de espírito. O 
cálice que o herói esvazia retorna repleto até às bordas. 
O líquido rutilante acende-lhe o ânimo. O porqueiro 
recebeu palavras que saíram aladas da boca do hóspede: 
"Amigo, quem te comprou? Pertences a quem? Ao que 115 
me dizes, teu patrão é um magnata dos mais poderosos. 
Observaste que ele morreu combatendo nas tropas de 
Agamênon. Talvez eu conheça alguém com essas 
caraterísticas, Zeus e os outros imortais devem saber se 
posso dar alguma informação. Confesso que viajei muito." 120 
Respondeu-lhe o porqueiro, o capataz: "Escuta aqui, meu 
velho, dos viajantes que passaram por aqui, ninguém até 
hoje trouxe informação que satisfizesse a mulher e o filho 
dele. Para se aproveitarem da situação vêm com mentiras, 
das besteiras que contam não se aproveita nada. Passam 125 
muitos vagabundos por Itaca, vão diretamente ao palácio 
para contar lorotas à rainha. Ela os recebe, trata-os com 
delicadeza e presta atenção a todas as asneiras que 
vomitam. Ela chora. Sabes como são as mulheres, as 
lágrimas correm soltas quando ouvem falar do marido 130 
desaparecido por longe. Tu, meu velho, não te custará 
nada alinhavar uma historinha que te renda túnica, capa, 
alguns panos. Acredito que vira-latas e corvos já lhe 
arrancaram a pele da carcaça. O espírito dele já se foi 
há tempo. Ou teria virado pasto de peixes em alto-mar? 135 
As ondas devem ter jogado os ossos dele a alguma praia, 
a areia os cobriu. Está morto. A tristeza ficou com os 
amigos dele. Principalmente comigo. Onde é que vou 
encontrar um patrão generoso como ele? Igual a ele não 
existe ninguém. Afeto assim nem em minha casa me 140 
demonstrariam meu pai ou minha mãe, ali onde começou 
minha vida, onde fui criado. Por muito que eu deseje 
voltar à minha terra para vê-los, o que eu sinto por esse 
homem é mais forte. Só o nome dele já me provoca 

45 



admiração. Ele me chama de longe. Quem arrebatou meu 145 
coração foi Odisseu, o desaparecido. Homem, meu grande 
amigo foi ele. A distância não altera os sentimentos." 
Interveio Odisseu, o homem dos muitos sofrimentos: 
"Amigo, negas categoricamente o regresso de Odisseu. 
Falas com segurança. Não admites nem suspeita. 150 
Não falo por falar, tenho certeza absoluta de que 
Odisseu voltará. Juro. Só aceito recompensa depois 
de realizado o que afirmo. Quero primeiro vê-lo em 
casa. Aceito túnica, capa, roupa de luxo, só depois. 
Ainda que viva em grande penúria, não quero, agora, 155 
absolutamente nada. Detesto gente que se faz passar 
por pobre para trapacear. As portas do Hades me 
apavoram menos. Antes de todos os outros deuses, 
invoco Zeus, o protetor dos estrangeiros, e invoco o lar 
- tão próximo! - do memorável Odisseu. Tudo deverá 160 
acontecer como afirmo. Odisseu retornará ainda 
neste mesmo ano; no fim deste mês, ou no começo 
do próximo, ele estará em casa para mijar em cima 
dos que molestam a mulher e desonram o filho dele." 
Tua resposta foi esta, meu caro porqueiro. Falaste duro: 165 
"Não esperes que te pague esta informação, velhinho. 
Fica sabendo que Odisseu não voltará. Não interessa. 
Bebe com calma. Falemos de outra coisa. Não me 
evoques esse assunto. Deves compreender que no meu 
peito o coração se agita quando alguém lembra aquele 170 
amo atencioso. Esquece teu juramento. A volta de 
Odisseu? Não há o que desejemos mais, eu, Penélope, 
Laertes e Telêmaco, esse jovem com jeito de deus. 
Na verdade, Telêmaco é constante preocupação minha. 
Desenvolveu-se na mão dos deuses como uma plantinha. 175 
Sempre pensei que ele não ocuparia entre bravos lugar 
inferior ao do pai, admirável na estatura e no aspecto. 
Devo admitir agora que um homem ou um deus lhe 
perturbou os miolos. Foi fazer em Pilos o quê? Saber 
do pai? Os pretendentes, desgraçados, lhe armaram 180 
emboscada. Querem acabar com a raça dele. Querem 
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varrer até o nome. Não querem que ninguém se lembre 
de Arcésio5, homem excepcional. Deixemos isso pra lá. 
A vida e a morte dele estão nas mãos do Cronida. 
Fala-me de t i , velhinho. Quero saber dos teus trabalhos. 185 
Me conta tudo em detalhes. Quero que satisfaças minha 
curiosidade. Desejo saber donde vens, para onde vais, 
onde fica tua cidade. Tens filhos? Que navio te trouxe 
para cá? A que marinheiros devemos a honra? 
Não vais me dizer que vieste a Itaca a pé." 190 
Odisseu, sempre esperto, não deixou de lhe responder: 
"Podes ter certeza de que não vou te enredar. 
Dá um jeito para que ninguém nos perturbe. E assunto 
para ser tratado com calma junto de mesa farta, provida 
de vinho delicioso. Que outros se ocupem do trabalho! 195 
Observa que o que tenho a dizer não poderia ser 
concluído nem que tivéssemos um ano. Tantas foram 
as dificuldades que enfrentei por imposição divina. 
Sou natural de Creta. Disso me orgulho. Sou filho 
de um homem rico. Muitos outros irmãos nasceram e 200 
foram criados na minha casa, todos filhos legítimos 
do meu pai. Minha mãe, na verdade, foi comprada, sou 
filho duma concubina. Mesmo assim, meu pai sempre 
me tratou como filho legítimo, sou da raça de Castor 
Hilacides. O povo cretense o tratava como deus. 205 
Orgulho-me de pertencer a essa gente: rica, poderosa, 
ilustre. As deusas da morte levaram, entretanto, meu 
pai para o reino invisível de Hades. O que tínhamos 
para viver meus orgulhosos irmãos dividiram por 
sorteio. Além de uma casa, deram-me muito pouco. 210 
Minha posição permitiu-me escolher mulher entre 
gente aquinhoada. Imprestável eu não era, na guerra 
não me considerava fujão. Tudo isso são glórias 
passadas. Pela palha se conhece o que foi a espiga. 
E o que penso. Engoliu-me um mar de desgraças. 215 
Por artes de Ares e Atena fui um audacioso rompe-
esquadrões. Quando eu resolvia emboscar guerreiros 
valentes, quando planejava a ruína dos adversários, 
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a visão da morte nunca me abalou o coração viril . 
No assalto fui sempre o primeiro. Quando faltavam 220 
pernas aos meus adversários, minha lança os 
liquidava. Esse fui eu na guerra. Lavrar não me 
interessava, nem administrar, glória de muitos. 
Empolgavam-me vasos de guerra, remos, 
batalhas, o brilho das lanças, flechas. 225 
Instrumentos mortíferos arrepiam outros, mas 
a mim me fascinam. Deuses me fizeram assim. 
Cada qual com seus prazeres! Não é assim? 
Antes de a juventude aquéia embarcar para Tróia, 
estive à testa de nove esquadras. Capitaneei navios 230 
para longes terras. Quase sempre me saía bem. 
Tomava o que me agradava. O resto me veio 
por sorteio. Minha casa, um brinco. Tornei-me 
em breve um cidadão temido e respeitado. Foi 
aí que veio a desgraça. A larga visão de Zeus abriu 235 
aquela rota fatal em que baquearam os joelhos 
de muitos heróis. Ele nos obrigou, a mim e ao 
renomado Idomeneu, a comandar navios a Ilion. 
Eu não podia recusar. As más línguas teriam 
dito que sou cagão. Os combates se prolongaram 240 
por dez anos. No décimo, a cidade de Príamo 
caiu. Rumamos para casa. Um deus nos dispersou. 
Zeus planejou coisas ruins para mim. Só por um 
mês tive o privilégio de conviver com meus filhos, 
com minha querida mulher e com meus bens. A 245 
vontade me obrigou a fazer uma viagem ao Egito. 
Reuni uma frota e escolhi amigos divinos. Preparei 
nove navios. Em pouco tempo a tripulação estava 
pronta. Por seis dias os remeiros banquetearam-se 
comigo. Providenciei animais para muitos sacrifícios. 250 
As vítimas se destinavam ao culto e aos festins. 
Embarcamos no sétimo. Tínhamos vento favorável 
e forte. Soprava o Bóreas. A larga Creta ficou para trás. 
Deslizamos como levados por corrente fluvial. Nau 
alguma sofreu avaria. Viajávamos sem trabalhos e 255 
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sem moléstias. Confiamos, ociosos, no vento e nos 
pilotos. Já no quinto dia, alcançamos a bela corrente 
do Egito. As âncoras das naus recurvas caíram 
ali. Ordens receberam meus companheiros para 
ficarem; pedi que puxassem as naus para a terra. 260 
Aos espias ordenei que colhessem as informações 
possíveis. Obedientes, porém, a impulsos seus, 
perderam a cabeça. Devastaram os viçosos campos 
dos egípcios, entregaram-se ao rapto de mulheres e de 
criancinhas. Massacraram os homens. A cidade se 265 
alvoroçou. Sacudidos pelos gritos, o socorro veio 
ao alvorecer. Cavaleiros e infantes, fogos e bronze 
cobriram a planície. Pânico funesto de Zeus flamejante 
se abateu sobre os meus. Ninguém resistiu ao 
embate. A derrota devastava todos os flancos. 270 
O ferro inimigo feriu muitos dos nossos. Os que 
foram apanhados vivos gemeram no trabalho escravo. 
Uma decisão vinda do céu alojou-se na minha 
cabeça. Morrer no Egito, concluir lá meu destino 
não teria sido melhor? Penosas penas pesavam sobre 275 
mim. Pois bem! Arranquei da cabeça meu estimado 
capacete, caiu o escudo, larguei a lança. De mãos 
abanando corri ao local em que imperavam os 
cavalos do rei e lhe beijei os pés. Condoído, 
ergueu-me o monarca. A mim, em prantos, ofereceu- 280 
me assento no carro dele. Muitos lanceiros no fogo 
da fúria queriam-me morto. O rei, temente ao 
Zeus hospitaleiro, ergueu o escudo contra a sanha 
dos seus, ciente da severidade contra atos injustos. 
Sete anos passei no Egito. Brindado por muitos, 285 
fiz farta fortuna. Beneficiou-me a generosidade de 
de todos. No rolar dos anos, chegou o oitavo. 
Apresentou-se certo fenício, refinado em truques, 
funesto já a muitos incautos. De planos escusos, 
levou-me na lábia aos seus domínios. Lá conheci 290 
sua mansão e suas opulentas propriedades. Passei 
com ele um ano completo. Volvidos os meses, 
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transcorrido o curso dos dias, completado o 
transcurso dum ano, no renovar das estações, 
constrangeu-me a embarcar numa nau transmarítima. 295 
O mentiroso encarregou-me de uma carga para 
a Líbia. Contava vender-me calculando gordo lucro. 
Acompanhei-o com graves suspeitas. A nave, 
com Bóreas propício, singrava em mar alto acima 
de Creta. Mas os planos de Zeus lhe eram funestos. 300 
Quando nos distanciamos de Creta, nenhuma outra 
terra nos apareceu. Céu e mar e só. Foi então que o 
Cronida levantou um pretume nevoento sobre o navio. 
A nuvem também anoiteceu o mar. Um estrondo 
abalou nossa embarcação. Choveu fogo do céu. 305 
A nau, açoitada pelos raios, girou sem norte. Cheiro 
de enxofre encheu-nos as narinas. O impacto 
atirou todos ao mar. Os marinheiros eram agora 
mergulhões em giros aquáticos em torno da nau. 
Zeus negava regresso. Só eu fui exceção. Em meio 310 
a imensa dor, percebi o mastro aumentar em 
em direção às minhas mãos. O favor dos céus foi 
este. Foi assim que escapei do golpe fatal. 
De nove dias foi o balouço no dorso das ondas. 

"Na décima noite, uma onda me arremessou à 315 
terra dos tesprotos. Acolheu-me sem resgate o rei Fídon, 
um herói. Mortifícado pelo frio e pela 
fome, quem me encontrou e me levou pela mão ao 
palácio real foi o filho do rei. Quem providenciou 
roupa para me cobrir (túnica, capa) foi ele. Lá me 320 
falaram do filho de Laertes. O rei, ao que ele me disse, 
recebeu e hospedou Odisseu, em seu retorno para a 
terra natal. Mostrou-me até um pecúlio reunido pelo 
herói: bronze, ouro, ferro, obra de muitas mãos, 
recursos suficientes para dez gerações, tamanha 325 
era a riqueza que Odisseu confiara à guarda do rei. 
Acrescentou que Odisseu navegara a Dotona. Lá 
ele poderia saber, através de um carvalho, sobre 
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seu regresso à rica população de Itaca, se manifesto, 
ou às ocultas, depois de tão longa ausência. O rei 330 
jurou-me com libações que o navio já baixara ao mar 
e que a tripulação já se encontrava a postos. Nada, 
portanto, deveria impedir o retorno imediato ao lar. 
Parti primeiro. Um navio tesprotense, com destino 
aos trigais de Dulíquio, levantava âncoras. De lá eu 335 
seria levado com segurança ao rei Acasto. Forjavam, 
entretanto, lá na cabeça deles, uma trama contra 
mim. Queriam-me num poço de calamidades. Mal o 
transmarítimo se afastara do litoral, decidiram, 
transfigurados, que o dia da minha escravidão não 340 
seria outro. Arrancaram-me capa, túnica, a roupa 
toda. Cobriram-me de trapos. Podes constatá-lo com 
teus próprios olhos nesta capa toda esburacada. Os 
campos de ítaca verdejavam já ao longe. Chegaram 
à tardinha. Amarraram-me e saltaram do navio às 345 
pressas, abandonando-me a bordo. O nó me apertava 
os pulsos. Nas alvas areias do mar prepararam a ceia 
aos últimos raios de sol. Amparado pelos divinos, 
senti que o nó se abria. De cabeça enfiada nos farrapos, 
escorreguei pelo leme. Quando senti a água à altura 350 
do peito, comecei a deslizar. Remos eram meus braços. 
Num zás, eu estava fora do alcance dos bandidos. 
Escalei a barranca e penetrei num matagal. Escondi-me 
agachado no lugar em que a vegetação florida se adensa. 
Correria, berreiro, palavrões largados ao vento. Tudo 355 
inútil. Cansados de me procurar, julgaram mais acertado 
voltar ao abrigo da nau. Devo minha fuga aos deuses. 
Tudo lhes é fácil. Não vês? Graças a eles estou na cabana 
de um homem honrado. O destino quer que eu viva." 
Tu lhe respondeste, meu caro porqueiro Eumeu: 360 
"Meu sofrido hóspede, mexeste com minha tripas 
ao me contar o que padeceste nas tuas andanças. Mas o 
que falaste a respeito de Odisseu não me convence. A 
história não está bem tramada. Por que um homem nas 
tuas condições teria prazer em mentir? A respeito do 365 
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retorno do meu patrão, acredito estar bem informado. 
E evidente que os deuses o odeiam: não permitiram 
que ele morresse gloriosamente em Tróia, nem nos 
braços dos que o querem, terminada a guerra. A coligação 
dos aqueus poderia ter-lhe erguido um monumento, orgulho 370 
para o filho. Em vez disso, pereceu desonrado nas garras 
das Harpias6. Sou um homem solitário. Porcos são meus 
companheiros. Nunca vou à cidade, a não ser a convite 
de Penélope para avaliar com essa sábia uma informação 
que tenha recebido. Deverias assistir a uma dessas reuniões. 375 
Uns, chorosos, querem saber se o patrão volta, outros 
desejam que a dúvida persista para poderem continuar 
na folgança. Essa conversalhada não me agrada nada. 
Chegou aqui um etólio que me passou na conversa. Disse 
que andava sem rumo pelo mundo porque tinha matado 380 
um homem. Veio à minha cabana, e eu o acolhi. Falou 
que tinha visto Odisseu na corte de Idomeneu. Parará 
em Creta para restaurar navios avariados pelos ventos. 
Garantiu que por volta do verão ou do outono estaria 
em casa, que Odisseu voltaria rico e acompanhado de 385 
seus ricos companheiros. Tu, meu velho, já que um deus 
te trouxe, não me venhas com mentirinhas, não procures 
me agradar. Não te trato bem por isso, mas por respeitar 
a Zeus, protetor dos estrangeiros. Que Zeus te guarde!" 
Odisseu, sempre sábio, disse-lhe em resposta: 390 
"Vê-se que tens um coração desconfiado. Nem jurando 
consigo convencer-te. Não te abalas. Está bem! Vamos 
fazer uma aposta. Sejam testemunhas ninguém menos 
que os deuses do Olimpo. No dia em que Odisseu 
puser os pés em seu palácio, me darás roupa decente: 395 
uma túnica e uma capa. Me providenciarás passagem 
para Dulíquio, terra que amo. Mas, se não acontecer 
o que te digo, darás ordens aos teus subordinados para 
me precipitarem do alto de uma rocha. Será uma lição 
para esses mendigos mentirosos que andam por aí." 400 
Ouçam a resposta do Divino Porqueiro: "Seria 
notável, meu hóspede. Minha virtude seria louvada 
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entre os homens de agora com ecos no futuro. Primeiro 
te convido para entrar, trato-te hospitaleiramente, 
depois eu te mato, te arranco o espírito dos ossos. Achas 405 
que eu poderia invocar Zeus depois disso? É hora 
de jantar. Em breve meus companheiros estarão aqui. 
Forremos a tripa com os petiscos que eles nos prepararem." 

Corria assim a conversa entre dois. Vieram os porcos 
e vieram os homens que cuidam dos porcos. Prenderam 410 
os animais nos chiqueiros como de costume para o repouso 
noturno. Ao ritmo dos roncos se aglomeram os corpos. 
A ordem do porqueiro animou os camaradas: "Depressa! 
Preparem-me o melhor dos capões. Será em homenagem 
a este que vem de longe. O beneficio hoje será nosso. 415 
Todos os dias estamos às voltas com esses bichos de alvos 
dentes, e a vantagem é de outros, que não fazem nada." 
O bronze racha severo as achas de lenha. Trouxeram um 
macho gordo de cinco anos. Aproximaram-no da lareira. 
A existência dos imortais não fugiu da atenção do porqueiro. 420 
O coração dele só acolhia bons sentimentos. Ao lançar no 
fogo as cerdas colhidas na testa do porco, rogou a todos 
os deuses a graça do regresso de Odisseu. Não era justo 
que um homem de tantos recursos sofresse longe de casa. 
O golpe de um pau de carvalho imobilizou o quadrúpede. 425 
Esticou as patas sem vida. Os outros o sangram. Assado, 
dividem-no em postas. Nas mãos do porqueiro, pedaços 
sangrentos envoltos em banha principiam a oferenda. 
Leva ao fogo pedaços polvilhados de farinha. 
O restante, separado a preceito, chia no braseiro. 430 
Assam, experientes, a carne, retiram-na dos espetos 
e a amontoam na mesa. O porqueiro se levanta para 
proceder à divisão. Conhecia o rito como ninguém. 
Competia-lhe dividir o todo em sete partes. Reservou, 
em preces, uma para as Ninfas e para Hermes, filho de 435 
Maia. As outras partes do alvos-dentes foram destinadas 
a cada um dos presentes. Ofereceu o lombo inteiro do 
cerdo a Odisseu. O gesto fez o homenageado sorrir. 
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Atento a tudo, não pôde deixar de falar: 
"Quero, Eumeu, que sejas tão caro a Zeus como 440 
agora me és a mim. Tuas gentilezas não têm limite." 
Guardei tua resposta, meu caro porqueiro Eumeu: 
"Serve-te, misterioso hóspede. Delicia-te com o que 
te oferecemos. Os deuses ora concedem, ora negam, 
conforme os impulsos lá deles. Não podem tudo?" 445 
Ofereceu as primícias aos seres sem fim. Feita a libação, 
depôs o vinho rutilante nas mãos do arrasa-cidades, 
Odisseu. Este tomou assento no lugar que lhe fora 
destinado. Mesáulio - adquirido com recursos do 
porqueiro na ausência do patrão - trouxe-lhe pão. 450 
Tanto a Senhora como Laertes ignoravam o negócio. 
Essa transação com os táfios era assunto dele. Era só 
se servirem, a mesa estava posta. Servidos do que 
lhes tinha sido oferecido, Mesáulio recolheu o pão. 

A carne e o vinho provocaram sono. Recolheram-se 455 
todos para dormir. A noite foi das terríveis. Lua 
nova! Zeus entornou água do princípio ao fim. 
Soprava o Zéfiro, forte e molhado. Odisseu pôs o 
porqueiro à prova. Perguntou se podia ceder-lhe 
a capa. Um outro a cederia a pedido do hospedeiro? 460 
Interessava-lhe conhecer os limites da hospitalidade: 
"Atenção, Eumeu e companheiros, ouvidos atentos! 
Acabo de fazer minhas preces, deu-me na veneta 
contar-lhes uma história. E o vinho. Tocado por ele, 
até o mais sisudo solta a língua, canta, r i , dança, 465 
faz loucuras, fala coisas que não deveria dizer. Já 
que ajoelhei, vou rezar. Quem me dera ser jovem! 
Já não sou o mesmo. Quando estive de emboscada 
junto às muralhas de Tróia, foi diferente. Eram 
comandantes Odisseu e Menelau, eu era o terceiro. 470 
Eles me queriam no comando. Nos aproximamos 
das gigantescas muralhas num matagal denso que 
cercava a cidade. Acampamos entre as canas de 
um pântano, agachados debaixo do escudo. Fomos 

63 



castigados pela noite fria. O vento amansara. Sobre 
a geada acumularam-se flocos de neve. Frio de 
rachar. Uma camada de gelo cobria o escudo. Os 
outros, embrulhados em túnicas e capas, dormiam 
tranqüilos. O escudo protegia os ombros. Eu tinha 
cometido a besteira de durante a marcha deixar a capa 
para comandados. Não me passou pela cabeça que 
poderia esfriar. Eu marchava só de escudo e de 
camisa. No fim da noite, as estrelas já se despediam, 
cutuquei Odisseu que dormia do meu lado. Ele ficou 
atento ao que eu lhe dizia: 'Divino Odisseu, nunca 
precisei tanto dos teus infinitos recursos como agora. 
Em breve estarei longe do mundo dos vivos. Este frio 
me mata. Estou sem capa. Não sei que gênio mau me 
mandou ficar só de túnica. E o fim do mundo.'As 
idéias se ajeitaram rápidas na cabeça dele. Em planos 
e no campo de batalha não conheço ninguém igual 
a ele. Falou-me assim à boca pequena: 
'Te acalma. Que ninguém dos outros te ouça.' 
Escorando a cabeça com o braço, falou: 'Acordem, 
companheiros, acabo de sonhar um sonho. E dos 
divinos. Nós nos tínhamos afastado muito da frota. 
Eu queria que alguém fosse dizer a Agamênon, 
o chefe, o filho de Atreu, que nos mandasse navios.' 
Foi o que disse. Levantou-se de imediato Toante, 
filho de Andrêmon, tirou a capa de púrpura e chispou 
rumo à frota. Foi assim que me embrulhei na capa 
confortável do outro até ao raiar do dia. Gostaria 
de ser jovem com o mesmo vigor. Garanto que um 
dos porqueiros nesta cabana me daria sua capa, 
por simpatia e por respeito a um homem ilustre. 
Como sou um maltrapilho, as pessoas não me 
respeitam." Respodeste assim, Eumeu, porqueiro do 
meu coração: "Meu velho, tua historinha não poderia 
ser melhor. Nenhuma palavra inútil, tudo a propósito. 
Roupa não vai te faltar, tampouco te sentirás privado 
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de qualquer outro suprimento que venhas a solicitar. 
Por hoje! Ao raiar do dia, voltarás aos teus andrajos. 
Aqui, capa, cada um tem a sua; túnicas, para mudar, 
são escassas. Para falar a verdade, não trocamos roupa. 
Se o filho do rei voltar, te garanto que será diferente. 515 
Prometeu-nos capas, túnicas, fartura de tecidos. É só 
esperar. O que o coração pedir, ele nos dará." Havia 
esperança em suas palavras. Levantou-se e preparou 
um leito junto à lareira, pelegos e couros de cabra. 
Odisseu se acomodou. Cobriu-o com um capote 520 
espesso e comprido. Era a reserva de Eumeu. Ele o 
usava nos dias em que o frio atacava com mais força. 
Outros prepararam suas camas perto de Odisseu, 
junto dele dormiam jovens. O porqueiro não queria 
dormir ali, não se afastava dos seus animais. Odisseu 525 
teve a satisfação de vê-lo sair armado. Constatou o 
desvelo do escravo pelos bens do Senhor ausente. 
Eumeu ajustou a espada nos ombros musculosos, 
vestiu uma capa, resistente ao frio e ao vento, agarrou 
uma pele de cabra, produto de um animal bem nutrido, 530 
empunhou uma lança de ponta aguda. Estava pronto 
para encontrar-se com seus porcos de alvos dentes. 
Uma rocha protegia o sono deles contra o vento. 
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Canto 15 

Palas Atena dirigiu-se à dançante Lacedemônia, 
empenhada em repatriar o preclaro fdho de Odisseu. 
Do grande coração dele não deveriam fugir projetos 
de regresso. Encontrou-o dormindo na galeria fronteira 
à mansão de Menelau, o famoso, junto ao fdho 05 
de Nestor. Na verdade só este se rendera à suavidade 
do sono. Telêmaco oferecia resistência. De coração 
aflito por causa do pai, atravessava noites em claro. 
O olhar penetrante de Atena furou a sombra quando 
falou: "Que sejas telecombatente, admito, Telêmaco, 10 
mas teleandante? Não cuidas do que é teu. Entregas teu 
palácio a homens gananciosos. Não temes que eles 
venham a devorar tudo? Com esta viagem lucraste o quê? 
Despede-te. Convence Menelau de que retornar te é 
urgente. Queres encontrar tua virtuosa mãe em casa? 15 
O pai dela e os irmãos insistem em que ela case com 
Eurímaco. Ele supera todos os candidatos à mão de 
Penélope em presentes e em dádivas nupciais. Teus 
recursos desaparecem de tua casa sem tua aprovação. 
Sabes como são volúveis os sentimentos no coração 20 
de uma mulher. Quem a receber será senhor de tudo. 
Filhos que tenha já não lhe interessam. O falecido 
lhe some da lembrança. Buscas são interrompidas. 
E tu? Volta e entrega a direção de tua casa a uma 
escrava em quem tenhas plena confiança até que os 25 
deuses determinem quem será tua esposa. Avalia 
no teu peito a recomendação que te darei agora. 
Os pretendentes, os mais ousados, te montaram 
uma emboscada no estreito entre Itaca e a rochosa 
Same. Querem-te morto antes de chegares em casa. 30 
Não desejo que isso aconteça. A terra cobrirá os 
perversos antes de eles consumirem teus bens. 
Trata de manter a rota de tua bela nau longe das 
ilhas. Navega à noite. Um imortal, favorável à 
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tua causa, te enviará, com certeza, vento propício. 35 
Quando chegares ao porto de Itaca, encaminha 
teu navio com toda a tripulação para a cidade. 
Procura imediatamente o guardador dos teus porcos. 
Se ele cuida dos teus bichos, protegerá também a t i . 
Passa a noite na cabana dele. Manda que ele vá à 40 
cidade para informar Penélope de que estás bem e 
acabas de retornar de Pilos." Com essas instruções, 
subiu ao elevado Olimpo. Telêmaco arrancou 
do sono seu amigo, o fdho de Nestor. Tocando-o 
com o pé, falou-lhe, resoluto: "Pisístrato, acorda, 45 
fdho de Nestor. Precisamos do casco duro de nossos 
cavalos. Atrela-os ao carro. E hora de partir." Retrucou 
Pisístrato, notável filho de Nestor: "Ainda que seja 
urgente, Telêmaco, não convém que nos larguemos 
pela estrada em noite escura. Não tarda a Aurora. 50 
Espera até que Menelau, o Atrida, excepcional no 
manejo dos dardos, acomode as dádivas no carro. 
Convém que uma troca de palavras afáveis encerre 
nossa estada. Assim permaneceremos para sempre 
na memória de quem fraternalmente nos hospedou." 55 
A Aurora dos dedos róseos não se fez esperar. 
Erguendo-se do leito de Helena - a rainha no belo 
Penteado - , acercou-se o Menelau da voz autoritária. 
Ao reconhecê-lo, o fdho de Odisseu tratou de vestir 
apressadamente a túnica. Ela fulgia em seu corpo. Um 60 
manto que lhe descia amplo dos ombros completava 
a vestimenta. Telêmaco recebeu o rei à porta. O filho 
de Odisseu foi ajuizado nas palavras ao monarca: 
"Menelau, divinamente agraciado, guia deste povo, 
devo despedir-me. Obrigações me chamam. A 65 
ordem me vem do coração. Quero voltar para casa." 
A força de Menelau soou na resposta: "Telêmaco, 
já que desejas partir, não quero reter-te aqui por mais 
tempo. Eu mesmo ficaria furioso se um hospedeiro 
meu fizesse isso comigo. Solicitude excessiva molesta. 70 
Atitude regrada prevalece. Reter quem quer partir ou 
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apressar a partida de quem deseja ficar constituem 
atitudes reprováveis. O hóspede merece, com a atenção, 
o direito de partir quando quer. Permite-me apenas que 
minhas dádivas subam ao teu carro. Verás com teus 75 
olhos que são esplêndidos. Minha dispensa, como sabes, 
é farta, as mulheres foram encarregadas de preparar o 
banquete de despedida. Igual atenção merece a glória e o 
trabalho. De mesa em mesa, viaja-se por estes caminhos 
sem fim. Preferes retornar pela Hélade, atravessar Argos? 80 
Eu mesmo te acompanharei. Mando aparelhar os cavalos. 
Te guiarei por cidades de heróis. Não seremos tratados 
com indiferença. Ao menos uma lembrança levaremos: 
uma trípode, um caldeirão de bronze, uma junta de 
mulas ou, quem sabe, um cálice de ouro." A reposta 85 
de Telêmaco foi ajuizada: "Caro Menelau, rei deste 
povo, prefiro voltar ao que é meu. Quando parti, não 
deixei ninguém para cuidar das minhas propriedades. 
Não seria estranho, se na procura do meu pai, homem 
que equiparo aos deuses, eu próprio me perdesse 90 
ou perdesse bens guardados no meu palácio?" 
Menelau, o homem da voz potente, atento a essas sábias 
reflexões, expediu imediatamente ordens à sua esposa 
e às serviçais para que a dispensa fosse aberta à refeição 
a ser preparada. Aproximou-se Eteoneu, filho de Boétoo. 95 
Acordara cedo e não morava longe dali. Recebeu ordens 
do soberano para acender o fogo e preparar os assados. 
Sabendo das razões, pôs mãos à obra sem perder tempo. 
O monarca, ele próprio, desceu à câmara odorífera, 
acompanhado da esposa e de Megapentes. 100 
Chegados à câmara onde estavam guardados os tesouros, 
Menelau selecionou uma taça de duas asas e pediu 
que seu filho Megapentes apanhasse uma cratera de prata. 
Helena dirigiu-se às arcas onde estavam guardados os 
vestidos que ela mesma confeccionara com todo o esmero. 105 
Helena, a divina entre as mulheres, tomou um deles, 
o mais bem trabalhado - , era vaporoso, emitia 
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raios de estrela. Ela o estendera embaixo dos outros. 
Juntos atravessaram o palácio para o lugar em que se 
encontrava Telêmaco. Menelau, o loiro, disse ao hóspede: 110 
"Telêmaco, conclua Zeus, o tonitruoso esposo de Hera, 
os projetos de retorno que cultivas em tua mente. 
Das dádivas que guardo abundantes em meu tesouro, 
te ofereço as que me são mais gratas. Dou-te 
esta cratera toda lavrada, é de pura prata, observa bem 115 
esta borda feita de ouro, trabalho esmerado 
de Hefesto. Recebi-a de um herói, Fédimo. Conheces? 
E rei dos sidônios. Ele me hospedou quando eu voltava. 
Lembrado do gesto, quero que a tenhas agora." 
Comovido, o Atrida colocou a bialada taça nas mãos 120 
do jovem. Megapentes trazia a cratera. A prata 
luzia nos braços desse jovem forte. Apareceu, então, 
Helena. A alegria brilhava nas faces dela. O vestido 
pendia de seus braços. Tinha palavras carinhosas: 
"Este presente, querido filho, deverá gravar em tua 125 
memória o nome de Helena. E para a ardentemente 
desejada hora do casamento; guarda-o para tua noiva. 
Confia-o a tua mãe. Desejo-te um agradável retorno 
à tua confortável mansão e à terra dos teus pais." 
A rainha entregou o vestido ao jovem radiante. 130 
Pisístrato, tomado pela admiração que lhe causaram 
os presentes, guardou-os na caixa do carro. Menelau, 
em cuja cabeça a cabeleira loira se movia, convidou 
todos a tomarem assento em cadeiras e poltronas. 
Entrou a escrava com a bacia para lavar as mãos. A 135 
água vinha num jarro de ouro, apoiado numa bandeja 
de prata. A mesa brilhava de tão limpa. A respeitável 
despenseira dispôs o pão ao lado de muitas outras 
iguarias. A fartura era apreciável. Trinchar e distribuir 
a carne foi tarefa do filho de Boétoo. O notável filho 140 
de Menelau se ocupou do vinho. Postas as mesas, 
as mãos estendidas iniciaram o banquete. Satisfeito 
o desejo de comer e de beber, Telêmaco e seu 
companheiro, o glorioso filho de Nestor, atrelaram 
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os cavalos e tomaram assento no carro ornamentado. 145 
No pátio as rodas se movem sonoras, passam o 
pórtico. Seguem os passos do monarca. No cálice 
de ouro em sua direita resplandece a doçura do 
vinho destinado à derradeira libação. O rei, solene 
ante os cavalos, ergue o cálice em despedida: 150 
"Adeus, meus jovens. Levai minhas saudações a 
Nestor, comandante de tropas, que foi para mim, 
enquanto combatíamos em Tróia, conselheiro e pai." 
A sábia palavra de Telêmaco soou em resposta assim: 
"Nascido de Zeus, quando chegarmos a Pi los, Nestor receberá 15 5 
as saudações que lhe envias. Gostaria de em Itaca 
repeti-las a Odisseu; devolvido a seu palácio, eu 
teria assim o prazer de dividir com ele as provas 
de amizade com que fui distinguido em teu palácio." 
Enquanto ele falava, uma ave alçou vôo à direita. 160 
Era uma águia com um ganso nas garras, manso 
como os de pátio. Perseguiram-na homens e 
mulheres. Aproximou-se da carruagem e ganhou 
as alturas na frente dos cavalos. A alegria foi geral. 
O espetáculo levantou o entusiasmo de todos. 165 
Foi a vez de Pisístrato. A fala dele foi esta: 
"Para quem é este prodígio, Menelau? Fala chefe de 
povos, o sinal foi para ti ou para um de nós dois?" 
Menelau, o amigo de Ares, estava indeciso. O que 
responder? Procurava evitar declaração inadequada. 170 
Helena, que comparecera de vestido longo, antecipou-
se na resposta: "Ouvi-me. Falo como vidente. O que 
os deuses no meu espírito lançaram deverá acontecer. 
Uma águia que tem ninho na montanha arrebatou um 
ganso criado em casa. Isso significa que Odisseu, 175 
depois de muito padecer errante, voltará para punir. 
Que ele já esteja em casa a ruminar o aniquilamento 
dos pretendentes, isso não está fora de cogitação." 
Respondeu-lhe Telêmaco, o jovem que pensa longe: 
"Assim o disponha Zeus, o trovejante esposo de Hera. 180 
A t i , Deusa, subirão as minhas preces." Estalou o 
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chicote no lombo dos cavalos. Os cascos golpearam 
as ruas da cidade rumo aos campos abertos. 
O jugo que lhes oprime a nuca balouça o dia todo. 
Ao sol cadente, anoitecem todos os caminhos. Ao 185 
Alcançarem Faros, dirigiram-se à mansão de Diocles, 
filho de Ortíloco, da casa de Alfeu. Regiamente 
presenteados, passam a noite lá. A primeira luz dos 
róseos dedos da Aurora, atrelam os cavalos para 
prosseguirem viagem no carro de várias cores. Os 190 
ruídos da partida ecoaram na galeria ao atravessarem 
o pórtico. Os estalos do chicote apressavam o galope. 
Voavam as patas dos corcéis até alcançarem as altas 
muralhas de Pilos. Falou Telêmaco ao filho de Nestor: 
"Caro amigo, quero tua palavra. E importante para 195 
mim que a cumpras. A amizade de nossos pais nos 
aproximou. Acresce que temos a mesma idade. Esta 
viagem estreitou os laços que nos uniam. Detém o 
carro na minha nau, rogo-te, nascido de Zeus. Deixa-
me lá. Se eu for à tua casa, as gentilezas do teu pai 200 
não me deixarão partir. E é urgente que eu retorne." 
O filho de Nestor refletiu sobre o pedido do amigo. 
Não queria prometer o que não pudesse cumprir. 
Considerou que esta seria a decisão adequada: 
dirigir os cavalos à nau, firmada nas areias do mar, 205 
buscar os ricos presentes guardados no bagageiro, 
preciosidades de ouro, dádivas de Menelau. Foram 
de incentivo as palavras que lhe saíram da boca: 
"Não percas tempo. Antes de eu levar a notícia 
ao meu venerando pai, reúne todos os teus 210 
companheiros. Minha mente e o meu coração o 
conhecem bem. E imperativo em suas decisões. 
Ele te constrangerá pessoalmente a ficar. Não 
voltará sem alcançar seus propósitos. Ficará 
furioso se resistires." Balouçou o brilho das crinas 215 
dos cavalos fustigados. O galope venceu pronto a 
distância a Pilos. Telêmaco apressou o embarque 
dos seus: "Amigos, aparelhem o navio. Quero 
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todos a bordo. Declaro cumprida nossa missão em 
Pilos." As ordens foram imediatamente executadas. 220 
A bordo, ocuparam seus assentos nos bancos. Findas 
essas providências, Telêmaco rendeu culto a Atena 
na popa. Aproximou-se um estranho, viera de longe, 
um exilado de Argos por assassinato, um sacerdote. 
Pertencia à gente de Melampo, antigo morador de 225 
Pilos, mãe de rebanhos. Dos pílios ele era um dos mais 
ricos. Vivia numa mansão majestosa. Neleu, o mais 
arrogante dos viventes, o perseguia. O medo o 
afastou da pátria e desse homem soberbo. Abrigado 
alhures, Neleu apoderou-se de seus bens por todo um 230 
ano. Melampo foi parar nas algemas de Fílaco. 
Sofreu muito. Causa da prisão foi a filha de Neleu, 
que o enlouqueceu. A Erínia golpeou-lhe a mente. 
Melampo, conseguindo, entretanto, fugir de morte 
violenta, arrebanhou os bois de Fílaco e os fez mugir 235 
em Pilos. Para se vingar do tratamento infame que 
recebera de Neleu, levou a filha deste à casa do irmão 
para ser esposa dele. Melampo escolheu para si 
outra terra, Argos e seus cavalos. Habitar ali 
e ser rei desse numeroso povo foi seu destino. Casou 240 
lá, e lá ergueu uma suntuosa mansão. Antífates 
e Mâncio foram os seus filhos, poderosos ambos. 
Antífates teve um filho valente, de nome Oicleu. 
Oicleu foi pai do intempestivo Anfiareu. Este era 
caro a Zeus Porta-Escudo. Apoio era outro que o 245 
queria muito. Contudo, ficou longe do vestíbulo da 
velhice. Pereceu em Tebas, outros presenteavam 
a mulher dele. Deixou dois filhos: Alcmaão e 
Anfiloco. Mâncio gerou Polifides e Clito. A Aurora 
não resistiu à beleza de Clito. A deusa do trono de 250 
ouro o raptou para elevá-lo ao círculo dos imortais. 
E Polifides? Apoio fez dele o melhor dos videntes 
depois de Anfiareu ter morrido. Polifides, tendo-se 
incomodado com o pai, emigrou para Hiprésia, onde 
fixou residência fazendo prognósticos para todos. O 255 
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estranho era filho deste. Chamava-se Teoclímeno. 
Aproximou-se de Telêmaco, quando este fazia 
preces e rendia sacrifícios em sua rápida nau. 
As palavras vinham-lhe leves ao falar a Telêmaco: 
"Amigo, já que te encontro a sacrificar neste lugar, 260 
rogo-te em nome dos teus sacrifícios e do teu deus, 
de ti mesmo, da tua cabeça e dos teus companheiros, 
responde-me francamente e sem rodeios minhas 
perguntas: quem és, donde vens, onde moras, quem 
são teus pais." Ponderada foi a resposta do jovem: 265 
"Estrangeiro, terás resposta sincera. Minha família 
é de ítaca. Sou filho de Odisseu, aliás, fui. Ele 
desapareceu em circunstâncias melancólicas. 
Fretei um navio, reuni uma tripulação para saber 
notícias de meu pai, sumido há muitos anos." 270 
Falou Teoclímeno com fulgores divinos: 
"Assim como tu, não estou em minha terra. Matei 
um homem e fugi. O morto tinha quantidade de 
irmãos e parentes lá em Argos. Magnatas! Para 
escapar da morte, de um fim violento, me larguei 275 
no mundo. Andar errante é meu destino. Recebe-
me no teu navio. Suplico-te como fugitivo. Não 
quero morrer. Penso que me perseguem." 
Ajuizado como sempre, contestou Telêmaco: 
"A decisão é tua. Não te recuso o que me pedes. Vem. 280 
Ofereço-te o que tenho. Quero que te sintas bem." 
Uma vez aceito, o estrangeiro passou-lhe a lança de bronze. 
Telêmaco a guardou no castelo da popa. Embarcou 
em seguida no vaso que vence mares. Ocupou seu 
lugar na popa e convidou Teoclímeno a sentar-se 285 
a seu lado. Saltaram as amarras da popa. Telêmaco, 
entusiasmado, orientou seus companheiros nas 
manobras de partida. A reação foi imediata. O 
mastro de abeto subiu no centro do navio. Firmam-
no os cabos. Laços de couro trançado içam as 290 
alvas velas, aos olhos fulgurantes de Palas Atena, 
autora de vento propício, que forte fura a pureza 
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do Éter. Importa-lhe que a nau vença veloz 
os mares em que nada medra. Passaram por Cruno, 
por Cálcide e sua formosa corrente. Ao sol que 295 
baixa, anoitecem todos os caminhos. O sopro 
de Zeus leva a nau até Feas, Costeiam Élida, ilha 
divina, governada pelos epeus. Ao contornar 
as ilhas rochosas, retornam as preocupações. 
Como fugir da morte? Seria recolhido à prisão? 300 

Na cabana de Eumeu, Odisseu e o porqueiro 
ceavam. Outros obreiros ceavam com eles. 
Satisfeitos com as iguarias que provavam, falou-
lhes Odisseu para experimentar o porqueiro. 
Interessava-lhe saber o limite da hospitalidade. 305 
Poderia ficar? Deveria abrigar-se na cidade? 
"Meu caro Eumeu e vocês, amigos. Penso em 
ir amanhã à cidade. Vou para mendigar. Não 
Quero sobrecarregar ninguém. Mas preciso 
aconselhar-me com vocês. Alguém terá que 310 
levar-me até lá. Chegando lá, eu me viro. 
Espero que alguém me ofereça um naco de pão, 
me dê um copo de água. Na casa de Odisseu, 
pretendo levar notícias à sábia Penélope. 
Espero que os pretendentes, mesmo arrogantes, 315 
não me mandem pastar. Comida não lhes falta. 
Poderiam me convidar. Se quiserem, até trabalho 
para eles. Não tenho razão? O que você acha? 
Conto com Hermes, ele me guia. Os trabalhos 
que ele incentiva agradam, conferem prestígio. 320 
Faço de tudo. Ninguém compete comigo. Sei 
armar lenha de fogo, sei partir achas secas. Sei 
dividir e assar carne, sei tostar, sei distribuir 
vinho, sei tudo o que os de baixo fazem para os de 
cima." Tu, porqueiro, lhe respondeste contrariado: 325 
"Não posso entender, meu velho, o que te passa pela 
cabeça. Sabes que eles poderiam terminar contigo? 
Queres misturar-te com aquela gente? A pretensão, 
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a violência é tanta que ecoa no bronze da abóbada 
celeste. Os que lhes prestam serviços têm outro 330 
jeito. E gente nova. Vestem túnicas e capas de 
qualidade, a cabeleira deles brilha, apresentam-se 
de cara bonita. Assim são os criados. As mesas 
brilham. Providas sempre de pão, carne e vinho em 
abundância. Fica. Tua presença não perturba ninguém. 335 
Falo por mim mesmo e pelos outros que vivem 
aqui comigo. Espera até aparecer o fdho de Odisseu. 
Ele te fornecerá túnica e capa. Decentemente vestido, 
poderás ir para onde teu coração te chamar." 
Respondeu-lhe Odisseu, o grande sofredor: "Que sejas 340 
caro a Zeus como o és a mim agora! Acabas de 
livrar-me desta minha dolorosa vida de errâncias. 
Nada é pior do que andar por este mundo sem eira 
nem beira. E esse maldito estômago, Eumeu, o 
responsável por nossos males. E ele que nos sujeita 345 
a trabalhos e dores. Queres que eu fique e espere 
o filho de Odisseu. Fala-me também da mãe do 
herói, do pai, que já na despedida se arrastava 
na estrada da velhice. Os raios do sol ainda os 
iluminam ou já se mudaram para o reino de Hades?" 350 
Falou-lhe, então, Eumeu, capataz de porqueiros: 
"A respeito disso, estrangeiro, posso dar-te 
informação segura. Laertes ainda vive. Roga tu que 
Zeus lhe extinga o sopro da vida em sua própria 
casa. A ausência do filho lhe dói muito. Dói-lhe 355 
também a partida da querida esposa. A morte 
dela o levou a uma velhice prematura. A 
falta do filho distante apressou o fim dela. 
Morte dolorosa como a dela eu não desejo a 
nenhum dos que me querem bem. Em 360 
seus últimos dias, embora muito abatida, falar 
com ela e fazer-lhe perguntas me trazia grande 
alegria. Eu tinha sido criado com Ctimene, a 
filha dela, jovem robusta, a última de seus filhos. 
Recebi os mesmos cuidados e quase que a mesma 365 
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estima. Quando atingimos a sonhada juventude, 
ela foi enviada como noiva presenteadíss ima a 
Same. Recebi de Anticléia vestimenta de valor: 
túnica, capa, sandálias pomposas enfeitavam meus 
pés. Cercado de afeto, fui enviado ao campo. 
Tudo isso me falta agora. Concedem-me, porém, 
trabalho os bem-aventurados deuses. Dedico-me 
ao ausente. Tenho o que comer, o que beber e o que 
dar a pessoas honradas. Da Senhora, entretanto, 
não me vem palavra confortadora, nem gesto. 
0 mal desabou sobre a casa. Descarados! Os 
criados gostariam de conversar com ela, saber o 
que poderiam fazer por ela, comer e beber com 
ela, receber uma recompensa que levante o ân imo . " 
Com muita prudência, respondeu-lhe Odisseu: 
"Estou surpreso. Ainda pequeno, meu caro Eumeu, 
já foste arrancado da tua terra, dos braços dos teus 
pais. Te largaram no mundo. Conta-me tudo. 
Aniquilaram teu povo, infestaram as ruas da cidade 
em que moravam teu pai e tua distinta mãe? Piratas 
te arrebataram enquanto pastoreavas ovelhas e bois, 
transportaram-te como carga no navio e por preço 
avultado te venderam ao dono disto tudo?" 
Respondeu-lhe o guardador de porcos e capataz: 
"Estrangeiro, j á que tocaste no meu passado, presta 
atenção no que vais ouvir enquanto comes e bebes. 
Compridas são as noites. Há tempo para dormir e 
tempo para se deliciar com histórias de antanho. 
Nada te obriga a te recolheres antes da hora. Mui to 
sono faz mal. Quem não quiser escutar, dê o fora 
e vá pra cama. Ao raiar do dia, roa uma costela, 
pegue seus porcos e vá cuidar do seu trabalho. 
Deixem-nos aqui, com assados, copos e conversa 
gostosa recordar maus momentos de outros tempos. 
Dores passadas divertem, se quem as conta padeceu 
muito e passou por muitas dificuldades. Se queres 
escutar, não vou deixar de satisfazer tua curiosidade 
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"Existe uma certa ilha, chamada Síria, talvez a 
conheças, situada acima de Ortígia, lugar para 
onde o Sol se curva. Populosa ela não é, mas é 
agradável: belos bois, belas ovelhas, muito vinho, 
muito trigo. A fome não aflige a gente de lá. Os 
habitantes daquela ilha não conhecem doença 
nenhuma. Os que nascem ali , envelhecem. Aparece 
Apoio, aparece Artemis. Flechadas suaves levam 
os velhos a uma morte tranqüila. Como lá tudo 
está dividido em dois, há duas cidades. Sobre 
uma e outra reinava meu pai, Ctésio, filho de 
Órmeno, soberano de aspecto divino. Marinheiros 
fenícios visitaram Síria um dia, renomados, mas 
velhacos. Vinham com um barco atulhado de 
tarecos. Servia na casa do meu pai uma fenícia, 
bela, esbelta, entendida em trabalhos de valor. Um 
fenício, marinheiro safado, veio com agradinhos. 
Isso aconteceu um dia em que ela lavava roupa. 
Ele a levou pro navio e pra cama. Nada transtorna 
mais a cabeça duma mulher, mesmo que ajuizada. 
Depois do ato, ele quis saber quem era e donde 
vinha. Ela descreveu o palácio do meu pai e falou: 
'Sou de Sidon. Isso me orgulha, terra de muito 
bronze. Sou filha de Aribante, homem rico. Muito! 
Táfios me raptaram. Gatunos! Eu vinha do campo. 
Os desgraçados me pegaram e me arrastaram até a 
casa deste cara. Ele pagou uma fortuna.' O larápio 
que tinha dormido com ela (escondidinhos!) falou: 
'Não queres voltar para casa conosco? Poderias 
ver teu pai, tua mãe , tua mansão , tua gente. Eles 
ainda vivem e, ao que sei, nadam em dinheiro.' 
A companheira de prazeres mostrou-se interessada: 
'Por que não? Mas não sem garantias. Quero que 
jurem que me levarão para casa. E não me judiem! ' 
Jurou o larápio, juraram os outros t ambém. 
Feitos os juramentos conforme todos os ritos, 
a mulher se animou e se largou a fazer promessas: 
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'Boca de siri! Se a lguém de vocês me encontrar 440 
na rua ou na fonte, não falem comigo, não me 
cumprimentem. Se o velho souber de alguma coisa, 
se alguém lhe cochichar no ouvido, estou fodida. 
O velho me algema, me tortura, acaba com vocês. 
Guardem bem o que digo. Continuem a negociar. 445 
Quando o navio estiver abastecido de víveres, 
avisem-me. Estarei esperando lá no palácio. 
Virei com ouro, tanto quanto eu puder carregar. 
Não quero favores. Pagarei pelos meus gastos. 
Rapto o filho do velho, um menino. Tiro-o do 450 
palácio; com o preço dele pago a passagem. O 
garoto corre atrás de mim. Ele vem comigo. 
Calcularam o lucro? Podem vendê- lo longe daqui.' 
Feita a oferta, a mulher desembarcou e voltou à 
sua bela mansão. Eles ficaram ainda um ano. 455 
Abarrotaram os porões do navio de produtos. 
Quando tinham o suficiente, trataram de partir. 
Não se esqueceram de avisar a mulher. Veio 
ao palácio um espertalhão com um colar de 
ouro e contas de âmbar. A j ó i a passou pelas 460 
mãos distintas de minha mãe e pelas mãos 
das criadas. Ficaram de olhos esbugalhados. 
Avaliaram o preço. A mulher percebeu o sinal. 
O malandro retornou discretamente ao 
navio. Ela me tomou pela m ã o e saiu porta 465 
afora. No vestíbulo v iu cálices nas mesas, lugar 
em que meu pai se reunia com seus conselheiros. 
Tinham ido à assembléia para ouvir o povo. 
Agarrou, num zás , três cálices e os enfiou no 
seio. Eu, inocentinho, a segui. O sol se pôs . 470 
Trevas cobriram as ruas. Corr íamos , eu e ela, 
para a beira do mar. A nau ligeira dos fenícios 
balouçava ali. Procediam ao embarque para 
singrar a rota úmida. Receberam-nos a bordo. 
Propícia soprou a brisa de Zeus. Seis noites e 475 
seis dias viajamos sempre. Quando, porém, Zeus 
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nos proporcionou o sét imo dia, a mulher foi 
alvejada por Artemis, a sagitária. O corpo dela7 

bateu na sentina como uma gaivota marinha. 
Lançaram-na ao mar para pasto de focas e peixes. 
De coração partido, fiquei aos prantos. Á g u a e 
vento nos levaram para Itaca. Laertes me comprou, 
me incorporou nos seus bens. Foi assim que 
conheci esta terra com meus próprios olhos." 
Odisseu, de sentimentos divinos, lhe respondeu: 
"Eumeu, cada detalhe do que contaste tocou-me 
o coração. Sem dúvida, sofreste muito. Como se 
vê, Zeus dá o mal e dá o bem. Abriga-te o teto 
de um homem generoso. Comida e bebida não 
te faltam. Tens o necessário . Levas uma vida 
boa. Mas eu que j á conheci cidades de muitos 
homens v im parar desprotegido neste lugar." 
Solta correu a conversa entre ambos até tarde. 
Dormiram muito pouco, na verdade, quase nada. 
A Aurora com seus róseos dedos não tardou. 

Telêmaco e os seus recolheram as velas. Destros, 
pousaram o mastro no chão e levaram a nau a remo 
ao ancoradouro. Lançaram a âncora e prenderam 
os cabos da popa. Desembarcaram para preparar a 
refeição na praia. Nas crateras giraram os reflexos 
do vinho. Revigorados pelos manjares e pela 
bebida, soou a palavra orientadora de Telêmaco: 
"Convém que a nau negra seja levada à cidade. 
Devo ir ao campo para ver meus pastores. À tarde 
estarei no palácio para pôr meus negócios em dia. 
Acertaremos as despesas de viagem amanhã . 
Preparem-se para uma festa de assados e vinho." 
Falou-lhe Teocl ímeno, o iluminado: 
"E eu, meu filho, farei o quê? Devo bater na porta 
de alguém? Quem governa esta pedregosa Itaca? 
Queres que vá ao palácio e me dirija a tua m ã e ? " 
Telêmaco, que pensa em tudo, respondeu-lhe: "Eu 
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poderia mandar-te para minha casa. Seria inútil. 
Ninguém te receberia como mereces. Se eu não 
estou, hóspedes lá não são bem tratados. Minha mãe 515 
não te verá. Raramente ela aparece na sala dos 
pretendentes. N ã o sai dos seus aposentos, situados 
no segundo piso. Eu poderia recomendar-te a 
outro cidadão, Eur ímaco, filho brilhante de Políbio, 
um sábio. Os olhos dos itecenses voltam-se a ele. 520 
Soberbo! O deus do momento é ele. O primeiro 
candidato à mão de minha mãe é ele. Está com o 
olho no que é do meu pai. Só Zeus sabe se o dia 
funesto há de apanhá- lo antes do festão das núpcias . " 
Ele ainda falava quando uma ave bateu asas à direita. 525 
Era um falcão, velocíss imo mensageiro de Apoio. 
Em suas garras se debatia uma pomba. As penas 
esvoaçavam no espaço entre a nau e Telêmaco. 
Teoclímeno o tomou pela m ã o e longe dos amigos 
o introduziu, em segredo, no mistér io das aves: 530 
"Telêmaco, o vôo pela direita não aconteceu sem 
orientação divina. Observei bem. Foi um prognóst ico. 
Em Itaca, casa nenhuma se iguala em nobreza à tua, 
sem sombra de dúvida, a mais poderosa." Sensata 
soou a resposta de Telêmaco: "Queira o céu, 535 
estrangeiro, que tua palavra se cumpra. Conhecerás 
no valor dos presentes minha generosidade. 
Vendo-os, qualquer um te reconhecerá venturoso." 
Telêmaco chamou Pireu, companheiro de confiaça: 
"Pireu Clitida, de todos os que me acompanharam a 540 
Pilos, tu foste o mais dedicado. Confio-te agora 
este estrangeiro. Recebe-o em tua casa. Dá-lhe 
a atenção devida até eu retornar do campo." 
Respondeu-lhe Pireu, lanceiro de fama: " N ã o te 
preocupes, Telêmaco. Por mais que demores, 545 
ele estará sob meus cuidados. Nada lhe faltará." 
Assumindo o comando, ordenou aos companheiros 
embarcarem e mandou soltar os cabos da popa. A 
bordo, tomaram seus lugares nos bancos dos remeiros. 

97 



Telêmaco calçou as sandálias que o distinguiam. Para 550 
sua proteção, tomou a lança guardada na cobertura. A 
ponta afiada era das boas. Livraram a nau das amarras, 
afastaram-na da costa e navegaram para a cidade. 
Eram essas as ordens de Telêmaco. Os pés divinos 
do filho de Odisseu levaram-no velozes ao estábulo. 555 
As abundantes varas de porcos o chamavam. Queria 
ver o porqueiro, tão dedicado a seus senhores. 
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Canto 16 

Na cabana, ambos preparam a refeição, Odisseu e 
o porqueiro, o divino. E de manhã. Arde o fogo. 
Despedem-se os demais. E hora de levar os porcos 
ao pasto. Telêmaco avança. Cercam-no os ladradores. 
Mas não ladram! Percebeu Odisseu o alvissareiro 
girar dos cachorros no impacto dançante das patas 
no chão ressoante. Esvoaçaram-lhe estas palavras: 
"Recebes, decerto, a visita de um amigo ou de 
um conhecido. Os cachorros circulam inquietos, 
mas não ladram. Sinto batidas de patas no piso." 
A frase ainda não se formara inteira, quando 
assomou na porta o vulto do fdho. O espanto ergueu 
o porqueiro. Caem-lhe da mão instrumentos e vasos. 
O vinho entornado tinge o chão. Eumeu corre ao 
amo, beija-lhe a testa, beija-lhe os olhos, beija-lhe 
ambas as mãos. Uma lágrima molha-lhe o rosto. 
Telêmaco, como que vindo de terra distante, findos 
dez anos sofridos em dores sem conta, recebe do 
porqueiro ternuras de pai. Eumeu só tem Telêmaco. 
Telêmaco lhe vem dado por deuses. Beijos não 
cessam. Não cessam abraços. Como que a um 
fugido da morte, profere o porqueiro palavras aladas: 
"Vieste, Telêmaco, meu doce brilho. Não esperava 
ver-te nunca mais. Pensava-te morto em Pilos. Entra, 
filho querido. Quero sentir a alegria de ver-te lá 
dentro. Vens renascido de um mundo perdido. Não 
costumas freqüentar teus campos. Raro visitas 
tratadores. Tua atenção foi absorvida por esses 
abomináveis que não cessam de querer a posse de 
tua mãe." Ajuizada soou a resposta de Telêmaco: 
"Te acompanho, paizinho. Por tua causa estou 
aqui. Quis ver-te com meus próprios olhos. 
Venho para saber de tua boca se minha mãe ainda 
espera no palácio. Outro casou com ela? O leito 
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vazio de Odisseu ainda está coberto de teias de 
aranha?" Firme soou a resposta do capataz: 
"De ânimo de ferro, ela ainda resiste lá no 
teu palácio. Noites infindas findam em dores. 
Dias e dias se arrastam em rios de lágrimas." 
A lança de bronze passou às mãos de quem 
tranqüilizara o jovem. Seus passos soaram no 
piso de pedra. Odisseu, o pai, ofereceu-lhe o 
assento. Com estas palavras, Telêmaco deteve 
o gesto: "Fica, estrangeiro. Nesta cabana não 
falta lugar. Este é o homem que cuida de tudo." 
Odisseu, confortado, retomou seu lugar. Eumeu 
estendeu um pelego sobre os ramos espalhados. 
Foi esse o lugar que o porqueiro arranjou para o 
filho de Odisseu. O dedicado servidor serviu-lhes 
em travessas os assados não consumidos no dia 
anterior. Pronto preparou os cestos de pães, 
girava no vaso a delícia do vinho. Ocupou o 
lugar fronteiro a Odisseu. Dispostas as iguarias, 
os convivas estenderam mãos conduzidas pelo 
desejo. Suprido o corpo de alimentos e vinho, 
Telêmaco dirigiu-se ao seu fiel porqueiro: 
"Paizinho, qual é a procedência do estrangeiro? 
Marinheiros o trouxeram a Itaca? Vieram donde? 
Não vais me dizer que ele chegou até aqui a pé." 
Eumeu, caro porqueiro, tu o informaste assim: 
"De mim, meu filho, saberás a verdade toda. 
A gente dele vive nos amplos campos de Creta. 
Contou-me que chegou a conhecer muitas cidades, 
desnorteado. Não sabe que deus teceu-lhe a vida. 
Fugiu por último de piratas tesprotenses. Foi assim 
que pediu minha proteção. Eu o encaminho agora 
a ti. Procede como te parece justo. E protegido teu.' 
Percebem-se dúvidas na resposta de Telêmaco: 
"Eumeu, doem-me as palavras que proferiste. 
Sabes que não posso dar-lhe abrigo em minha 
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casa. Reconheço minha incapacidade. Com 
que mãos defender-me de agressões, de ameaças? 
O coração de minha mãe está partido em dois. 
Continuará a viver comigo para cuidar da casa? 
Respeita ainda o leito do esposo e a boca do povo? 
Ou já se dispõe a seguir o mais nobre dos 
aqueus, o que lhe faz a melhor proposta? 
Quanto a este estrangeiro, já que se abrigou aqui, 
terá de mim túnica, capa, a roupa de que necessite. 
Receberá espada para se proteger e calçado para 
os pés. Será conduzido para onde desejar ir. 
Se estás de acordo, acomoda-o aqui mesmo. 
Mando a roupa que prometi. Forneço víveres. 
Não deverá ser carga para ti nem para outros. 
Não posso conceber a presença dele entre os 
pretendentes. A arrogância deles não tem limites. 
Ele ouviria desaforos. Isso me doeria muito. 
Enfrentar uma multidão é difícil mesmo a um 
homem de muito valor. E eles são muitos e fortes." 
Interveio Odisseu, experimentado em trabalhos: 
"Amigo, chegou minha hora de falar. O que 
acabei de ouvir me dilacera o coração. Os 
pretendentes tramam desatinos nas tuas barbas, 
insurgem-se contra um homem do teu quilate. 
Consentes, gostaria de saber, na tirania que 
exercem sobre ti? Ofendeste os deuses? E por 
isso que o povo te odeia? A culpa é dos teus 
irmãos que não te amparam quando deveriam? 
Se eu tivesse a juventude que ainda lateja no 
meu coração, se eu fosse filho de Odisseu ou o 
próprio, mesmo em trapos, eu acharia saída. 
Que me decepasse a cabeça, quem quer que fosse, 
se eu não fizesse descer calamidades sobre essa 
corja que infesta o palácio do filho de Laertes. Se, 
esmagado pelo número, devesse tombar em 
combate, preferiria morrer em meu próprio palácio 
a ver indefinidamente essa vergonheira toda: 
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estrangeiros maltratados, escravas e mulheres 
friamente violentadas nos belos aposentos do 
palácio. Odres secos, tulhas vazias, desmandos, 
loucura, desatinos, essa infâmia nunca será 
vitoriosa." Inteligente foi a resposta de Telêmaco: 
"Saberás sem reservas o que se passa nesta ilha. 
Não há rebelião popular, ninguém me odeia. 
Não tenho irmãos. Não poderia queixar-me de 
omissão em horas decisivas. O Cronida sempre 
incumbiu um só da perpetuação do nossa linhagem. 
Arcésio teve só um fdho: Laertes. Odisseu é filho 
único de Laertes. De filhos Odisseu deixou 
só um, eu aqui, e me abandonou. Prepotentes 
infestam minha casa, nobres das ilhas vizinhas: 
Dulíquio, Same, a selvosa Zacinto, governantes 
desta pedregosa Itaca, tens aí os que compõem 
o clube dos pretendentes de minha mãe, os 
predadores das minhas provisões. E ela? Não 
diz 'não' a esse casamento abominável, nem se 
declara favorável. Na indecisão, dilapidam meu 
patrimônio, devoram minha casa. Em breve eu 
próprio serei dilacerado. A decisão está nos 
joelhos dos deuses. Peço-te, paizinho, que procures 
a sábia Penélope. Comunica-lhe que estou bem, 
que já voltei de Pilos. Eu fico aqui. Volta depois 
de teres levado o recado. Que ninguém saiba de 
nada! Tramam contra mim. Querem minha ruína." 
Lembro tua resposta, Eumeu, meu sábio porqueiro: 
"Compreendo, deixa-me ver, estou refletindo no 
que acabas de me dizer. Explica-me bem. Quero 
ver claro. Devo aproveitar a ida para informar 
Laertes? Para ele não é fácil. Preocupa-se muito 
com Odisseu. Cuida do campo. Come, bebe e 
conversa só com escravos. Ele escolheu viver 
assim. Mas ultimamente só come e bebe forçado. 
Tua viagem a Pilos o abalou muito. Largou de 
mão o trabalho. Geme e chora pelos cantos. 

107 



A pele se enruga, os ossos não lhe obedecem mais." 145 
Reflexivo, respondeu-lhe Telêmaco: "E doloroso. 
Ainda que me doa, não posso resolver isso agora. 
Os mortais decidem sobre pouco. Eu gostaria de 
providenciar o retorno dele ao palácio. Vai, no 
entanto, leva o recado e volta. Não convém que 150 
andes atrás dele pelos campos. Minha mãe pode 
enviar-lhe uma escrava de confiança com uma 
mensagem secreta. Dela o velho receberá a notícia." 

Telêmaco tinha pressa. O porqueiro calçou as 
sandálias e partiu. Atena estava atenta. Mal o 155 
porqueiro tinha saído, ela se aproximou. Tinha 
o aspecto de uma mulher bela, esbelta e 
entendida em trabalhos delicados. Odisseu a 
percebeu parada no vestíbulo. Telêmaco não 
notou que ela estava presente. Não a viu. 160 
Poucos percebem a aparição de deuses. 
Viram-na Odisseu e os cães, mas não ladraram. 
Fugiram ganindo pelo pátio. Odisseu, obediente 
a aceno de sobrancelhas, atravessou a cabana 
em direção a ela na compacta cerca do pátio. 165 
Ao deter os passos, falou-lhe a deusa: "Caro 
Odisseu, homem de muitos recursos, importa 
que fales a teu filho. Convém que desvendes 
o mistério. A hora do fim se aproxima. 
Dirige-te com Telêmaco à cidade. Aqui estou 170 
para enfrentar convosco os inimigos." Ao golpe 
da áurea varinha de Atena, no peito vigoroso 
e másculo do herói, túnica e capa reluziram 
renovadas. O rosto se refez em tonalidade 
bronzeada, as rugas sumiram, a barba espessa 175 
emoldurou escura o queixo. Terminado 
o trabalho, Atena se retirou. Odisseu retornou 
à cabana. Tomado de pasmo, Telêmaco desviou 
o rosto. Aos olhos dele, era divino o corpo 
que via. Escaparam-lhe estas palavras aladas: 180 
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"Bem diferente do que eras me surges agora. 
Outras vestes envergas, já não tens a pele que 
tinhas. Piedade! Terás os sacrifícios que queres: 
áureos tesouros, obras de arte. Poupa-nos." 
Sofrimentos severos soaram nas palavras de 
Odisseu: " Não sou deus, não me confundas 
com imortais. Sou aquele por quem gemes, 
por quem muito padeces, aquele por quem 
sofres violências. Eu sou teu pai." Com esses 
esclarecimentos, abraçou o fdho. Lágrimas 
desciam-lhe pela face, há muito retidas. 
Telêmaco, incrédulo - este não podia ser seu 
pai - , continua a interrogá-lo: "Não, tu não 
és meu pai. Um gênio me turva a visão para que 
minhas dores se agravem. O que aconteceu contigo 
não é obra de homem, não é obra de sua própria 
mente. A transformação de um velho em jovem 
não acontece sem que baixe um deus. Eras, ainda 
há pouco, um velho maltrapilho, teu porte é 
divino agora, semelhas os que seguram o céu." 
Odisseu falou, ponderado, para tranqüilizá-lo: 
"Telêmaco, vês teu próprio pai. Não há nada 
de espantoso, nada de surpreendente. Não esperes 
o retorno de outro Odisseu. Sou eu mesmo. Sofri 
muito. Naveguei sem norte. Retorno à minha 
terra depois de vinte anos. Devo este instante 
a Atena, Rainha da Vitória. Fazer de mim o que 
quer, está em seu poder. Agora tenho o 

[ aspecto de um mendigo, em seguida tenho 
aparência de jovem, deslumbrantemente vestido. 
Para seres que governam o vasto céu, exaltar um 
mortal ou abatê-lo não é proeza." Tendo-se 
apresentado, Odisseu voltou ao assento. 
Telêmaco, desfeito em lágrimas, estreitou-o nos 
braços. Ambos renderam-se ao desejo de chorar. 
Imagina grasnos de águias, aves de garras 
retorcidas pelo tormento - camponeses 
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abateram-lhes os filhotes antes do primeiro 
vôo. A dor que lhes fluía das pálpebras não foi 
menor. A luz do sol se apagava na dor de aflitos. 
A voz de Telêmaco rompeu o lúgubre silêncio: 
"Que embarcação te trouxe, pai amado, quem 
foram os nautas que te deixaram em Itaca? 
Lembras nomes? Não me digas que vieste a pé." 
Odisseu verteu nestas palavras seu muito sofrer: 
"Não te esconderei nada, meu filho. Trouxeram-
me navegadores de fama, feáceos. Eles 
costumam repatriar quem os procura. Dormi 
durante a viagem e dormindo me largaram aqui. 
Presentearam-me. Trouxe esplêndidas riquezas: 
bronze, ouro, vestimenta - cofres fartos. 
Por orientação divina, guardei a fortuna numa 
caverna. Atena me recomendou vir até aqui 
para deliberar sobre o extermínio dos insolentes. 
Peço-te que me enumeres os pretendentes. 
Gostaria de saber o número e quem devo 
enfrentar. Preciso refletir sobre a estratégia. 
Nós dois seremos suficientes para aniquilá-
los ou convém convocar a ajuda de outros?" 
Cautelosa foi a resposta de Telêmaco: "Teu 
renome, meu pai, rondou sempre meus ouvidos: 
o valor dos teus braços e o acerto de tuas decisões. 
Teu plano é ousado. Me assusta. Como poderiam 
dois homens vencer opositores tão numerosos? 
Os pretendentes não são dez nem vinte apenas. 
São muitos. Faz os cálculos. De Dulíquio 
vieram cinqüenta e dois rapazes escolhidos, mais 
seis criados. Vinte e quatro homens chegaram 
de Same. De vinte é a delegação de Zacinto. 
Doze homens da nobreza itacense engrossa 
a soma. Calcula ainda Médon, o arauto. Não 
esqueçamos o cantor, o da voz divina. Há ainda 
dois escravos encarregados de trinchar a carne. 
Se resolveres atacá-los no palácio, deves 
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contar com reação forte e violenta. Pensa bem. 255 
Conviria que tivéssemos aliados, gente que 
estivesse disposta a nos oferecer socorro." 
Odisseu, experimentado em lições, respondeu: 
"Gostaria de ouvir tua opinião sobre este plano. 
Julgas que nos basta o auxílio de Atena e de Zeus 260 
Pai? Ou devemos pensar na ajuda de outros?" 
A reposta de Telêmaco foi ajuizada: "Sem 
dúvida alguma, estes são os melhores. Não se 
assentam lá encima, nas nuvens? De lá exercem 
poder sobre homens e imortais." Continuou 265 
o sofrido Odisseu, confiante em deuses: "Não 
penso que esses dois se eximam por muito tempo 
do estrondoso embate em que mediremos forças 
com os pretendentes aos olhos de Ares. Mãos à 
obra! Vai já ao palácio, aproveita a primeira 270 
luz da manhã. Mistura-te a essa corja arrogante. 
Eu irei amanhã, conduzido pelo porqueiro. Irei 
em andrajos. Me verão como mendigo, velho. 
Se me tratarem mal, domina o furor no teu peito. 
Agüenta! Não te perturbe o mal que eu vier a 275 
sofrer. Digamos que me arrastem pelos pernas; na 
porta, pé na bunda, pauladas. Agüenta firme! 
Podes, é claro, pedir que parem com a judiaria. 
Fala tranqüilo, adverte-os com delicadeza. Não 
te atenderão. Seja! O dia fatal se aproxima. 280 
Outra coisa. Quero tua atenção. Abre tua mente. 
Quando a conselheira, Atena, agir sobre minha 
vontade, te farei sinal de cabeça, trata de levar 
todas as armas de guerra que encontrares para 
meu esconderijo lá no alto, no meu aposento. 285 
Tua conversa com os pretendentes será sempre 
conciliadora. Se estranharem a falta, dirás: 
'Afastei-as da fumaça. Já não lembravam em nada 
o aspecto que tinham quando Odisseu nos deixou. 
E este fogaréu. Cobertas de fuligem, imundas. 290 
Há mais. Esta advertência me veio do Cronida. 



Tem gente que bebe demais. Sai briga. Ódio. 
Quero evitar que um esfaqueie o outro. Seria 
uma vergonha, fim de festa. Ferro atrai valentões.' 
Deixa duas espadas e duas lanças - só para nós 295 
dois, dois escudos de pele bovina para proteger 
o corpo na hora do ataque. Contamos com mais 
dois: Zeus e Atena, deixarão todos malucos. 
Outra coisa: bico calado. Não te esqueças disso. 
E um teste. Se o sangue que te anima é o meu, 300 
ninguém saberá de ti que Odisseu está no palácio: 
nem meu pai, nem o porqueiro, nem alguma das 
criadas, nem Penélope, minha amada esposa. 
Saber de que lado estão as criadas é assunto de 
nós dois. Também a fidelidade dos criados será 305 
provada. Saberemos quem nos honra, teme, 
respeita e quem te desacata, sabendo quem és." 
A resposta do filho de Odisseu foi admirável: 
"Querido pai, ainda terás oportunidade de conhecer 
a têmpera do meu coração. Frouxo eu não sou. 310 
Qual é a vantagem da tua proposta 
para nossos propósitos? Pensa bem. Enquanto 
andas por aí, pelos campos, para saber quem, 
um por um, é fiel a t i , desaforados se 
encarregam de consumir o que é teu em tua casa, 315 
sem consideração. Queres testar as criadas? Vá lá! 
E bom saber quem é sem-vergonha e quem não é. 
Os escravos? Não te aconselho a correr pelos 
estábulos para testar fidelidade. Deixa isso para 
depois. Aguarda sinal do Zeus que te protege." 320 
A conversa entre ambos corria desse jeito. 

Entrementes chegou a Itaca o navio que tinha 
levado Telêmaco com seus companheiros a 
Pilos. Logo que alcançaram o fundo da baía, 
arrastaram a nau negra para a terra. Obreiros 325 
forçudos, sem perda de tempo, se puseram a 
esvaziar os porões. Os presentes, admiráveis, 



foram levados à casa de Clítio. Um mensageiro 
correu à mansão de Odisseu com informações 
para a sábia rainha: que Telêmaco, antes de ir 
ao campo, ordenara que navegassem à cidade. 
Que a rainha fosse forte! Não havia motivo 
para medo. Poupasse lágrimas. O mensageiro 
e o porqueiro, portadores da mesma mensagem, 
procuraram Penélope. Chegados à mansão 
do rei, o mensageiro, cercado de criadas, falou 
primeiro: "Senhora, teu filho já voltou." 
Veio, então, a fala do porqueiro. Disse tudo o 
que Telêmaco lhe mandara dizer. Falou 
o que tinha ouvido, até à última palavra. 
Deixando a sala e o pátio, voltou a seus porcos. 
Os pretendentes, estupefatos, perderam o ânimo. 
Deixando a sala, dirigiram-se ao muro do pátio. 
Reuniram-se em conselho junto aos portões. 
Eurímaco abriu a sessão: "Amigos, 
Telêmaco - que sujeitinho insolente! - concluiu 
com êxito essa viagem - quem diria? - contra 
nossos planos. Preparemos uma nau, a melhor. 
Para remeiros temos pescadores, e avisemos 
os companheiros emboscados. Retornem já." 
Ainda não tinha falado tudo, quando Anfínomo, 
voltando-se, avistou o navio no fundo do porto. 
Manejando os remos, recolhiam as velas. Não 
podendo conter o riso, falou aos companheiros: 
"Para que recado? Eles já chegaram. O céu 
deve ter-lhes enviado um aviso. Ou viram de 
longe Telêmaco passar e não o alcançaram." 
Levantaram-se e foram à beira do mar. 
Os musculosos auxiliares arrastaram o navio 
negro à terra e baixaram os instrumentos. 
De lá foram imediatamente à reunião. Era 
secreta. Não admitiram a presença de estranho, 
fosse jovem ou velho. Antínoo tomou a palavra: 
"Incrível! Os deuses livraram o malandro do 

119 



desastre. Nas rochas ventosas, os vigias se 
revezavam de sol a sol. A noite, ninguém de 
nós dormia em terra. Flutuando, observávamos 
o movimento dos barcos até ao raiar do dia. 
Queríamos pegar Telêmaco e acabar com ele. 
Um gênio o arrancou das nossas mãos. Em debate 
está a morte dele aqui e agora. Que não nos 
escape na próxima vez. Enquanto ele estiver 
vivo, não alcançaremos o que queremos. 
O cara é inteligente. Encontra saída. 
Com a simpatia do povo já não podemos contar. 
Vamos lá, antes que ele convoque os aqueus 
para uma assembléia. Sei que não perde tempo. 
A fúria dele não acaba. Firme, dirá a todos 
que fracassamos na tentativa de matá-lo. 
Eles não aplaudirão atos de violência contra ele. 
Poderão reagir e expulsar-nos de nossa terra. 
Seremos forçados, então, a procurar outro povo. 
Antecipemo-nos. Se o apanharmos no campo 
ou num caminho deserto, seus recursos serão 
nossos, os dividiremos criteriosamente entre nós. 
Daremos a mansão à mãe dele e a quem 
a tiver por mulher. Esta proposta - suponhamos -
não vos agrada, deliberais que viva, que seja dono 
dos seus bens; nesse caso, não viveremos mais de 
seus recursos, nem nos reuniremos mais aqui. Cada 
um irá para sua própria casa, fará propostas, trará 
presentes. Eleito será o da proposta melhor." 
As palavras de Antínoo provocaram silêncio geral. 
Anfínomo foi o orador seguinte. Este era ilustre, 
filho de Niso e neto de Areto, homem de mando. 
Veio de Dulíquio, terra de pastagens e de trigo. 
Exercia poder sobre os pretendentes. Os conselhos 
e as idéias dele agradavam a Penélope. Cheio de 
boas intenções, falou a todos: "Amigos, não 
aprovo o plano de matar Telêmaco. Assassinar 
o descendente de um rei me apavora. Importa 
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consultar antes a vontade dos deuses. Com a 
aprovação de Zeus, eu mesmo me disponho a 
executar a sentença e encorajo outros. Mas sem 
autorização divina, cessem os planos." O aplaudido 405 
discurso de Anfínomo encerrou a sessão. Findo 
o debate, rumaram ao palácio de Odisseu e se 
acomodaram em poltronas cuidadosamente limpas. 
Penélope, atenta a tudo, tomou a decisão de aparecer 
aos presunçosos e enfrentar sua insolência. Ela sabia 410 
do projeto de assassinato. Médon, o mensageiro, 
transmitiu-lhe o que se passara no conselho. 
Desceu à sala acompanhada de suas escravas. 
Quando chegou até os pretendentes congregados, 
deteve-se no pórtico, construção sólida, 415 
escondidas as faces num véu de fina tessitura. 
A fala de Penélope visou Antínoo diretamente: 
"Antínoo, insolente, articulador de crimes, mesmo 
assim corre entre o povo que superas os de tua 
idade em conselhos e argumentos. Tu não és nada 420 
disso. Patife! Por que tramas, assassino, a morte 
de Telêmaco? Zeus protege os suplicantes e tu os 
desrespeitas? Não vás declarar sagradas tramas 
criminosas. Esqueceste que teu pai nos procurou 
odiado, fugitivo? Era abominado por seu próprio 425 
povo. Pertencia à quadrilha dos piratas táfios. 
Assolava os tesprotos, aliados nossos. Seus 
conterrâneos queriam triturá-lo, arrancar-lhe 
o coração, devorar tudo que tinha. E era muito! 
Odisseu os deteve. Deixou-os furiosos. E esse o 430 
homem que desonras, devoras-lhe a casa, 
assedias-lhe a mulher, ameaças-lhe o filho. Tenho 
nojo de ti . Pára! Manda que os outros parem." 
A resposta veio de Eurímaco, filho de Pólibo: 
"Filha de Icário, falas com sabedoria, cara Penélope. 435 
Tranqüiliza-te. Que isso não te inquiete! Não 
existe, não existirá, nunca existiu homem que 
porá as mão em Telêmaco, teu filho, enquanto 
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eu viver, enquanto meus olhos contemplarem 
a superfície da terra. Cumpro o que digo. O 
sangue do assassino pingará da minha lança. 
Odisseu, o arrasa-cidades, me tomava no colo, 
eu chupava costeletas da mão dele, ele pingava 
gotinhas vermelhas de vinho na minha boca. 
De todos, Telêmaco me é o mais querido. Não 
o assuste a morte, da mão de pretendentes ela 
não lhe virá. De deuses não posso defendê-lo." 
Esse conforto veio de um dos articuladores 
Do assassinato. Ela se retirou aos seus aposentos. 
Chorou por seu querido marido até Atena 
lhe baixar com doçura as pálpebras sonolentas. 

Lá pela tardinha, o porqueiro voltou a Odisseu 
e ao fdho. Juntos preparavam a ceia, o sacrifício 
de um porco gordo. Atena, aproximado-se do 
filho de Laertes, a golpes da varinha, 
transformou o herói num velho e cobriu-lhe o 
corpo com andrajos. Queria evitar que o porqueiro, 
reconhecendo-o, transmitisse a Penélope a notícia 
que não deveria escapar dos esconderijos da mente. 
Telêmaco antecipou-se nas perguntas sobre a 
viagem: "Já voltaste, Eumeu? O que me contas da 
cidade? Os pretendentes já voltaram da emboscada, 
ou ainda montam guarda para impedir meu retorno?" 
Esta foi tua reposta, porqueiro Eumeu: 
"Não me preocupei por novidade nenhuma ao 
atravessar a cidade. Tomei a decisão de transmitir 
o recado e voltar o mais depressa possível. 
Encontrei um mensageiro amigo, muito veloz, 
um arauto. Ele foi o primeiro a informar tua 
mãe. Posso te dizer o que vi com meus próprios 
olhos. Eu já me encontrava no alto, na colina de 
Hermes. Vi um barco aproximar-se veloz 
do nosso porto. Trazia muitos soldados. 
Brilhavam escudos e duplas pontas de lanças. 
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Deviam ser eles, mas não tenho certeza." 
Telêmaco sorriu à informação do porqueiro. 
O olhar que acertou Odisseu passou de raspão 
pelo porqueiro. Terminados os preparativos, 
serviram a ceia. Ninguém se queixou da falta 
de nada. Comeram e beberam a mais não poder. 
Pensaram em cama e foram recompensados. 
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Canto 17 

Quando os róseos dedos da Aurora despontaram, 
Telêmaco, o querido filho de Odisseu, o divino, 
calçou suas vistosas sandálias e tomou a lança, 
necessária à sua defesa. Ajustou-a à mão para ir 
à cidade. Ao partir deixou estas instruções: 05 
"Paizinho, vou à cidade. Quero que minha 
mãe me veja. Eu a conheço. Ela não vai parar 
de chorar e de se queixar da sorte até me abraçar. 
Estas são as minhas determinações: 
leva o estrangeiro, esse infeliz, para a cidade. 10 
Lá ele pode mendigar: um naco de pão, um gole. 
Cada um lhe dê o que puder. Não posso ser 
responsável pelo sustento de todos. Estou cheio 
de problemas. Se ele se incomodar comigo por 
causa disso, pior para ele. Comigo é na franqueza." 15 
A réplica de Odisseu foi de reserva e sabedoria: 
"Amigo, não estou pedindo para ficar. Sei que 
mendigar na cidade é mais fácil do que mendigar 
no campo. O que me derem, aceito. Já não tenho 
idade para viver em chiqueiros, receber ordens, 20 
fazer o que manda o patrão. Vai tranqüilo. Este 
homem, para me orientar, me vem a propósito. E 
só eu me aquecer neste fogo e o sol ganhar altura. 
Como estou precariamente vestido, tenho medo 
do frio, da geada. Consta que a cidade fica longe." 25 
Tendo ouvido, Telêmaco põe-se em marcha. 
Atravessa o pátio a largas passadas. Estratégias 
andam-lhe pela cabeça. Logo que chegou à 
mansão, encostou a lança numa coluna, 
transpôs o vestíbulo e entrou. Euricléia foi a 30 
primeira que notou a presença dele. Arrumou 
os pelegos nas vistosas poltronas. Não conseguiu 
conter as lágrimas. Cercaram-no muitas criadas 
do denodado Odisseu. Saudaram-no com beijos 
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nas faces e nos ombros. Veio dos seus 35 
aposentos Penélope. A sábia rainha lembrava 
Artemis e Afrodite. Banhada em lágrimas, 
estreitou nos braços o filho de seu coração. 
Beijou-lhe a testa, beijou-lhe os olhos. 
Soaram as palavras que lhe voavam da boca: 40 
"Voltaste, Telêmaco, doçura dos meus olhos. Eu já 
tinha perdido a esperança de rever-te depois de tua 
viagem secreta a Pilos, sem me consultares, em 
busca de notícias sobre teu pai. Conta-me, querido, 
o resultado." A reticente resposta do filho foi esta: 45 
"Não mexas com meu coração, mãezinha querida. 
A ameaça de morte me deixou perturbado. Sobe 
com tuas criadas aos teus aposentos. Teu corpo 
sofrido merece banho e roupa limpa. Promete 
hecatombes a todos os deuses, caso Zeus permitir 50 
que as obras criminosas contra nós sejam punidas. 
Preciso ir à praça para falar com um estrangeiro 
que encontrei ao regressar e que me acompanhou. 
Pedi que meus companheiros o trouxessem 
até aqui. Solicitei a Pireu recebê-lo em sua casa 55 
e lhe dar atenções de hospedeiro até minha volta." 
Com esta observação, Telêmaco cortou as asas do 
pedido da mãe. Banhada, ela trocou de roupa, 
prometeu sacrifícios régios a todos os deuses, 
um vez punidos os atos ofensivos dos inimigos. 60 
Telêmaco, tendo atravessado a sala, empunhou 
a lança. Acompanharam-no os cães em dança 
festiva. A graça divina que o revestia em marcha, 
por força de Atena, atraía olhares espantados. 
Cercavam-no em bando pretendentes traiçoeiros 65 
com palavras gentis enquanto reprimiam crimes 
em abismos interiores. Evitando-os, Telêmaco 
procurou lugar junto a Mentor, Antifo e Haliteses, 
companheiros fiéis desde os tempos de seu pai. 
Choviam perguntas de todos os lados. Conduzindo 70 
o estrangeiro pela cidade, aproximou-se o 
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renomado lanceiro Pireu. Telêmaco movimentou-
se para encontrá-los logo que os soube presentes. 
Pireu foi o primeiro a falar: "Convém, Telêmaco, 
que envies mulheres à minha casa para trazerem 
os presentes que recebeste de Menelau." 
Previdente, respondeu-lhe Telêmaco: "Como 
isso vai acabar, Pireu, sinceramente não sei. 
Esses sem-vergonha podem me matar aqui mesmo, 
traiçoeiramente, para dividir entre si o que tenho. 
Prefiro que o beneficiado sejas tu, e não esses 
carniceiros. Quero que se arrebentem, que morram. 
Ver a caveira deles será festa para mim." Com 
essa expressão de ódio, introduziu o estrangeiro 
na mansão. No rico palácio, as criadas 
revestiram com diligência cadeiras e poltronas. 
Bacias estavam preparadas para o banho dos 
rapazes. Criadas os banharam e os ungiram. 
Aguardava-os roupa nova: túnicas e capas. 
Refrescados, ocuparam os assentos. Veio uma 
doméstica com uma salva para purificar as 
mãos. A água que escorreu de um jarro de 
ouro foi recebida por uma vasilha de prata. 
Mesas limpinhas. Uma serviçal respeitável 
trouxe pão e iguarias para a alegria dos 
convivas. Penélope, apoiada numa coluna, toma 
o lugar fronteiro aos dois, pronta para refinada 
fiação. Os dedos cresciam rumo aos manjares. 
Na abundância de pratos e de copos transcorreu 
a ceia. Soou a palavra indagativa da rainha: 
"Telêmaco, chorosa volto aos meus aposentos 
e ao meu leito, testemunha de dores e pranto desde 
a partida de Odisseu com o Atrida para a guerra, 
e não te decides a me contar o que ouviste sobre 
o retomo do teu pai antes de sermos perturbados 
pelo tumultuoso bando dos insolentes." Atento às 
queixas da rainha, falou Telêmaco: "Não pretendo 
ocultar-te nada, mãezinha. Nosso navio tomou a 
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direção de Pilos e Nestor. O general nos recebeu 
em sua imensa mansão. Ele me tratou como 110 
se fosse um filho que tivesse retornado ao fim de 
longa ausência. Senti o calor do afeto. Vi-me em 
condições iguais aos por ele gerados, gente 
famosa. Mas quanto a Odisseu, de mortais o general 
não ouviu nada. Não soube me dizer se o herói 115 
estava vivo ou morto. Por ordem dele fui parar 
na casa de Menelau. Tive o privilégio de ver 
a argiva Helena, causa de muitos males para 
aqueus e troianos por determinação celeste. 
Menelau, com voz de comando, quis saber dos 120 
motivos que me levaram à florescente Lacedemônia. 
Razões eu não tinha para ocultar-lhe o que quer 
que fosse. Bélica soou a indignação do monarca: 
'Santos Céus! Fracotes querem aninhar-se na 

cama de um homem que freme forte? Pulhas! 125 
E o que faz a corça no fundo da selva. A louca 
deixa os filhotes no leito do musculoso leão 
enquanto pasta por horas no relvado dos vales. 
A fera, ao retornar da montanha, lambe os lábios, 
deliciada com a tenra carne dos lactantes. O ódio 130 
leonino de Odisseu destruirá os incautos. Zeus, 
Atena e Apoio testemunharam outrora a luta de 
Odisseu com o filho de Filomela em Lesbos. A 
terra tremeu ao impacto do desafiante, arremessado 
pelos braços de Odisseu. Aplauso geral. Que os 135 
pretendentes caiam nas garras desse valente! 
Amargo lhes será o matrimônio como amarga é a 
morte. Ao que insistentemente súplicas não terás 
resposta retorcida, evasiva. Transmito-te as palavras 
infalíveis do Velho do Mar.' Do que Menelau me 140 
disse não escondo, não calo nada. Contou-me tê-lo 
visto castigado por severos sofrimentos na 
caverna da ninfa Calipso que o retém à força. Ela 
não o deixa voltar à terra natal. Já não conta com 
navios, remeiros, amigos que pudessem conduzi- 145 
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Io pelas vastas ondas do mar. Essas foram as 
palavras de Menelau, bom de lança. Com essa 
informação, embarquei. Com ventos propícios 
pude retornar à minha terra." As palavras do filho 
tocaram o coração da mãe. A isso acrescentou 
Teoclímeno, dotado de lampejos divinos: "Ao 
certo não sei nada, mas tiro minhas conclusões. 
Do que sei, terás informação completa. Juro por 
Zeus, o primeiro dos deuses, juro pela mesa 
hospitaleira, juro pela lareira de Odisseu, herói 
irrepreensível, refúgio meu, que o filho de Laertes 
já se encontra em sua terra. Açoitado ou serpeante, 
ele acompanha os males que se passam, maquina 
o mal contra todos os malfeitores. Li o que digo 
no vôo das aves, quando na nau de sólidas 
bordagens o interpretei para Telêmaco." Penélope 
reagiu sensatamente ao que lhe foi dito: 
"Cumprindo-se, estrangeiro, o que acabas de 
declarar, conhecerás minha generosidade, expressa 
em dádivas, serás declarado venturoso por quem 
te ver." A conversa dos três se desenvolvia nesses 
termos. Entremenes, os pretendentes reunidos em 
frente da mansão praticavam arrogantes o arremesso 
de discos e exercícios de caça em terreno apropriado. 
A hora da ceia, chegavam ovelhas de muitos 
campos, conduzidas por guias já experimentados. 
Falou-lhes Médon. Ele tinha a confiança dos 
pretendentes e participava dos banquetes: "Rapazes, 
acabem com isso. Deixem os jogos para outra hora. 
Para dentro! E hora de comer. Ser chamado ao 
banquete não é o pior que pode acontecer." 
Levantaram-se. O convite para comer lhes era 
uma ordem. A sala espaçosa os acolheu. Mantas 
cobriram cadeiras e poltronas. Passou-se ao sacrifício 
de nutridas ovelhas e cabras de trato. O ritual 
compreendia porcos gordos e vitela de estábulo. 
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Enquanto organizavam o festim, prepararam-se 
para a jornada Odisseu e o distinto porqueiro. 
Preveniu o capataz, competente executor de 
ordens: "Amigo, vejo que desejas ir à cidade 185 
hoje, obediente ao que determinou o patrão. 
De minha vontade permanecerias aqui como 
guarda de estábulo. Cumpro ordens. Ele poderia 
enfurecer-se comigo. Xingação de patrão me dói. 
Vamos duma vez. O sol já vai alto. Com o escuro 190 
vem o frio, o que para tua saúde não é bom." 
Odisseu respondeu-lhe com astúcia: "Entendo. 
O que me dizes está correto. Penso como tu. 
Vamos! O comando é teu, estou às tuas ordens. 
Tens um pau cortado? Vou precisar dele. Sem 195 
bengala vai ser difícil. O caminho é escorregadio?" 
O alforje lançado sobre os ombros marcou o fim 
da fala. Era imundo, esfarrapado, suspenso numa 
tira. Eumeu deu-lhe a bengala que tinha pedido. 
Partiram. Pastores e cachorros ficaram encarregados 200 
da guarda do estábulo. O porqueiro levava para a 
cidade o Senhor - pelo aspecto, um mendigo, um 
velho apoiado num pau. Sobre a pele, farrapos. 
A viagem se arrastava por caminhos pedregosos. 
Já perto da cidade detiveram-se numa fonte. 205 
Cristalino flui o filete que abastece sedentos. 
Construtores: ítaco, Nérito e Políctor. Notáveis! 
A fonte nutre as raízes de álamos e álamos. Na 
clareira do bosque cicia a corrente que resvala 
na rocha. O altar das ninfas brilha no topo. 210 
Passantes prestam-lhes culto. Foi lá que 
encontraram Melântio, filho de Dólio. Conduzia 
cabras, as mais nutridas de todos os rebanhos, para 
o consumo dos pretendentes. Acompanhavam-no 
dois pastores. O cabreiro olhou torto. Foi grosseiro. 215 
Disse nomes. O coração de Odisseu corcoveou. 
"Vejam só! Um moleirão guiando outro moleirão. 
Cada qual com seu igual. É a vontade de Zeus. Para 
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onde, porqueiro fedorento, levas essa porcaria, esse 
mendigo nojento? E para lamber panelas? Para bater 220 
em portas? De tanto se esfregar em ombreiras, vai 
esfolar as costas. Procura migalhas, não espadas, 
nem bacias. Preciso dele pra limpador de estrebaria, 
pra catador de pasto. Me passa ele pra cá. Ordenhador 
me faz falta. Leite de cabra engrossa o traseiro. Mas 225 
se não aprendeu nada de bom, vai querer matar-se 
no trabalho? Prefere arrastar-se pelas ruas, ajuntar 
restos de comida pra meter nesse bucho sem fundo. 
Muito cuidado! Pode acontecer o pior. Se lhe dá na 
veneta de chegar perto da mansão de Odisseu, Zeus nos 230 
acuda! Banquetas estouram-lhe os miolos. Quebram-
lhe as costelas. Com pretendentes não se brinca." 
Falou, passou por Odisseu e lhe meteu o pé na 
bunda. Odisseu não se mexeu. Agüentou firme. 
Não sabia se ia deixar por isso mesmo ou se devia 235 
dar-lhe uma paulada na cuia, de espichar as canelas. 
Levantá-lo com as mãos para quebrar-lhe a cuca no 
chão? Suportou calado. Conteve a raiva. Mas o 
porqueiro, de mãos erguidas, disse-lhe na cara: 
"Ninfas da fonte, filhas de Zeus, recordais os 240 
sacrifícios? Coxas gordas de cabras e de ovelhas, 
colunas de fumo. Fogos ardiam em vossa santa 
homenagem. Assim vos cultuava Odisseu. Que 
venha agora o rei! Que os céus o tragam! Acabe 
com a empáfia dessa peste, feche a boca desse 245 
puto. Anda por aí e entrega os bichos a inúteis." 
"Ora essa, o que disse essa cadela, essa porca 
esfarrapada? Sabe o que vou fazer com você? Vou 
te levar para longe. Vou te vender a piratas. O que 
é que ganho? Pelo menos, alguns míseros trocados. 250 
Telêmaco? Que o raio de Apoio o parta ainda 
hoje. Que os pretendentes o peguem e o estrangulem. 
Odisseu não tem volta. Acabemos com a raça." Falou 
e se foi. Odisseu e o porqueiro caminhavam devagar. 
O cabreiro alcançou bem antes o palácio senhorial. 255 
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Chegou, entrou e sentou-se, muito sim senhor, entre 
os pretendentes, na frente de Eurímaco. Os dois se 
amavam. Serviram-lhe carne em quantias generosas. 
Uma respeitável serviçal ofereceu-lhe pão para matar 
a fome. Aproximou-se da mansão Odisseu com o 260 
divino porqueiro de guia. Pararam. Sons nascidos do 
ventre da lira os envolviam. Era Fêmio, o famoso 
cantor. Odisseu botou a mão no braço do porqueiro 
e falou: "Imagino que essa seja a mansão de Odisseu. 
Ela é única. Por mais que olhe, não vejo nada igual. 265 
Uma ala emenda na outra. Repare o pátio. E o 
que dizer dessa muralha, dessas torres? Estes 
portões são obra de artista. Arrombá-las? Impossível. 
O banquete lá dentro deve ser para muitos. 
Sentiste o cheiro? E o som desta lira! A união 270 
de música e festa é obra de deuses." Não 
estranhaste, meu caro porqueiro, tamanho espanto: 
"Não te falei? De burro você não tem nada. Vamos 
pensar juntos. O que é que vamos fazer agora? 
Primeiro entras tu. O que me dizes? Te insinuas 275 
entre os pretendentes como quem não quer nada. 
Eu fico. Ou teu plano é outro? Eu entro primeiro, 
tu me esperas. Só não quero que fiques parado. Se 
alguém te vê, vem pauleira. Te falei! Abre o olho!" 
Odisseu respondeu como um que já sofreu muito: 280 
"Está bem. Entendo. Não falas a alguém que não 
sabe das coisas. Podes entrar, eu espero aqui mesmo. 
De pancadaria e bofetada, ninguém me conta 
novidade. O que podia acontecer no mar ou na 
guerra já me aconteceu. Venha o que vier. Tem 285 
a barriga. As exigências dela são valentes. Conheço 
gente que amaldiçoa a barriga. Dizem que o mal 
da humanidade é a barriga. Por causa da barriga, 
navios bem equipados singram os mares e desgraçam 
povos." A conversa entre os dois corria nesses termos. 290 
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Estava ali um cachorro. Deitado, levantou a cabeça, 
as orelhas e só - Argos, cria de Odisseu, antes de 
paciente partir a combates em Tróia. Sem valia para 
o dono, guerreiro ausente, servia a moços na caça 
a cabras montesas, a cervos, a lebres. Com o amo por 
longe, o cão gania no desprezo, vivia na porcaria, 
abandonado num montão de estrume de mulas e 
de bois, recolhido do lado de fora dos portões, 
adubo destinado à fertilização dos vastos campos 
de Odisseu. Lixo era o leito de Argos, pasto de 
carrapatos. O cachorro, percebendo a presença de 
Odisseu, abanou o rabo e derrubou as orelhas, as 
duas. Era o que podia fazer. Para chegar perto do 
do dono, cadê força? Aquela miséria custou uma 
lágrima a Odisseu. Chorou escondido de Eumeu. 
Perguntou: "Aquele cachorro ali no estéreo é de 
boa raça, disso tenho certeza. Como era de patas? 
A velocidade correspondia à beleza? Ou era um 
cachorro de luxo, desses que certos patrões 
criam pra bonito, pra desfdar em banquetes?" 
Comovida foi a resposta do porqueiro Eumeu: 
"Este cachorro pertencia ao homem que morreu 
não sei onde. Se ele ainda fosse no porte e na 
destreza o que foi quando Odisseu partiu para 
a guerra, te surpreenderiam rapidez e força. 
Bicho algum, no fundo da floresta, lhe escapava 
da sanha. Para farejar presa não conheço cão 
igual. Ali está ele, atirado na bosta. O dono dele 
foi para o brejo longe de casa. Quem das mulheres 
cuida do bicho? Se o dono não anda de olho na 
criadagem, ninguém trabalha. No dia em que um 
cai na escravidão, por vontade de Zeus, metade 
da vontade de trabalhar vai para o beleléu." Com 
essa explicação, Eumeu entrou no palácio. Foi 
direto à sala em que estavam os pretendentes. 
Argos recebeu o que lhe cabia, o pretume da morte. 
Ao menos reviu Odisseu, depois de vinte anos. 
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Viram o porqueiro entrar no palácio, Telêmaco 
foi o primeiro. Com um sinal de cabeça o filho de 
Odisseu o chamou para perto de si. O olhar de Eumeu 330 
girou investigativo pela sala e caiu sobre o assento 
reservado ao trinchador. Quem oferecia as porções 
destinadas a cada um era ele. Eumeu aproximou a 
cadeira e sentou-se em frente do filho de Odisseu. 
O arauto serviu-lhe pão de um cesto e carne. 335 
Entrou na sala Odisseu, pouco depois; veio com 
seus disfarces: miséria de pedinte, corpo de velho, 
bengala. Farrapos imundos cobriam-lhe a pele. 
Sentou-se na soleira, do lado de dentro da porta, 
encostado na ombreira de cipreste, uma obra de 340 
arte, produzida a prumo e com mão de mestre. 
Telêmaco botou a mão no cesto, fulgurante de tão 
belo, arrancou um naco de pão, juntou carne com 
com todos os dedos e determinou ao porqueiro: 
"Isto é para o estrangeiro. Diga-lhe que aborde 345 
todos os pretendentes, por sua própria conta e 
risco. Vergonha em quem padece é desgraça." 
O porqueiro cumpriu a ordem recebida. Chegou 
perto do pedinte e largou estas palavras aladas: 
"Estrangeiro, isto aqui é presente de Telêmaco. 350 
Ele te manda mendigar. Aborda este povo todo. 
Dizem que miserável que não mendiga se dá mal." 
A sábia resposta de Odisseu foi de agradecimento: 
"Zeus Lá de Cima abençoa Telêmaco entre os 
homens. O que ele te pede, dá - eu te suplico." 355 
Odisseu pegou o presente com as duas mãos. As 
iguarias foram parar a seus pés, sobre a mochila suja. 
O aedo cantava, e Odisseu não parava de comer. 
Acabou a fome, e acabou a música do divino cantor. 
A reunião festiva virou algazarra. Quem apareceu? 360 
Atena. Veio, de mansinho, para perto do filho de 
Laertes, instigante. Fosse mendigar pão de cevada. 
Saberia assim quem era cordato e quem era perverso. 
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Ela não estava interessada em salvar ninguém do 
pior. A mendicância começou pela direita. Não 365 
escapou ninguém. Estendia a mão com habilidade 
de profissional. Eles lhe davam de pena. Estranho! 
A respeito dele não sabiam nada. Nem quem, nem 
donde. A única informação veio do cabreiro Melântio: 
"Atenção, pretendentes desta famigerada rainha. 370 
Tenho informações. Este não me é desconhecido. Foi 
o porqueiro que o trouxe para cá. Acreditem. 
Donde vem, de quem garganteia ser filho, ignoro." 
Antínoo reagiu insultando o porqueiro: "Te conheço, 
porqueiro. O que te deu na telha para trazer este 375 
cara pra cá? Não bastam os vagabundos que já 
temos? Praga de esmoleiros, catadores de lixo! 
Te queixas dos aqui reunidos, dizes que devoram 
os bens do teu rei, e nos trazes essa porcaria?" 
Respondeste seguro de t i , Eumeu, porqueiro: 380 
"Tuas palavras não correspondem à nobreza do teu 
sangue. Ninguém traz qualquer um para dentro de 
casa. Hospedeiros selecionam quem vem de fora. 
Convidam pessoas que exerçam atividades úteis à 
comunidade: videntes, médicos, arquitetos, cantores... 385 
Gente assim é acolhida em toda a vasta terra. Com 
pobres é diferente. Ninguém quer pulga pra se coçar. 
Mas pior do que tu não existe. Implicas com toda a 
criadagem de Odisseu. O mais visado de todos sou 
eu. Pouco me importa. Devo minha vida à rainha e 390 
a Telêmaco. Se há alguém parecido com deus, é ele." 
Interveio Telêmaco, entendido em conflitos: 
"Basta! Não agraves a situação com essa discurseira 
toda. Antínoo é vezeiro em ofender. As palavras 
agressivas dele tiram os outros dos eixos." Isso disse 395 
Telêmaco a Eumeu a Antínoo ele falou severo: 
"Antínoo, te comportas como um pai quando mandas 
correr com o estrangeiro. Queres que o insulte, que 
o ponha no olho da rua. Zeus me livre! Nunca farei 
isso. Dá-lhe esmola. Não me oponho; aliás, ordeno 400 
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que o faças. Não tenhas medo de minha mãe, nem 
dos meus criados, servidores da casa de Odisseu. 
Nunca te passou pela cabeça oferecer o que quer 
que seja, preferes devorar o que é dos outros a dar." 
Antínoo respondeu-lhe exaltado: "Percebeste que 405 
falas de cima para baixo? Isso é insuportável. Se 
todos lhe dessem o que esse canalha recebeu de mim 
levaria desta casa o suficiente para forrar a tripa por 
por três meses. Por favor, longe daqui!" Passou a 
mão numa banqueta que usava para descansar os 410 
pezinhos. Com o que os outros lhe deram, Odisseu 
encheu a bruaca de pão e de carne e foi andando ao 
seu lugar no chão para as delícias da barriga graças à 
liberalidade dos convivas. Mas parou e provocou: 
"Quero mais, meu amigo Antínoo. Não me pareces 415 
o menos nobre. Pelo contrário, tens jeito de rei. 
Tua cota é bem maior que a dos outros. Dá: prometo 
proclamar tua generosidade nesta terra sem limites. 
Já fui rico, sabias? Eu morava numa casa que 
provocava inveja a gente de posses. Muito vagabundo 420 
recebeu esmola de mim. Eu não perguntava quem 
era. Pediu, levava. Escravos? Eu tinha às pencas, além 
de outras coisinhas. Eu vivia bem, e os outros me 
consideravam feliz. Mas Zeus entornou o caldo. Que 
fazer? Me envolvi com piratas, peste dos mares, me 425 
levaram ao Egito, viagem longa, para me arruinar. 
Ancoramos. Minhas naus bojudas flutuavam no rio. 
Meu pessoal recebeu ordens de ficar ali. Cuidassem 
bem das bojudas! Vigias subiram às torres com 
instruções de não tirarem o olho da linha do horizonte. 430 
A desgraça foi a ambição. Eram completamente 
doidos. Sabes o que fizeram? Começaram a devastar 
propriedades, campos lindos. Violentaram mulheres, 
raptaram crianças, degolaram homens. A notícia 
chegou à cidade. Um grito armou a resistência. De 435 
madrugada estavam lá. A infantaria e a cavalaria 
tomou posição na planície. O bronze brilhou. Zeus 
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dardejou raios. Minha gente se deu mal. Covardes! 
Debandaram. Não ofereceram resistência. Muitos 
dos meus sangraram ao fio da espada, os outros 440 
foram escravizados, condenados a trabalho forçado. 
Dmeor, filho de laso, um potentado que por acaso 
andava por lá, me levou a Chipre. Venho de lá. 
Como vês, sofri muito." Antínoo já não falava, 
berrava: "Quem foi o maligno que mandou esta 445 
praga? Sai de perto de mim. Emporcalhou nossa 
festa. Já! Fica ali. No meio. Tu com teus Egitos 
e Chipres! Vais aprender o que é sofrer. Bosta! 
Porcaria! Sujo! Mendigo! Rondando as mesas, 
enches o saco de todos. Dão para se verem livres 450 
de ti. Dão porque não é deles. Ninguém tem pena 
de ti . Te atiram nacos porque têm à vontade." 
Odisseu, dominando a situação, se retirou dizendo: 
"Santos deuses! Não vejo correspondência entre tua 
cara e teu coração. Ao teu patrão, tu não darias 455 
nem um grão de sal, se saísse do teu bolso. Estás 
rodeado de comida (de outro!) e não me dás nada." 
Antínoo sentiu o golpe. O coração dele preteou. 
Olhou torto. Insultos zuniram como dardos: 
"Acabou. Não há mais lugar para gentilezas. 460 
Já que não queres sair por bem, sairás por mal." 
Botou a mão na banqueta e a sapecou no ombro, 
quase na altura do pescoço. Odisseu, firme como 
rocha! Nem um fio de cabelo o golpe não moveu. 
Quieto, Odisseu baixou a cabeça. Fervia de raiva. 465 
Foi para o lugar dele. Sentou no chão. Baixou a 
sacola. Encarou os pretendentes e falou: 
"Ouçam, pretendentes à mão da nobre rainha, 
preciso despejar o que me pesa no coração. 
Não é dor nem é luto o que guardo aqui dentro. 470 
Antínoo não atingiu um homem que luta por aquilo 
que lhe pertence: bois, porcos, cabras, ovelhas. 
Não, Antínoo golpeou um homem de barriga vazia, 
um miserável. A fome é a desgraça da humanidade. 
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Acontece que os deuses protegem os pobres. 475 
Antínoo, teu destino é a morte antes de casares." 
Antínoo, filho de Eupites, respondeu-lhe, severo: 
"Fica quieto aí no teu cantinho, camarada, ou, 
procura outros ares se não queres que os mais 
moços te arrastem de pés e mãos pela sala e te 480 
quebrem os ossos." Mesmo os mais exaltados 
sentiram que Antínoo se excedera. Ouviu-se uma 
que outra voz de supermacho: "Antínoo, isso não 
se faz. Agrediste um miserável. E se é um deus? 
Estás ralado! Celestes andam por aí com aparência 485 
de gente. Observam quem é soberbo e quem anda na 
linha." Antínoo não deu bola. Palavrório! O filho de 
Odisseu ficou abalado. O coração lhe doía. Mas não 
deixou transparecer nada. As pálpebras de Telêmaco 
não choraram lágrima sentida. No solo não pingou 490 
nenhuma. Comeu o desaforo em silêncio. A hora virá. 

O golpe desferido por Antínoo ecoou nos aposentos 
de Penélope. Manifestou seu desejo às criadas: 
"Que o certeiro Apoio faça dele alvo de suas flechas!" 
Eurínome, venerada, falou solene: "Que se cumpra 495 
o que agora em prece fervente eu peço. Que nenhum 
deles veja a Aurora entronada nas luzes da madrugada 
próxima." Penélope confirmou as palavras da escrava: 
"Mãezinha, considero inimigo quem maquina maldade, 
Antínoo mais que todos, vejo seu rosto velado pelo 500 
véu da morte. Aparece um estrangeiro na maior 
penúria, por migalhas arrasta-se pela sala de mão 
estendida, macerado pela miséria. Todos lhe dão, menos 
este. Golpeia-o no ombro direito. E de banqueta!" 
A rainha estava em seus aposentos. Escravas faziam- 505 
lhe companhia. O rei ainda não terminara de jantar. 
Ela mandou vir o porqueiro com este propósito: 
"Vai, Eumeu, quero ver o estrangeiro, quero falar 
com ele. Vou enchê-lo de perguntas. Quero saber se 
tem notícias de Odisseu, se o viu pessoalmente. 510 
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O estrangeiro me parece homem viajado." Tua 
resposta, Eumeu, tocou Penélope: "Aquela gente, 
Senhora, não sabe calar a boca. E impressionante 
o que ele tem a dizer. Não há coração que resista. 
Esteve comigo por três noites; três dias eu o retive 515 
na cabana. Fugiu do navio e me procurou. Fui o 
primeiro. Suas aventuras não têm fim. Não me 
contou tudo. Imagina alguém fascinado com as 
narrativas de um aedo, dotado de um saber divino, 
cujas palavras voam pelo ar, e a gente não se cansa 520 
de prestar a atenção ao que diz. Isso aconteceu comigo 
lá na cabana. Disse-me que existe entre ele e 
Odisseu uma aliança de família pelo lado paterno. 
Mora em Creta, governada pela dinastia de Minos. 
Vem de lá. Andou ao léu. Sofreu muito. Afirma 525 
que Odisseu está próximo, que tesprotos o acolheram, 
que está vivo. Disse mais: que traz um imenso 
tesouro." Panélope ficou inquieta: "Vai duma vez, já 
que está aqui, quero ouvir essa história da boca dele. 
Eles que se divirtam. Lá no pátio ou aqui dentro 530 
a alegria deles é sempre a mesma. Nada os perturba. 
O que é deles (trigo, vinho, mel) está seguro na casa 
deles. Os escravos estão muito bem alimentados. 
Para seu próprio prazer esbanjam o que é nosso, todo 
santo dia. Bois, ovelhas, cabras, sacrificam tudo. 535 
Comilança sem fim. Bebem vinho como se fosse 
água. A maior parte da nossa fortuna já se foi. Falta 
homem. Alguém como Odisseu. A praga teria sido 
varrida. Que venha! Que volte para sua terra! Una a 
força dele à força do filho, e o serviço estará feito." 540 
Mal terminou de falar, Telêmaco espirrou. O estrondo 
sacudiu o palácio. Penélope deu gargalhadas. 
A alegria da rainha surpreendeu o porqueiro: 
"Tu, ainda por aqui? Traze-me o estrangeiro e já! 
Não vês que o espirro do meu filho confirma minhas 545 
palavras? Que a morte bote a mão em toda essa 
corja de pretendentes! Que a matança não poupe um 
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único. Tem mais. Guarda bem o que te digo. Se eu 
perceber que este estrangeiro não veio aqui para me 
embrulhar, forneço tudo: túnica, capa, roupa lavada." 550 
Ao saber da vontade de Penélope, moveu-se Eumeu. 
Perto de Odisseu, segredou-lhe ao ouvido: 
"Pai que vens de longe, a rainha, movida por curiosidade, te 
chama. A mãe de Telêmaco, obediente ao coração, 
quer informações sobre o marido. Ela sofre muito. 555 
Se perceber que tuas histórias não são invencionices, 
terás túnica, capa e o que mais necessitas. Terás 
pão e permissão de mendigar pelas ruas. Poderás 
forrar a tripa. O que pedires, ela te dará." Solícita 
foi a resposta do paciente Odisseu: "Eumeu, não 560 
tenho a intenção de enganar Penélope. Sei que a 
filha de Icário não se deixa iludir. Eu o conheço 
bem. O que aquele sofreu, eu sofri. Assusta-me esta 
confusa reunião de pretendentes. O descaramento 
e a brutalidade deles batem no céu de bronze. Viste 565 
como este sujeito agora mesmo me agrediu. Andei 
pela sala. Não fiz mal a ninguém. Não mereço castigo. 
Ninguém fez nada por mim. Nem Telêmaco. Que 
Penélope me aguarde na sala. Pede-lhe isso. Ainda que 
ansiosa, espere até o sol desaparecer perto da lareira. 570 
Ela poderá interrogar-me sobre o regresso do esposo. 
Conheces bem os farrapos que me cobrem. 
Melhor que ninguém. Foste o primeiro a me dar abrigo." 
Com esta manifestação, Eumeu voltou a Penélope. 
Mal botou pé na soleira, perguntou surpresa a rainha: 575 
"Tu sozinho? E ele? O que pensa esse mendigo? 
Tem medo de alguém? E acanhado? Esta mansão o 
intimida? Mendigo tímido se dá mal." Deste-lhe a 
resposta adequada, Eumeu, meu amado porqueiro: 
"Não, ele está certo. Outro, na situação dele, faria 580 
o mesmo. Quer evitar o atrevimento desses 
supermachos. Aconselha-te a aguardar o pôr do 
sol. Será melhor para t i , minha rainha. Poderás 
conversar com o forasteiro sem a interferência de 
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estranhos."A sábia Penélope reagiu animada: 585 
"Estou convencida. De ignorante o estrangeiro não 
tem nada. A sem-vergonhice destes canalhas supera 
o que se poderia imaginar. São capazes de tudo." 
Entenderam-se. Arranjado o encontro, o porqueiro 
voltou a misturar-se com os pretendentes. 590 

Procurou Telêmaco. Precisava falar com ele. Chegou 
bem perto, protegido de bisbilhoteiros: 
"Amigo, volto a meus porcos, ganha-pão teu e meu. 
Precisam de mim. O que se passa aqui é assunto teu. 
Em primeiro lugar, cuida de ti . Bota isto na cabeça: 595 
nada te aconteça! Estás cercado de assassinos. 
Que Zeus acabe com eles antes de nos atacarem!" 
Na resposta Telêmaco revelou-se bem informado: 
"Assim será, paizinho. Come antes de partir. 
Volta amanhã com belos animais para o sacrifico. 600 
Cuidarei de tudo. Que os deuses me ajudem!" Eumeu 
obedeceu. Sentou-se confortavelmente numa cadeira. 
Satisfeito o prazer de comer e de beber, foi-se a seus 
porcos. Quando deixou a mansão atrás de si, a sala 
estava cheia de gente faminta. Dançavam e cantavam. 605 
A tarde morria. Eram os últimos instantes de luz solar. 
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Canto 18 

Apareceu um mendigo que todo mundo conhecia. 
Seu território era a cidade inteira. A fama lhe vinha 
da pança. Noite e dia, era só comilança. Sem força 
e sem muque, tinha jeito de gigante só na aparência. 
Chamava-se Arneu. Esse foi o nome que a senhora 05 
sua mãe lhe deu. Mensageiro, íris dos pretendentes, 
Iros ele era para os moços, portador de recados. O vilão 
quis expulsar Odisseu de sua própria mansão. De briga 
foram as palavras que dardejou contra o estranho: 
"Fora, velho, se não queres que te arraste pelo pé. 10 
Eles te odeiam. Não percebes? Reparaste as piscadelas? 
Queres que recorra à força? Tenho vergonha, sabias? 
Some! Não me obrigues a fazer o que não quero." 
Odisseu não perdeu a calma. Olhou para o chão: 
"Você perdeu o juízo. Que mal eu fiz? Te ofendi? 15 
Todo mundo te dá coisas, e eu não te invejo. Aqui no 
solar cabem perfeitamente dois. Motivo para competir 
não existe. Pelo que vejo, és mendigo como eu. 
Ambos dependemos da misericórdia divina. Não me 
mostres os punhos, não me provoques, não me irrites. 20 
Não te fica bem apanhar de um velho. Poderias sair 
de boca sangrando. Pra mim seria melhor. Amanhã 
seria um dia tranqüilo. Não imagino que desejarias 
voltar ao palácio de Odisseu, filho de Laertes." 
Irado, vociferou contra ele Iros, o mendigo: 25 
"Vejam só o palavrório desse comilão! Garraíao 
sem fundo! Velha linguaruda! Panela rachada! Tenho 
vontade de torcer-te o pescoço. Quebro os dentes 
dessa tua boca imunda. Porca nojenta! Ladrão de 
galinha! Venham, rapazes! Querem ver briga? 30 
Aperta o cinto! Te quebro a cara, velho decrépido!" 
Xinga daqui, xinga dali, foi um Zeus nos acuda. 
0 arranca-rabo estava armado às portas do palácio. 
Apareceu Antínoo para botar lenha na fogueira. 
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Morrendo de rir, berrou ao exército dos pretendentes: 35 
"Amigos, nunca se viu nada igual em relatos antigos. 
Que delícia nos proporcionaram os deuses! Nosso 
hóspede e Iros se desentenderam e resolveram decidir a 
desinteligência no braço. Que se agarrem duma vez!" 
A risada se alastrou. Saltaram. Cadeiras vazias! 40 
Os folgazões cercaram os pugilistas esfarrapados. 
A discurseira de Antínoo, filho de Eupites, ainda não 
terminara: "Nobres pretendentes, ouvi o que tenho 
a vos dizer. Dois buchos de cabra chiam 
no brazeiro, recheados de gordura e de 45 
sangue para a ceia. Quem, vencer, o mais valente , 
terá o direito de escolher um deles como prêmio. 
Quem ganhar será dono do ponto. Com direito a 
exclusividade, ficará proibida a entrada a outro 
miserento que queira mendigar aqui. A proposta 50 
de Antínoo foi calorosamente acolhida. Dolosa foi 
a resposta de Odisseu: "Amigos, não é 
possível. Estou velho. Não posso brigar com um 
adversário mais moço. E minha barriga. Ela me 
leva a cometer besteiras. Sou massacrado por isso? 55 
É justo? Vá lá. Mas quero juramento. Dos fortes. 
Ninguém irá Iros favorecer. Ninguém me aplicará 
punhada." A condição foi aceita. Por todos! 
Feito o juramento, solenemente ratificado, foi a 
vez de se manifestar a força de Telêmaco: 60 
"Estrangeiro, se teu coração e tua vontade 
decidem aceitar o desafio, não temas traição de 
nenhum dos presentes. Isso envolveria mais gente. 
És meu hóspede. Dois reis, Eurímaco e Antínoo 
garantem luta limpa. Tenho a palavra de ambos." 65 
Falou e todos disseram que sim, que seria assim. 
Os andrajos descem do corpo de Odisseu para 
esconder o caralho. Brilharam coxas, torneadas 
e fortes, brilharam os ombros, os braços, o peito. 
Atena, próxima, revigorou os membros do 70 
comandante de tropas. Os pretendentes, pasmos. 
O espanto corria de um espectador a outro: "Já, 
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já, teremos um Iros desairado. Não quis desaire? Os 
trapos não tapam o traseiro do velho. Que bunda!" 
O coração corcoveava no peito de Iros. Irrompem 75 
escravos. Carregam-no à força, cingido. Ele treme. 
As carnes pendem-lhe molambentas nos ossos. 
Antínoo perdeu a compostura. Destratou o cagão: 
"Por que tua mãe te botou no mundo, boca grande? 
Tremes que nem vara verde, bunda-mole. Tens 80 
medo de quem? Dum velho? Dum desgraçado? 
Levanta as orelhas. O que falo, cumpro. 
Se esse velho ganhar de t i , se te der uma surra, 
te atiro num porão de navio e te mando para o 
continente, para o rei Equetão, o bicho-papão. Vai 85 
te cortar o nariz, vai passar a faca nas tuas orelhas, 
vai te capar. Cachorros vão comer tuas batatas." 
Com essas ameaças, Iros tremia de cu na mão. 
Empurraram-no para o centro do ringue. Ambos 
levantaram os braços. A cabeça de Odisseu se 90 
botou a trabalhar: apagava o sujeito no soco ou o 
derrubava no chão com estrago leve? Queimando 
as pestanas, pareceu-lhe melhor ir devagar. Se 
mostrasse tudo, podiam ficar com a pulga atrás da orelha. 
Baixando o braço, Iros acertou-lhe o ombro direito. 95 
O rei respondeu com um golpe no pescoço, embaixo 
da orelha, enterrou-lhe os ossos. Iros botou sangue 
pela boca, deu de cara no pó. Berrava. Os dentes 
rangiam, os calcanhares martelavam o solo. Batiam 
palmas os pretendentes, morriam de rir. Odisseu o 100 
agarrou por uma perna, passou com ele no vestíbulo, 
arrastou pelo pátio, sentou-o encostado no muro, 
botou-lhe um bastão nas mãos e dardejou palavras: 
"Este é agora teu lugar. Teu serviço é espantar porcos 
e cachorros. O brinquedo acabou. Tira da cabeça essa 105 
fantasia de reinar sobre estrangeiros e mendigos. Estás 
um lixo. Cuidado! Pode te acontecer coisa pior." 
Falou e a bruaca imunda voltou para o seu lugar. 
Farrapos e mais farrapos, pendurados numa tira. 
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Retomou seu lugar na soleira. Risos movem o grupo, 110 
cumprimentos chovem sobre o rei-mendigo: 
"A bênção, meu velho, a bênção de todos os deuses! 
Que recebas tudo o que pede o teu coração! Dessa 
panturra mendicante estamos livres. Prepara-se Iros 
para a sentença, Equetão no continente. O flagelo de 115 
toda gente o deixará sem nariz, sem canário e sem 
dente." Odisseu exultou. Podia haver presságio melhor? 
Veio Antínoo com o bucho fornido. Colocou-o ali 
diante dele, recheado de sangue, de gordura. Os pães 
vieram num cesto. Anfínomo lhe ofereceu logo dois. 120 
Saudou-o com a taça de ouro erguida: 
"Salve, pai lá de longe. Que o porvir te proporcione 
muita alegria já que o presente não te é generoso." 
A resposta de Odisseu veio carregada de reflexões: 
"Anfínomo, me pareces um homem inteligente. Não te 125 
distanciaste do teu pai, a respeito de quem ouvi coisa 
boa, Niso de Dulíquio, homem nobre e rico. Dele, 
dizem, és filho e ajuizado como ele. Tu és capaz 
de entender o que tenho a te dizer. De tudo o que a 
terra produz, o homem é o mais frágil, mais frágil 130 
de todos os que respiram, mais frágil que répteis. 
Se os deuses lhe dão força, e se agüenta nas pernas, 
jamais lhe passa pela cabeça que um dia poderá se 
dar mal. Mas os bem-aventurados também mandam 
coisa ruim. Fazer o quê? Agüentar! Por bem ou por mal. 135 
O espírito dos terrenos é instável como instáveis 
são os dias que o pai dos homens e dos deuses manda. 
Que um dia eu teria fortuna, disso eu estava certo, mas 
a violência e o vigor me levaram a loucuras. Eu 
confiava no meu pai, nos meus irmãos. Convém que o 140 
homem decididamente evite irregularidades. Usufrua 
sem estardalhaço o que os deuses concedem. O que 
observo? A vida desregrada destes pretendentes. 
Consomem os bens, desrespeitam a esposa do homem 
que, ao que penso, deverá regressar em breve. Suponho 145 
que não esteja longe daqui. Uma divindade favorável o 
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reconduzirá em breve a seu lar. Convém que não estejas 
no caminho quando ele pisar o solo dele. O confronto 
com os pretendentes não poderá acontecer sem sangue. 
O que será desta sala no dia em que ele aparecer?" 150 
Odisseu falou, libou, provou. A delícia do vinho voltou 
no cálice às mãos do dignatário experiente no mando. 
Este, como de hábito, moveu-se pela sala, com dúvidas. 
Inclinou a cabeça. Imagens sombrias inquietavam-lhe a 
mente. Não fugiu do dia fatal. Atena o deteve. Não 155 
resistiu ao violento golpe do dardo que veio da mão de 
Telêmaco. Caiu sentado na poltrona que vazia o aguardava. 

Palas Atena infundiu no coração de Penélope o desejo 
de mostrar-se aos pretendentes. A filha de Icário 
deveria provocar impressão profunda. O plano, gestado 160 
no brilho dos olhos de Atena, repercutiria em Odisseu 
e no filho. Eles lhe dariam o devido valor. Rindo, sem 
propósito claro, Penélope se pôs a tecer considerações: 
"Eurínome, contra meus hábitos, meu coração determina 
que eu apareça aos pretendentes, embora os deteste. 165 
Aproveitarei o momento para dar conselhos a meu filho. 
Não convém que ele seja assíduo nas irreverentes reuniões 
dessa corja. Com discursos lisonjeiros tramam crimes." 
Eurínome, experiente, reagiu com esta observação: 
"Sim, filha. O que dizes não está fora de propósito. Vai, 170 
procura teu filho, declara-lhe o que sentes. Mas, antes 
disso, demos um jeito nesta pele. Ela pede limpeza, 
ungüento. Não podes ir com essa cara de choro. Convém 
que saias. Esta reclusão, em lágrimas, te deixa feia. 
Teu filho já está crescidinho. Notaste como está 175 
barbudo? Não foi esta a graça que pediste a vida inteira?" 
Penélope, sempre atenta ao que se passa, respondeu: 
"Preocupas-te comigo, mas não tem sentido o que dizes. 
Achas que melhoro com banhos e tratamento de pele? 
Minha beleza, aqueles que reinam lá no Olimpo me 180 
roubaram no dia em que aquele, meu marido, embarcou. 
Chama Autônoe e Epidâmia. Que venham agora mesmo. 
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Elas deverão acompanhar-me à sala. Não quero aparecer 
sozinha numa reunião de homens. Tenho vergonha." 
Recebida a ordem, a anciã atravessou a sala. Sua 185 
intenção era de retornar logo que tivesse dado o recado. 
Nos olhos claros de Atena brilhou outra idéia. Convinha 
que a doçura do sono tranqüilizasse a filha de Icário. 
A rainha, reclinando a cabeça, relaxou os membros na 
cadeira de repouso. Concedeu-lhe a poderosa deusa dons 190 
imortais, causa de admiração geral. Purificou-lhe, antes 
de tudo, o rosto com essência divina, a mesma que 
embeleza os sedutores passos de Afrodite nos dançantes 
coros de Afrodite, animados pelos giros das Cárites8. 
Com as atenções de Atena, o corpo da rainha esplendeu 195 
esbelto e alto, mais claro que a alvura do marfim. Findo 
o trabalho, Palas elevou-se às rotas que levam ao 
Olimpo. A alva e ruidosa presença das servas tomou 
a sala. Saindo do sono, as mãos de Penélope 
subiram-lhe e à face. Despertou a voz da rainha: 200 
"Atormentada, envolveu-me suave torpor. Por que 
Ártemis, a sacrossanta, não me visita com morte 
igual agora? Cessariam os males que me atormentam. 
A vida escorre longe de meu amado esposo, esse 
homem excepcional, único entre os aqueus." Deixou 205 
silenciosa seus iluminados aposentos para descer. 
Não ia só. Duas escravas a acompanhavam. Ao 
alcançar a sala em que os pretendentes costumavam 
reunir-se, na sólida arquitetura dos umbrais deteve-se 
o passo da rainha, tênues véus velavam-lhe a face. 210 
Ladeavam-na as solícitas escravas. Abalados pelo 
desejo, tremeram os joelhos dos pretendentes. 
Cada um deles sonhava em conduzi-la ao leito. 
Ela, entretanto, chamando o filho, falou-lhe: 
"Telêmaco, onde ficou o juízo que te distinguia? 215 
Quando eras mais jovem, sabias o que era útil. 
Cresceste. Alcançaste a idade madura. Vendo 
tua estatura e a beleza do deu porte, um estranho 
diria que teu pai é um homem bem-sucedido. 
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Preocupa-se tua maturidade intelectual. 220 
Por que não te opuseste aos maus-tratos que 
humilharam nosso hóspede? Que dirão os que 
souberem que assim se procede com estrangeiros 
abrigados em nossa casa. Como poderás evitar que 
as pessoas estranhem teu comportamento?" 225 
A resposta do filho foi de uma tranqüilidade 
exemplar: "Mãezinha, compreendo tua indignação. 
Estou atento a tudo o que de bom e de mau se passa 
aqui. Inocente eu era antes. Mas não esperes que 
eu acerte em tudo. Sinto-me me ameaçado de todos 230 
os lados. Meus inimigos se abancam aqui. Querem 
ver minha caveira. Por mim, não tenho ninguém. 
O resultado da briga não foi o que os pretendentes 
esperavam. O estrangeiro foi superior. E muito! 
Sabes o que rogo a Zeus, a Atena e a Apoio? Que 235 
os pretendentes sejam derrotados como Iros. Quero 
que baixem a crista aqui dentro ou lá fora, o lugar 
não me importa. Que os joelhos tremam! A 
cabeça de Iros, encostado no muro, balouça como 
se estivesse bêbado. Ele não se mantém ereto. Os 240 
pés não agüentam o peso. Não pode ir para casa, 
se é que tem casa. As pernas não o levam." 
Essa foi em síntese a conversa de mãe e filho. 
Eurímaco teve a ousadia de se dirigir à rainha: 
"Filha de Icário, Penélope, soberana, se todos 245 
os cidadãos de Argos tivessem o privilégio de te 
ver, teríamos no banquete de amanhã um número 
bem mais expressivo de pretendentes. Superas 
as mulheres, na beleza, no porte, na inteligência." 
Penélope reagiu ao galanteio com prudência: 250 
"Eurímaco, os deuses aniquilaram minha beleza e 
meu corpo quando os argivos navegaram a Tróia. 
Na frota encontrava-se Odisseu, meu marido. 
Se ele regressasse para me amparar, meu renome 
seria maior, melhor seria minha vida. Aflições me 255 
desfiguram. Assim o quis um gênio maligno. 
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Lembro o dia em que partiu. Apertou minha mão, 
a direita. Trago as palavras dele vivas na memória: 
'Querida, gostaria de tranqüilizar-te, mas não posso. 
Quantos dos aqueus voltaremos intactos de Tróia eu 260 
não sei. Consta que os troianos são guerreiros, e dos 
bons: bons no lance de dardos, bons no manejo 
do arco, bons na condução de cavalos velozes, arma 
decisiva em muitas batalhas incertas. Tenho motivos 
para estar inquieto: um deus pode me aniquilar ou 265 
um inimigo troiano. Meus assuntos estão em tuas 
mãos, meu pai e minha mãe precisam de cuidados. 
Os teus encargos aumentarão com minha ausência. 
Quando a barba cobrir as faces do teu filho, terás 
que tratar do teu casamento, deixar esta casa.' Chegou 270 
o momento de concretizar o que ele previu. Antevejo 
a noite em que terei de submeter-me ao casamento 
odioso. Zeus me negou felicidade. Os males que 
agridem meu coração não param aí. Os pretendentes 
desrespeitam, sonsos, costumes antigos. Se o candidato 275 
à mão de uma mulher de qualidade, filha de um 
homem de posses, competia com outros, trazia bois 
e ovelhas nutridas para garantir acolhida condigna 
aos convidados, além de presentes de valor. 
Ninguém consumia desmiolado bens de outros." 280 
O coração de Odisseu pulava de alegria ao ouvir a 
mulher. Ela sabia arrancar presentes com palavras 
melosas, quando seus planos eram bem outros. 
Antínoo foi sensível às palavras de Penélope: 
"Filha de Icário, tua inteligência é notável. Aceita 285 
os presentes que te trouxermos. De fato, negar 
dádivas não fica bem. Mas toma nota: não 
arredaremos o pé, não iremos ao trabalho nem 
a outro lugar enquanto não escolheres um de nós, 
o de tua preferência." As palavras de Antínoo 290 
foram aplaudidas. Os arautos buscaram o que cada 
um destinara a este fim. O presente de Antínoo era 
um peplo: amplo, magnífico, colorido, doze 
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colchetes de ouro, doze hastes engenhosamente 
curvas. Nas mãos de Eurímaco luzia um colar, 295 
contas de âmbar, obra que honraria Dédalo. 
Euridamas apareceu com brincos de pérolas, do 
tamanho de amoras. Lampejavam. Eram sóis. 
Outro colar foi o mimo de Pisandro, jóia sem 
igual. O doador era filho de Políctor. Prendas e mais 300 
prendas de prendados pretendentes. Prendada 
subiu a Senhora aos seus aposentos, seguida 
pelo séquito de serviçais, portadoras dos mimos. 

Dança e canto era a doce distração dos homens. 
Dançando e cantando aguardaram o ocaso. 305 
Na dança e no canto, recebeu-os a noite. De três 
braseiros subiam as labaredas que iluminavam 
a mansão. Achas de lenha cercavam as brasas. 
Pedaços secos com verdes, rachados há pouco, 
paus antigos com novos misturavam as mãos 310 
das criadas do paciente Odisseu. Falou-lhes 
prudente o homem dos muitos recursos: 
"Escravas de Odisseu, o patrão de vocês está 
onde? Vocês não deveriam estar com a rainha, 
Senhora de respeito? Ela precisa de vocês para 315 
girar o fuso, cordear a lã... Deixem as brasas 
comigo, cuido do fogo para alegria de todos. 
Se eles querem se divertir até o sol raiar, o 
sono não vai me derrubar. Sou durão." Não 
caíram na conversa. Trocaram olhares. Riram 320 
a valer. Melanto, um doce, era desbocada. Foi 
Dólio que pariu essa criada de Penélope. A patroa 
a tratava como filha, dava-lhe tudo o que ela 
queria. Ela não dava nada em troca. Não tinha pena 
da patroa. A vagabunda dormia com Eurímaco. A 325 
marafa veio com desaforos para cima de Odisseu: 
"Desgraçado, estás lelé da cuca? Por que 
não procuras o calor duma ferraria? Por que 
não vais te abrigar num albergue? Dizes o 
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que queres a qualquer um. Nada te assusta. 330 
Bebeste demais? Estar de miolo mole é teu 
estado natural? Só dizes besteira. Pensas que 
és herói só porque venceste um mendigo? 
Vai aparecer alguém que seja melhor do que 
Iros. Vai quebrar-te a cabeça a soco, sairás de 335 
rabo entre as penas, sujo de sangue." Desafiado 
pelo inusitado, Odisseu baixou o olhar: 
"Cadela, conto a Telêmaco o que ouvi dessa tua boca! 
Te cuida, ele vai te cortar em pedacinhos." 
O mulherio se apavorou. Que ameaça! 340 
Saíram correndo, mal das pernas. Tropeçavam: 
"Sério? Esse maluco é capaz de tudo." 

Odisseu cuidava dos braseiros. Não deixava o fogo 
morrer. Outros planos borbulhavam no coração 
do herói. Não murchariam aí inconclusos. Atena 345 
não permitia que os ultrajes dos desaforados 
serenassem. Deveriam aprofundar a ferida no peito 
castigado do filho de Laertes. A iniciativa 
coube agora a Eurímaco. O filho de Pólibo agrediu 
o rei com deboches que arrancaram gargalhadas: 350 
"Pretendentes à mão da famosa rainha, ouvi-me. 
Obedeço a ordens do coração aqui no meu peito. 
Este homem não apareceu sem deus nesta mansão. 
Não vedes o brilho que emite essa cabeça pelada? 
Um cabelinho sequer a mancha de sombra." 355 
Prosseguiu falando diretamente ao arrasa-cidades: 
"E se eu te contratasse como peão lá nas minhas 
terras, longe daqui? No salário sou generoso. 
Tramarias sebes de espinhos, plantarias árvores 
frondosas. Em troca terias comida o ano todo, roupa 360 
para vestir. Não te faltaria calçado para proteger 
os pés. Mas como és um imprestável, trabalho 
não freqüenta teus projetos. Preferes mendigar 
pelas ruas. Nada tampa o furo no teu bucho." 
Odisseu respondeu com muita sabedoria: "Eurímaco, 365 
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queres apostar, ver quem de nós dois é mais resistente? 
Poderia ser na primavera, quando os dia são mais 
longos, no feno. Eu com uma foice e você com outra. 
A prova seria esta: quem, até ao anoitecer, é capaz 
de colher mais. Teu feno é suficiente para o teste? 370 
Outra aposta: uma junta de bois, animais de qualidade, 
pêlo alvo e brilhante, forrados de pasto, iguais em 
idade, em rendimento e em força, quatro jeiras de 
campo, os torrões cederão ao arado. Meus sulcos, de 
ponta a ponta, estarão alinhados. A constatação será 375 
tua. Prova-me na guerra. Zeus suscita um conflito, 
que seja hoje. Dá-me um escudo, duas lanças e um 
capacete de bronze ajustado às fontes. Tu me verás 
entre os primeiros. Não terias razões para injuriar 
meu estômago. Por que essa tua arrogância? Te fazes 380 
de durão. Julgas-te grande e forte porque te medes 
com fracotes. Cercam-te cagões. Não vejo nenhum 
homem de valor à tua volta. Que volte Odisseu! 
Retome o domínio desta terra que é dele! Estreitas 
seriam as portas para tua fuga, por mais largas que 385 
fossem. Te asseguro que não acharias saída." 
O coração do adversário virou fornalha. A fúria o inflamava. 
Olhando atravessado, dardejou insultos: 
"Porcaria, acabo contigo! Ofendes todo mundo, 
nada te assusta, não respeitas ninguém, tens um 390 
coração de ferro. O vinho te subiu à telha ou és 
desmiolado sempre? Da tua boca sai asneira 
sobre asneira. Enlouqueceste porque venceste um 
mendigo?" Calado, agarrou uma banqueta. De susto, 
Odisseu correu para Anfínomo. Sentou-se aos pés do 395 
filho de Dulíquio. A banqueta atingiu o braço direito 
do copeiro. O jarro voou. O copeiro estatelou-se 
no chão. Estrondo! De costas, o servente gemia. 
No escuro, corriam os pretendentes em tumulto. 
Ouviu-se a observação ao companheiro do lado: 400 
"Por que esse miserável não morreu em algum 
lugar antes de chegar aqui? Teríamos sido poupados 
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dessa encrenca. Brigamos por causa de molambentos. 
Foi-se nossa alegria. O que não presta vem à tona." 
Ainda restava a autoridade de Telêmaco. Falou: 405 
"Estão transtornados. Não sei que deus os levou 
a comer e a beber até perderem o juízo. Estão 
servidos? Por que não vão para casa? Isso depende, 
é claro, da vontade de cada um. Obrigar, não obrigo." 
Morderam os lábios. Agüentar a audácia do fedelho? 410 
Era de espantar. Telêmaco falava com segurança. 
A voz de Anfínomo quebrou a muda perplexidade. 
Brilhou a palavra do filho de Niso, filho de Areto: 
"Amigos, não convém resistir irado com palavras 
rudes a quem fala para esclarecer. Por que 415 
molestar o estrangeiro ou servidores de Odisseu, 
fiéis ao divino rei nesta casa senhorial? Nada 
impede que o copeiro sirva o vinho para o 
sacrifício que assinalará o fim deste encontro. 
Iremos, então, para casa. Por que o estrangeiro 420 
não poderia permanecer a convite de Telêmaco?" 
Estas palavras não descontentaram ninguém. 
Múlio, arauto de Anfínomo, nascido em Dulíquio, 
encarregou-se das crateras. Distribuídas as 
taças, todos se dispuseram a homenagear os 425 
os imortais. Procedeu-se à degustação da deliciosa 
bebida. Concluída a cerimônia, satisfeito o desejo 
de todos, cada um tomou o seu próprio caminho. 
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Canto 19 

Odisseu, recluso no palácio, movia-se elaborando 
projetos contra os pretendentes. E eram funestos. 
Atena o ajudava. Suas palavras buscaram na sombra 
os ouvidos de Telêmaco: "E hora, filho, de remover 
as armas de guerra. Respostas tranqüilizadoras 05 
deverão ludibriar indagativos pretendentes: 'E a 
fumaça. Eu já não as reconhecia mais. Brilhavam 
quando meu pai partiu. Estão cobertas de fuligem. 
A fumaça que sobe dos braseiros as preteou. 
Há outro motivo, advertência de um gênio. Vocês 10 
bebem demais. Quando a briga começa, Zeus nos 
acuda! Se alguém pega em arma, corre sangue. Fim 
de festa. Não é bom evitar? Ferro atrai valentões.'" 
Telêmaco obedeceu. O pai sabia o que queria. 
Chamou Euricléia, a ama, para providências: 15 
"Mãezinha, tranca as mulheres nos cômodos 
delas até eu guardar as armas nas dependências do 
meu pai. Impressionam, mas ninguém cuida delas. 
A fuligem as cobre desde que se ausentou. Eu não 
tinha idade para isso. Mas agora vou resguardá-las." 20 
Euricléia demonstrou que se preocupava com o jovem: 
"Não duvido, filho, que a providência seja acertada. 
A casa, com tudo o que lhe pertence, está sob tua 
responsabilidade. Mas a tocha para te iluminar os 
passos estará nas mãos de quem, se prendes as 25 
escravas?" Telêmaco refletiu antes de responder: 
"O estrangeiro! Não quero vagabundo na minha 
casa. Quem come da minha mão trabalha, mesmo 
se vem de longe." Falou. A resposta dela caiu sem 
asas. As portas eram fortes. Ela as fechou bem. 30 
Odisseu e seu filho promissor puseram mãos à obra. 
Carregaram capacetes, escudos circulares e lanças 
pontiagudas. Palas Atena precedia pai e filho. O 
O áureo facho da deusa iluminava o ambiente. 
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Telêmaco não se conteve. Observou admirado: 35 
"E um assombro, mal posso crer nos meus olhos. 
Os muros da casa, os nichos, as vigas de abeto, 
as colunas que as sustentam - estou ofuscado - , 
tudo brilha como que iluminado por um incêndio. 
Temos a visita de um deus lá do alto." Odisseu, 40 
dono da situação, tentou tranqüilizá-lo: "Calma! 
Contém teu entusiasmo, não faças perguntas. 
Tudo está dentro das normas. Os olímpios sabem 
o que fazem. Vai dormir. Eu fico aqui. Ainda 
quero ter uma conversa com as escravas e tua mãe. 45 
Ela tem muito a me perguntar sobre muitas coisas." 
Telêmaco atravessou a sala e dirigiu-se ao quarto 
para dormir à luz de tochas, no lugar em que 
costumava repousar. O sono desceu-lhe doce sobre 
as pálpebras. Dormiu até ao divino raiar da Aurora. 50 

] 
Na sala, Odisseu, sempre auxiliado por Palas 
Atena, fazia planos para aniquilar os pretendentes. 
Penélope deixou seus aposentos inquieta. Vinha 
dominadora como Artemis, sedudora como a áurea 
Afrodite. Aproximaram do fogo a cadeira em que 55 
costumava repousar. A cadeira, de marfim e prata, 
era obra de Icmálio, do mesmo material o artista 
produzira o escabelo que, revestido de um pelego, 
sustentava os pés da rainha. Aí se acomodara 
Penélope. Apareceram as escravas. Já estavam 60 
soltas. De braços desnudos, recolhem os restos e 
os copos que tinham ficado na mesa do banquete. 
Removeram a cinza e amontoaram muita lenha, 
o suficiente para atravessar a noite fria. 
Melanto, incansável, voltou a agredir Odisseu: 65 
"Queres, vagabundo, importunar-nos durante a 
noite? Te esgueiras pela casa para espiar as 
mulheres? Pra fora, larápio! Bom apetite! Ou 
queres que te enfie um tição no rabo? Pra rua!" 
Odisseu, olhando de cima para baixo falou severo: 70 
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"Bruxa! Por que a fúria, por que me persegues? Por 
me veres sujo? Por causa destes trapos? Por andar 
mendigando pelas ruas, tangido pela necessidade? 
E a má sorte. Miseráveis vivem deste jeito. Mas não 
foi sempre assim. Já tive fortuna. Vivia entre gente 
boa. Já dei esmola a muito mendigo. Não queria 
saber quem era nem donde vinha. Escravos eu tinha, 
milhares. Não me faltava nada. Eu pertencia aos 
que vivem bem, aos que são considerados felizes. 
Zeus me desgraçou. O que posso contra a vontade 
dele? Não penses que essa tua beleza, teu orgulho 
entre o mulherio, vai durar para sempre. 
Cuidado! Tua patroa poderá ficar com raiva de t i , 
Odisseu pode voltar. A esperança nunca morre. Se 
o rei se danou, se o dia de ele voltar não vai chegar 
nunca, tem o filho dele. Apoio é misericordioso! 
Ele está de olho na porcaria que as mulheres estão 
aprontando por aqui. Não é mais criança." 
A Penélope não escapou nada do que Odisseu disse. 
Falou enérgica com a moça. Esbravejou. Xingou: 
"Safada, cadela descarada, não penses que não sei 
da bandalheira que andas fazendo. Te corto a cabeça. 
Tu sabias. Eu te disse que queria falar com o 
estrangeiro aqui no palácio, queria saber notícias 
do meu marido. E tenho que me incomodar contigo!" 

Chamando Eurínome, deu ordens à criada: 
"Traz uma cadeira. Bota um pelego por cima. 
Quero-o aqui perto de mim para ouvir o que tem a 
me dizer, para falar-lhe. Quero fazer-lhe perguntas." 
A ordem foi prontamente atendida. Veio a 
cadeira. Brilhava. E veio o pelego para cobrir 
a cadeira. Odisseu ocupou o assento preparado 
pela rainha e se dispôs a ouvir o que ela queria. 
Panélope perguntou sobre o entrangeiro: "Donde 
vens? De que povo? Tua cidade? Teus pais?" 
Circunspecto como sempre, falou-lhe Odisseu: 
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"Senhora, homem em lugar nenhum da terra tem o 
direito de censurar-te. Teu nome bate no céu. Eu 
te comparo a um rei: competente, piedoso, com 
autoridade sobre muitos, gente poderosa, zeloso 110 
do cumprimento da lei. Seus campos produzem 
trigo, cevada, árvores frutíferas. Gado gordo nas 
pastagens. Peixes fornece o mar. Graças a seu 
governo, o povo prospera. Como me recebeste 
em tua casa, tens o direito de perguntar. Pergunta 115 
sobre tudo, menos sobre minha gente, sobre 
minha terra. Falar sobre isso me traz dor, evoca 
sofrimentos. Sou um grande sofredor. Por que 
falar fora de minha casa sobre coisas penosas, 
desagradáveis? Muita lamúria chateia. Alguma 120 
de tuas criadas, ou tu mesma poderias pensar que, 
cheio de vinho, navego em lágrimas." Penélope 
interveio com uma resposta refletida: "Estrangeiro, 
o que me distinguia: o vigor, a beleza, o corpo, 
isso os deuses me tomaram, quando os aqueus 125 
embarcaram para llion e levaram meu marido. 
Se ele voltasse para tomar conta de mim, da 
minha vida, minha glória seria maior, mais bela. 
O que sofro é praga de um gênio mau. A nobreza 
das ilhas, os mais distintos, senhores de Dulíquio, 130 
de Same, das florestas de Zacinto, até os daqui, 
de Itaca, a ilha que se vê de longe, homens que 
me querem, mesmo que diga 'não' todos me 
consomem os bens. Revoltada, trato mal hóspedes, 
suplicantes, arautos a serviço do povo. Só quero 135 
Odisseu, só por ele bate meu coração. Insistem 
no casamento. Recorro a truques. Primeiro 
um gênio botou-me na cabeça tecer um manto, 
amplo, longo. Instalei no meu aposento um 
grande tear. Comuniquei-lhes o projeto: 140 
'Cavalheiros, pretendentes meus, Odisseu está 
morto. Calma! Não desejo casar forçada. Quero 
antes concluir este manto. O fio poderia estragar-
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se. Laertes poderia morrer por golpe da Sorte. 
É uma mortalha. A morte cruel não poupa ninguém. 145 
Quero evitar insinuações de línguas maldosas 
pela cidade: um homem tão rico jaz sem mortalha.' 
Meu plano conteve corações rebeldes. O tear me 
ocupava o dia todo, mas à noite, à luz de tochas, 
eu desfazia o que tinha produzido durante o dia. 150 
Por três anos consegui enganar os pretendentes 
com meu segredo. Rodaram as estações, passaram-se 
os meses, extinguiram-se muitos dias até entrar o 
quarto ano. Fui surpreendida. Uma puta me traiu, 
uma criada. Gritaram. Fui destratada. Fui obrigada 155 
a concluir na marra o que eu queria inconcluso. Já 
não posso fugir do casamento. Não sei o que inventar. 
Sou forçada por meus pais. Meu filho está furioso 
porque lhe consomem os bens. E adulto. Sabe das 
coisas. Como é o único homem, quer cuidar do 160 
do que é seu. Zeus o ajude! Agora quero saber de 
ti, de tua família, donde vens. Não vás me dizer 
que és filho de um carvalho velho e duma rocha." 
Foi esta a resposta do engenhoso Odisseu: 
"Senhora, digna esposa do filho de Laertes. Tu não 165 
desistes. Queres saber quem são os meus? Está bem, 
eu conto, embora isso aumente minhas dores, 
que já são muitas. Dores se acumulam na rota dos 
que, como eu, estão por muito tempo longe da terra, 
viajando por cidades estranhas, expostos ao mal. 170 
Queres que eu fale? Falarei. Longe, no mar vinhento, 
existe uma ilha chamada Creta, bela, fértil, açoitada 
pelas ondas. E habitada por uma quantidade 
incontável de povos. Noventa são as cidades, cada 
uma com sua própria língua. Lá vivem aqueus, 175 
eteocrenses, cidônios, dórios, pelasgos: generosos, 
hospitaleiros, cabeludos, divinos. Há de tudo. 
Destaca-se Minos, cidade enorme, sob o cetro de 
um rei que de nove em nove anos se aconselhava 
com Zeus: Minos, pai do meu pai, Deucalião. 180 
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Meu pai teve dois filhos, além de mim. Idomeneu, 
meu irmão, participou da frota dos Átridas contra 
Tróia. Chamo-me Eton, nome bem conhecido. Sou 
o mais moço. Meu irmão me superava na idade e 
no valor. Em Creta eu conheci Odisseu e suas 
riquezas. A força dos ventos o levou para lá. 
Seu destino era Tróia. Vinha do cabo Meléia. 
Ancorou em Amniso, porto perigoso, tendo 
escapado da tempestade a custo. E lá a gruta de 
Ilitiía. Subiu para conhecer a cidade de Idomeneu, 
aliado, ao que dizia, querido e respeitado dele. 
Há já dez ou onze auroras singrava o mar em 
acidentada viagem para Tróia, em naus recurvas. 
Hospedei Odisseu em minha casa e o tratei 
como amigo com o que eu tinha. Não era pouco. 
Para os companheiros que acompanhavam Odisseu, 
angariei vinho e cevada entre o povo, além de bois 
para o sacrifício, tudo o que pudesse animá-los. 
Permaneceram lá por doze dias, retidos por um 
violento vento norte. O vento, soprado por um gênio, 
chegava a derrubar quem estivesse de pé. Partiram 
no décimo terceiro dia, serenado o vento." No 
relato de Odisseu, fatos e invencionices se 
misturavam. A narrativa fazia a rainha chorar. 
Lágrimas sulcavam-lhe a pele. Imaginemos 
o degelo de altos picos nevados, neve acumulada 
pela violência de Zéfiro e derretida pelo calor de 
Euro para engrossar as correntes: assim corriam 
rios pelas belas faces dela. Ela chorava o marido 
a seu lado. As lágrimas abalaram o coração do 
herói. Como se de chifre ou de ferro fitavam secos 
os olhos dele. O disfarce estagnou o pranto. 
Cansada de tanto chorar, Penélope, retomando a 
conversa cortada, externou-se nestas palavras: 
"Amigo, permite que te ponha à prova. Quero saber 
se de fato hospedaste em tua casa meu marido, 
acompanhado de companheiros seus, como afirmas. 
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Conta-me como se vestia, qual era o seu aspecto, 
que aparência tinham os homens que o seguiam." 
A resposta de Odisseu foi refletida e cautelosa: 
"Senhora, depois de tanto tempo? E difícil dizer. 
Afinal, já se passaram vinte longos anos. Longe 
vai o dia em que ele partiu da minha terra. 
Seja! Te conto o que ficou registrado na minha 
lembrança. O divino Odisseu trazia uma capa de 
lã, purpúrea, dupla, presa por um broche áureo 
de duplo encaixe, uma dedálica obra de arte. 
Um cão prendia nas patas dianteiras um cervo 
malhado, que estrebuchava - trabalho admirável. 
0 animal nos dentes do cão movia as pernas 
para fugir. Imagina isso representado em ouro! 
A túnica brilhante que lhe cobria o corpo 
lembrava a casca seca de uma cebola, o 
tecido era suave e emitia esplendores de sol. 
As mulheres, eram muitas, olhavam pasmas. Há 
uma observação a fazer, convém que a examines 
bem. Se Odisseu se vestia assim em casa, eu não 
sei. Foi presente de amigos durante a viagem? Foi 
um regalo de alguém que o hospedou? Odisseu 
era amigo de muita gente. Poucos se pareciam 
com ele. De mim ele recebeu uma espada de 
bronze e um manto de púrpura que dava na vista. 
Te garanto que da minha casa ele saiu honrado. 
Ele me visitou acompanhado de um arauto, 
um pouco mais velho. Se me lembro bem, era 
encurvado, pele escura, cabelo crespo. Euríbates 
era o nome dele. Odisseu o estimava muito. 
Os dois se entendiam bem. Eram corretos." 
Foi o que ele falou. Para quê? Voltou a saudade, 
o choro. Ela reconheceu os sinais. Não havia erro. 
Serenada a tempestade de lágrimas, ela 
retomou a palavra e lhe falou com ternura: 
"Meu caro hóspede, até aqui eras alguém de quem 
eu tinha pena, agora és meu amigo e te admiro. 
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As vestes de que falas, ele as recebeu de mim. 
Eu as tirei da câmara. Eu as dobrei. O broche foi 
uma jóia que brilhava em seu peito por vontade 
minha. Nunca mais o terei comigo nesta terra. 
A nau bojuda o levou para a ruína. Precipitou-se 
no abismo de Ilionada, inominável nome." 
A resposta de Odisseu buscou tranqüilizá-la: 
"Senhora, venerada esposa do filho de Laertes, 
não apagues o brilho de tua pele. Teu pranto pelo 
esposo não moleste teu coração. Não te censuro. 
Muitas pranteiam a morte do companheiro 
com quem geraram filhos em doces abraços, 
mesmo inferior a Odisseu, de corpo divino. 
Cesse, contudo, o pranto. Avalia o que digo. 
Apresento fatos, não pretendo enganar-te. Tenho 
notícias recentes de Odisseu, aqui de perto. 
Segundo tesprotos, gente próspera, ele está 
vivo. Está rico, carrega tesouros, angariados 
entre a população. E verdade que os remeiros 
se foram, submersos no mar cor de vinho, ao 
deixarem Trinácia. O ódio de Zeus e de Hélio 
os liquidou por devorarem vacas sagradas. 
Todos foram tragados pelas ondas ruidosas. 
Só a ele o mar expeliu à terra, agarrado na 
quilha. Os feáceos, amigos dos deuses, o 
acolheram. Renderam-lhe homenagens próprias 
a um deus. Quiseram acompanhá-lo até aqui, 
livre de trabalhos. Já há muito Odisseu estaria 
em casa. Pareceu-lhe, entretanto, melhor 
percorrer muitas terras para reunir riquezas. 
Tratando-se de lucro, Odisseu se destaca. Não 
sei de ninguém que lhe pudesse fazer sombra. 
Essas informações me vêm de Fídon, rei dos 
dos tesprotos. Jurou-me solene em seu palácio 
que já se encontrava pronta e tripulada a nau 
que o traria à terra que tanto amava. Já que um 
navio com destino a Dulíquio, produtora de 
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trigo, se encontrava no porto, parti primeiro. 
Vi os tesouros que Odisseu tinha reunido, 
suficientes para dez gerações, tamanha era a 
riqueza que o rei me mostrou. Pelas informações 295 
do monarca, Odisseu se encontrava em Dodona 
para saber de Zeus, cuja voz soava na copada de 
um alto carvalho, como voltar à pátria. Em 
Segredo? À vista de todos? A longa ausência o 
deixava inseguro. Está fora de perigo e próximo. 300 
Em breve, o verão a pátria e os amigos. Tens minha 
palavra de honra. Ouça-me Zeus, o forte, o mais 
poderoso de todos os deuses, ouça-me o fogo que 
me aquece, este lar que me recebe, a casa do próprio 
Odisseu, juro que tudo acontecerá como declaro. 305 
À luz deste mesmo Sol, à morte e ao renascer desta 
Lua que nos ilumina, Odisseu estará aqui." 
Penélope, versada no incerto, pôs-se a considerar: 
"Se o que acabas de dizer alcançar cumprimento, 
terás, além da minha amizade, provas concretas de 310 
estima, tais que serás chamado ditoso por quem te 
encontrar. Vivo de coração inquieto. Será assim? 
Penso que Odisseu não regressará nunca mais. Não 
Esperes auxílio. Os que mandam nesta casa não são 
como Odisseu. Ele sabia tratar as pessoas como 315 
ninguém. Os hóspedes chegavam e partiam 
desvanecidos. Vamos, auxiliares minhas, preparai-lhe 
o banho e a cama: colchas, mantos, cobertas. Quero 
brilho! Durma aquecido até a Aurora subir ao seu 
trono de ouro. Deverá entrar na manhã banhado e 320 
ungido. Tomará a refeição matutina sentado à mesa 
ao lado de Telêmaco. Que ninguém o ameace! Não 
haverá lugar para quem ousar molestá-lo. Meu rigor 
não cederá à rebeldia de ninguém. Como poderias 
saber, meu amigo, que supero outras da minha classe 325 
em saber e conduta se eu permitisse que retornasses 
à sala dos banquetes nestes trapos? Curta é a vida. 
Minúsculo é o espaço entre o princípio e o fim. 
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Se alguém for férreo, e férreo exercer o poder, 
maldito será em vida; maldito, na morte. 330 
Mas quem for afetuoso e souber produzir obras 
afetuosas, os ventos levarão seu nome a terras 
distantes. Hóspedes o aclamarão em toda parte. 
Homens o conhecerão. Para muitos será nobre." 
A multifacetada resposta de Odisseu foi esta: 335 
"Senhora, nobre esposa do filho de Laertes, 
colchas, mantos e brilhos, sinceramente detesto-os 
desde minha despedida dos montes nevados 
de Creta em nau propelida por longos remos. 
Quero dormir como sempre em maldormidas 340 
noites. Muita noite passei em leito repelente, 
aguardando o divino colorido da entronada Aurora. 
Não cultivo em meu peito o desejo de que alguém 
me banhe. Das mulheres que trabalham nesta 
casa, não quero que nenhuma me lave os pés, 345 
exceto uma velhinha solícita, curvada pelos anos, 
experimentada e resistente a dores como eu, 
não me oponho a que ela me toque os membros." 
Penélope, entendida em dores, lhe respondeu: 
"Querido amigo, das pessoas que hospedei, 350 
forasteiros de longes terras, ninguém me foi mais 
caro que tu. Falas com sensatez sem igual. 
Tenho uma anciã diligente e experimentada, ama 
daquele que partiu. Ela o amamentou e o criou. 
Ela o tomou nos braços quando a mãe o deu à luz. 355 
Embora debilitada, ela te banhará os pés. Vem 
cá, preciso de ti , sábia Euricléia. Este homem 
tem a idade do teu patrão. Quero que o laves. Os 
pés e as mãos de Odisseu deverão ser parecidos. 
O envelhecimento é rápido em gente que sofre." 360 

A velhinha cobriu o rosto com as mãos. Verteu 
lágrimas de fogo. Palavras de dor saíram-lhe da 
boca: "Filhinho distante, não posso ajudar-te. 
Mais que homens, Zeus te foi adverso, embora 
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sejas piedoso. Mais que tu ninguém rendeu mais 365 
homenagens ao Trovejador. Queimaste-lhe coxas. 
Trouxeste-lhe hecatombes. Tu o invocaste. Rogaste 
uma velhice tranqüila, o desenvolvimento do teu 
filho. E negou a t i , só a t i , o dia do regresso. 
Mulheres o insultam, por certo, em terras distantes, 370 
em mansões como esta, sob tetos que o abrigam. 
Ferem-no com zombarias como o fazem as bruacas 
daqui. Para fugir de ultrajes, para evitar baixarias, não 
queres que te lavem. Recebi com agrado a ordem 
que me deu a filha de Icário, a instruída Penélope. 375 
Lavo-te os pés a mando de Penélope e em atenção 
a ti . Agitam-se em meu peito sentimentos dolorosos. 
Ouve o que tenho a dizer-te. Procuram-nos muitos 
estrangeiros açoitados pela dor. Mas em nenhum 
deles percebi tanta semelhança com Odisseu 380 
no porte, na voz, no jeito de andar, como em t i . " 
Preparado para tudo, respondeu-lhe Odisseu: 
"E o que me dizem todos, cara velhinha. Comentam 
que a minha semelhança com ele cai na vista. 
O que me dizes agora confirma o que ouvi de outros." 385 
Nas mãos da velhinha brilhava uma bacia. Recorria 
a ela para banhos. Temperou a água fria, 
abundante, com água quente. Afastando-se da 
lareira, o escuro sombreou o corpo de Odisseu. 
Uma preocupação: a cicatriz. A velha poderia 390 
reconhecê-la, e o plano iria por água abaixo. O 
trabalho começou. Ela banhava os pés do Senhor. 
Reconheceu a cicatriz num tapa, lembrança dos 
alvos dentes de um javali. Acidente antigo. Tinha 
ido ao Parnaso para ver os primos e Autólico, pai 395 
de sua mãe. Em perjúrios e truques, o avô superava 
todos, o dom lhe viera de um deus, Hermes. Com o 
sacrifício de bois, ovelhas e cabras, Autólico 
pagou a graça. Quando Autólico visitava os 
férteis campos de Itaca, conhecera o neto recém- 400 
nascido. Euricléia, colocando-lhe o menino no 
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colo depois da ceia, interpelou-o solene: "Autóloco, 
queremos saber como se chamará o filho 
de tua filha. Rogaste muito por este momento." 
Soou a voz de Autíloco em resposta: 
"Caro genro, cara filha, aqui vão nome e motivo: 
a ira me lançou contra muitos na terra nutriz, 
homens e mulheres, gente odiosa. Por ressonância 
ao ódio, seu nome será Odisseu. Quando crescer, 
- esta é minha palavra - e visitar a casa de sua 
mãe, lá no Parnaso, lugar de meu legado, parte do 
que tenho será seu, o moço regressará regalado." 
Odisseu subiu o monte para receber o prometido. 
Foi recebido por Autólico e pelos filhos de Autólico. 
Foi estreitado nos braços e envolvido com palavras 
sedosas. Anfitéia, a mãe da mãe de Odisseu, abraçou 
Odisseu, beijou Odisseu na testa e nos olhos. 
Antíloco encomendou dos filhos banquete opulento. 
A ordem do pai para os filhos foi lei. Agarraram 
um boi, um macho de cinco anos. Esfolaram 
o boi, dividiram o boi, prepararam porções e as 
espetaram, assaram o boi e serviram os convidados. 
O banquete foi de dia inteiro. Regalaram-se até 
o sol se recolher atrás dos montes. As iguarias não 
deveriam ficar aquém da vontade de comer. Sumiu 
o sol, a noite espalhou sombra pelos caminhos. 
Recolhidos ao leito, receberam a dádiva do sono. 
Erguendo-se os róseos dedos da madrugadora 
Aurora, prepararam-se para a caça. Vieram os cães 
e vieram os donos dos cães, os filhos de Autólico. 
Vinha com eles Odisseu. Escalaram os flancos do 
Parnaso, coberto de mata. Pronto penetraram em 
ventosas gargantas. O sol nascente iluminou os 
campos. Erguia-se das serenas correntes do Oceano. 
Os caçadores penetraram na selva do vale. Rastros 
chamavam os cães farejantes. Os filhos de Autólico 
vinham atrás. Odisseu marchava na proximidade 
dos cães. Sombra lançava a longa lança. Um 
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javali corpulento escondido na moita, resistente 
ao sopro úmido do vento potente. A verde 
sombra não cedia ao brilho dos raios solares. 
A copa se fechava ao tamborilar da chuva. 
A trama de galhos e folhas defendia o covil. 
O tropel de patas e passos assanha a fera. 
Passos lentos determinam o avançar do 
quadrúpede. Eriçam-se as cerdas. Da fornalha 
dos olhos chispam fagulhas. De lança em 
punho, atira-se Odisseu antes de todos, decidido 
a abater a presa em combate. De um salto a fere, 
mas ela atinge-lhe a coxa. Abre-lhe um talho 
acima do joelho sem, no entanto, molestar-lhe 
o osso. Odisseu alvejou o atacante na espádua 
direita. A ponta brilhante da arma luziu do 
outro lado. Num grunhido escapou-lhe o último 
alento. Os filhos de Autólico cercaram Odisseu, 
prestaram-lhe socorro. Cuidadosamente ataram-
lhe a ferida. Com esconjuros detiveram o sangue. 
Correram com ele solícitos à casa do pai. Os 
cuidados de Autólico e dos filhos de Autólico 
puseram Odisseu de pé. Curado, o herói recebeu 
os preciosos regalos. Regalado, retornou a ítaca 
radiante. Radiantes receberam-no o pai e mãe, 
desejando saber com detalhes tudo o que tinha 
ocorrido: as dores, a ferida... Odisseu lhes 
falou da caçada, do dente alvo da fera, de como 
tio e primos o receberam no Parnaso. 
A velha, ao reconhecer a cicatriz na ponta dos 
dedos, largou a perna. O bronze ressoou com 
a batida do pé que tombou na bacia. Inclinou-se 
o recepiente, a água entornada manchou o chão. 
Dor e alegria misturados turvaram a mente, os 
olhos encheram-se de lágrimas, a voz trancou 
na garanta. Tocando o queixo do herói, falou: 
"Es tu, meu filho, querido Odisseu. E eu não 
te reconheci! Foi preciso tocar o corpo do amo." 
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Os olhos procuraram Penélope. Quis avisar 
a patroa de que o marido já estava em casa. 
Mas esta, distraída, nada percebeu. Atena 
lhe desviara a atenção. Odisseu, entrementes, 
botou a mão direita na mão da escrava, puxou-a 480 
com a outra para bem perto e cochichou: 
"Queres me destruir, mãezinha? Mamei no 
teu peito. Sofri muito. Depois de vinte anos 
estou de volta à terra em que nasci. Agora 
que me reconheceste, ajudada por um deus, 485 
cala-te. Ninguém deve saber. Atenção no 
que te digo! Cumpro o que falo. Se o céu 
permitir que eu destrua os pretendentes e 
e se eu aniquilar as escravas deste palácio, 
não me escapas, ainda que sejas quem és." 490 
Euricléia respondeu com inteligência: 
"Percebes a gravidade das palavras que te 
escaparam da boca? Sabe que sou dura, rija. 
Sou de ferro, sou de pedra. E assim serei. 
Agora escuta-me tu. Guarda o que te digo. 495 
Se tu e o céu abaterem os pretendentes, 
vou te fornecer uma relação de escravas, 
saberás quem presta e quem não presta." 
Odisseu respondeu como quem sabe de tudo: 
"Mãezinha, vais me dizer o quê? Dispenso. 500 
Eu mesmo vou examinar uma por uma. Nem 
mais uma só palavra! Confia nos deuses." 
A velha tomou a bacia e atravessou a sala. 
Precisava de água. O chão tinha bebido a 
outra. Banhado e ungido, Odisseu tomou 505 
a cadeira e voltou para perto do braseiro. 
Tratou de esconder a cicatriz com os trapos. 

Ouviu-se a voz de Penélope, a sábia rainha: 
"Estrangeiro, ainda uma coisinha me inquieta. 
Sei que é hora de repousar. Na verdade, só 510 
repousa quem, mesmo inquieto, desfruta de sono 
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tranqüilo. Quanto a mim, lá de cima só me vêm 
aflições. Dia após dia, me assolam tormentos, 
pranto, no meu e no trabalho de minhas escravas. 
A noite, em lugar de dormir, rolo na cama. 515 
Inquietações em turbilhão assaltam meu peito. 
Desando em pranto à maneira de Aedon, filha 
de Pândaro. Sonoro soa o canto de Aedon; agora, 
rouxinol, aedo da renovada primavera. Nos galhos 
empoleirada, ondas de sons encadeia Aedon e 520 
ritmam pelos ares. Chora a morte de Iti lo, 
filho que tombou vitimado pelo férreo golpe da 
insensatez dela, garoto que lhe dera Zeto. Igual 
a ela, dilacerada por sentimentos contrários, sou 
arrastada de cá para lá. Fico com meu filho e tudo 525 
permanece como está: meus bens, minhas escravas, 
esta casa, minha fidelidade, a submissão à fala do 
povo? Ou sigo meu caminho, escolho o melhor dos 
pretendentes, o que me fizer propostas sem limites? 
Meu filho, quando não sabia se conduzir, criança, 530 
não permitia que eu casasse, que eu saísse daqui. 
Mas agora que é grande, no verdor da idade, 
pede que eu saia, que volte para a casa de meu 
pai. Quer o que é dele, os bens que estranhos lhe 
devoram. Posso contar o sonho que tive? Queres 535 
interpretá-lo? Crio aqui no palácio vinte gansos, 
alimentam-se de trigo e água. Observo-os, sinto 
calores. Desce da montanha um gavião imenso, de 
bico adunco. Parte-lhes o pescoço, acaba com eles. 
Deixa-os amontoados. As asas o erguem à amplidão 540 
divina. Gemo e choro no sonho. Rodeiam-me 
artísticos penteados. Choro desconsolada sobre 
corpos emplumados que o gavião deixou sem vida. 
Volta de repente e pousa lá no alto, na trave. 
Com voz humana, procura acalmar-me: 'Coragem, 545 
filha de Icário, conhecido em terras distantes! Visão 
vã? Nunca! Tiveste um sonho premonitório. 
E se cumprirá. Toma os gansos por pretendentes. 
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Gavião fui antes, agora sou teu esposo. Voltei. 
Planejei o fim dessa corja.' Foi o que ele disse. 550 
Ficou-me sonolência de mel. De passo apressado 
fui procurar os gansos que crio aqui no palácio. 
Bicavam trigo nos tanques, como de costume." 
Depois de refletir, respondeu-lhe Odisseu: 
"Senhora, não há como inclinar o sonho a sentido 555 
diferente daquele que lhe deu Odisseu. Acontecerá 
o previsto: a destruição total dos pretendentes. 
Nenhum deles escapará do banho de sangue." 
Veio a sábia ponderação da rainha: 
"Sonhos são sombras, amigo, visões imprecisas. 560 
Saibam os sonhadores que nem tudo neles se 
cumpre. Duas são as portas dos sonhos sem 
força. Uma delas é córnea, a outra é de marfim. 
Os sonhos que entram pela porta talhada em 
marfim são amorfos, relatos irrelevantes. Mas 565 
os que passam pela porta de corno polido portam 
contos corretos, versões do visível. O sonho que 
me atormenta não veio, por certo, pela porta de 
chifre, embora favorável a mim e a meu filho. 
E há mais. Guarda o que tenho a te dizer. 570 
Uma desdourada Aurora me afastará da casa 
de Odisseu. Proporei um concurso, o das 
machadinhas. O certame consiste em alinhá-las, 
em número de doze ao jeito de estacas, pelo 
estilo dele. A certa distância ele as atrevessava 575 
com uma flexa. E o jogo que proponho aos 
pretendentes. Retesado o arco com mão forte, 
a seta do concorrente terá que atravessar os 
doze orifícios. Serei de quem vence. Esta casa, 
bela, farta, a do meu primeiro matrimônio, eu a 580 
deixarei. Reservo-lhe um lugar em meus 
sonhos." Respondeu-lhe o atilado Odisseu: 
"Senhora, digníssima esposa de Odisseu, não 
proteles o concurso proposto. Ele regressará 
antes. Em breve o imaginoso filho de Laertes 585 
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estará aqui. Antes de estes retesarem o arco, 
Odisseu armará o arco e levará o prêmio." 

Penélope cortou a conversa com sensatez: 
"Caro hóspede, se concordasses em estar aqui 
comigo, o sono não me baixaria as pálpebras. 590 
Mas apagar o sono não se consente aos homens. 
Os deuses estabeleceram limites para cada setor 
na produtiva superfície terrestre. Aguarda-me 
o leito no andar superior. Devo recolher-me 
com gemidos e lágrimas. Choro desde o dia em 595 
que Odisseu me deixou para atacar essa malfadada 
llionada de inominável nome. Lá devo acomodar-
me. Convido-te a permanecer nesta casa. Onde? 
No chão ou numa cama preparada pelas escravas." 
Penélope subiu ao esplêndido aposento superior. 600 
Não foi só. Criadas a acompanharam. Não tinha 
bem chegado, sentiu os repelões do choro. 
Causa? O seu amado e ausente esposo. Atena, 
lembrada dela, baixou-lhe as pálpebras. Adormeceu. 
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Canto 20 

O divino Odisseu arrumou a cama no vest íbulo. 
Estendeu uma pele de boi e lançou sobre ela 
vários pelegos de ovelhas imoladas pelos aqueus. 
O herói se deitou, e Eur ínome veio com um manto 
para cobri-lo. Na mente desperta do fdho de Laertes, 
desenhavam-se vinganças . Com risinhos e gracejos 
errantes pelo escuro da sala, ressoavam no vazio 
passinhos de mulheres em alvoroço para aquecer 
o leito dos candidatos à m ã o de sua mulher. Já o ^ 
faziam há muito. O coração do rei fervia. Acabaria 
com elas? Esfriaria as desaforadas uma por uma? Ou 
toleraria a indecência pela últ ima vez, derradeiro 
favor aos pretendentes? Ladrava-lhe o coração, 
latidos de cadela em torno de cria nova à vista 
de um desconhecido, dentes arreganhados, posição 
de ataque. No coração de Odisseu latia uma matilha. 
Com golpes no peito, procurou silenciar os uivos: 
"Calma coração, j á suportaste cachorrice maior. 
Lembras-te do brutamontes, o Ciclope? Ele comia 
bravos companheiros teus. Se naquela ocasião não 
tivesses sido paciente, terias morrido no antro." 
Recordações acalmariam a agitação interior? 
O coração lhe obedeceu: paciente, obediente, 
imóvel. Mas ele rolava de um lado para o outro. 
O rei parecia, na verdade, um bucho, desses que 
que o assador gira recheado sobre labaredas, 
desejoso de que o trabalho termine duma vez. 
Odisseu era um bucho que se revira no braseiro. 
Como poderia botar a m ã o nos canalhas se eram 
muitos, e ele era um só? Aproximou-se dele 
Palas Atena. Desceu do céu com corpo de mulher. 
Falou-lhe à cabeceira do leito improvisado: "Tu, 
ainda acordado? Mais que outros, vives sob o peso 
da morte. Por quê? Estás em casa, tua mulher 
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dorme segura. Teu filho causa inveja a muitos. 35 
Em resposta, disse-lhe o atribulado Odisseu: 
"Não há como contestar o que disseste, deusa. Meu 
problema é o coração. Estou muito preocupado. 
Como vou enfrentar estes sem-vergonha, sendo 
eu, um só? Sempre os vejo em grupo. Há mais. 40 
Posso continuar a te importunar? Suponhamos 
que com tua ajuda e a de Zeus eu consiga matar 
essa corja. Onde devo me refugiar? Pensaste nisso?" 
Atena lhe respondeu de olhos arregalados: 
"Pobrezinho! Vocês confiam em fracotes, em amigos, 45 
gente que morre, pessoas de visão limitada. Esflis 
falando com uma deusa! Quem te ampara em todas 
as tuas encrencas sou eu. Que venham cinqüenta 
batalhões de míseros mortais, que venham como 
gaviões na força de Ares, te garanto que mesmo 50 
assim os bois e as ovelhas deles serão teus. N ã o 
resistas mais ao sono. Ficar acordado uma noite 
inteira deixa borocoxô. Sai desse buraco." A o 
comando de Atena, o sono baixou-lhe sobre as 
pálpebras, enquanto a excelsa se recolhia ao Olimpo. 55 
O sono amortece a vigilância, rompe as algemas 
dos cuidados, relaxa os membros. Sentada no 
leito macio, a esposa inquieta renova aflições. 
Saciada de lágrimas, brotadas do insondável, a 
divina Senhora ergue preces primeiro a Ár temis : 60 
"Ártemis, amada filha de Zeus, quero que tuas 
frechas me atravessem o peito, extingam a chama 
da vida. Já. U m turbilhão poderia arrebatar-me o 
fôlego para dissolvê-lo nos altos caminhos do 
vento que vão dar nas refluentes correntes do 65 
Oceano. Tempestades arrebataram outrora as filhas 
de Pandareu, órfãs de pais extintos por deuses, mas 
não lhes faltou o queijo, o mel e o vinho da 
graciosa Afrodite, nem a pureza e o saber, concedidos 
por Hera, nem o talhe ofertado por Ár temis , a 70 
virgem, nem os primorosos lavores de Atena. 
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Afrodite subiu ao elevado Olimpo com um pedido 
ao tempestuoso fdho de Crono, flóreas núpcias 
para as virgens, j á que ele é o despenseiro aos 
mortais de benefícios e de malefícios. Entrementes 75 
vieram as Harpias e as lançaram aos braços das 
Erínias. Quero para mim, senhores do Olimpo, o 
destino dessas infelizes, para mim os projéteis de 
Ártemis. Quero ver com estes meus olhos Odisseu, 
ainda que seja nas sombrias profundezas da terra. 80 
Não quero chamar sobre mim o interesse de homem 
que lhe seja inferior. Sofrimento sofrível é o 
diurno, padecido em pranto, carga do co raçãoA 
cansado, extinto pelo sopor da noite. Na sombra de 
pálpebras descidas, sucumbem sucessos e insucessos. 85 
Um gênio maligno arromba-me, contudo, as portas 
do sono com sonhos perversos. Na noite passada 
dormiu comigo um homem parecidíss imo com ele, 
imagem de Odisseu ao partir para a guerra. Senti-me 
radiante, isso me era visão real, não mero sonho." 90 

A Aurora surpreendeu em seu trono a prece da rainha. 
Não escaparam a Odisseu choro e vozes. Refletindo 
sobre o ocorrido, formou-se em seu ínt imo a suspeita 
de que ela o reconhecera. Chegou a vê-la à cabeceira. 
Recolhendo o manto e as peles, Odisseu levou-os à sala 
e os depositou numa poltrona. Saiu da mansão . Levou 
consigo o couro de boi para a prece de mãos erguidas: 
"Zeus, por del iberação tua, por caminhos secos e 
úmidos, me devolveste à minha terra. Depois de sofrer 
tanto, que uma voz dos que despertam lá dentro ou um sinal 
vindo de t i , aqui fora, me desvende algo do que virá ." 
Esta foi a prece. Zeus não deixou de atendê-la. 
Ribombou um trovão vindo lá do luminoso Olimpo, 
furou a barreira das nuvens para a alegria do herói. 
Do palácio lhe veio a voz de uma moendeira, soou 
próxima. As moendas do rei ficavam ali . Doze 
servas giravam diariamente as mós . Produziam 
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farinha de aveia e de trigo, energia para os homens. 
As outras, terminado o trabalho, dormiam. Só esta, 
franzina, continuava no batente. Interrompendo 
a tarefa, interpretou o sinal ao Senhor: "Zeus pai, 
monarca dos deuses e dos homens, trovejaste 
forte desde o céu estrelado sem que se veja uma só 
nuvenzinha no céu. Parece prodígio. Atende a 
prece desta coitada que te roga. Concede que este 
seja o derradeiro banquete dos muitos celebrados 
pelos pretendentes neste palácio. Os dias gastos 
na mó para produzir a farinha quebraram a força 
dos meus joelhos. Seja este o úl t imo festim." A 
O sinal de Zeus e a palavra profética encheram de 
alegria o coração de Odisseu. Venha a vingança! 
As escravas acordavam e dirigiam-se às suas tarefas 
Algumas, encarregadas do fogo, aqueciam o fogão. 
Levantando-se, Telêmaco esplendia como um deus. 
Vestiu-se, ajustou nos ombros a espada cujo fio o 
protegia, as sandálias completavam os adereços de 
distinção. A lança pontiaguda acentua-lhe a posição 
guerreira. Falou a Euricléia no limiar: "Mãez inha 
querida, como tratastes nosso hóspede? Recebeu 
pão e vinho ou não lhe destes a tenção? Minha 
mãe, por mais correta que seja, é descuidada. 
Homens de condição inferior são bem tratados, 
pessoas distintas não lhe merecem cuidado." 
Respondeu-lhe a experimentada Euricléia: 
"Se a repreenderes, cometerás grande injustiça. 
Não lhe faltou nada, nem pão nem vinho. Ela 
ofereceu. Ele comeu e bebeu até se fartar. 
Quando chegou a hora de dormir, tua mãe 
instruiu as escravas para lhe preparem o leito. 
Ele alegou que, castigado de privações , 
perdera o hábito de camas e almofadas. 
Dando preferência a um couro de boi e a 
pelegos, dormiu no vest íbulo. Nós o cobrimos." 
Telêmaco atravessou a sala de lança em punho. 
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Dois cães moviam pés velozes em torno dele. 
Tomou a direção da assembléia dos grevados 
Aqueus. Euricléia, uma escrava distinta, fdha 
de Ops, filho de Pisenor, chamou as escravas: 
"Levantem-se. A o trabalho! Quero a casa 
varrida e lavada. Quero estas belas poltronas 
revestidas com tapetes de púrpura. Vocês aí, 
passem as esponjas nas mesas, l impem as 
crateras e as taças de asa dupla. E vocês? 
Mexam-se. Já para a fonte. Precisamos de água. 
Daqui a pouco, os pretendentes estarão aqui. 
Vêm cedo. Hoje é dia de festa." As ordens ^ 
foram enérgicas, n inguém desobedeceu. Para 
a fonte foram vinte. Lá as águas eram sombrias. 
O trabalho das outras era no palácio. Entraram 
servidores com ares de entendidos. Puseram-se 
a cortar lenha como quem sabe. As vinte da 
fonte voltaram. E veio o porqueiro com três 
peças lustrosas, as mais vistosas do chiqueiro. 
Ficaram pastando no pátio. Eumeu foi 
procurar o estrangeiro. Falou-lhe com jeito: 
"Como é? Essa gente j á olha para t i ou 
ainda te desprezam da maneira de ontem?" 
Percebia-se ressentimento na resposta: 
"Eles me ultrajaram. Deviam pagar por isso. 
São desaforados. Vêm fazer baderna na casa 
de outro. N ã o têm vergonha na cara." Assim 
corria a conversa. Aproximou-se Melânt io , o 
cabreiro, acompanhado de mais dois. Saltavam 
as cabras. De cada rebanho as melhores 
foram escolhidas para a ceia dos pretendentes. 
Estavam amarradas no pórt ico sonoro. Melânt io 
Aproximou-se do rei com palavras mordazes: 
"Tu ainda por aqui, cara? Por que não deixas de 
encher o saco destas pessoas? Some por 
esta porta. Queres que te tiremos daqui a tapa? 
Tua presença enfeia este lugar. Sabias que 
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existem em ítaea outros lugares para comer?" 
Odisseu engoliu o insulto calado. Sem mexer 
um só dedo, pela cabeça corria-lhe a catástrofe 
da corja. Ainda havia um outro, Filécio, um 
capataz. Trouxe uma novilha que ainda não tinha 
dado cria. As cabras vieram de barco. Os 
marinheiros, quando solicitados, transportavam 
também pessoas. Amarrou os animais no 
pórtico e encheu o porqueiro de perguntas: 
"Porqueiro, este estrangeiro que apareceu faz 
pouco em nosso palácio pertence a que gente? 
Ele tem família? Nasceu onde? Reparaste no 
porte dele? Parece um soberano caído em 
desgraça. Deuses embrenham homens em 
descaminhos. Tecem desgraças até para reis." 
Aproximou-se de Odisseu, tomou-o pelo braço 
e produziu uma revoada de considerações: 
"Saudações , pai das estranjas. Te desejo felicidade 
futura, porque agora és um fedorento na fossa. 
Zeus dos Céus , n inguém é mais vingativo que tu. 
Não tens piedade de n inguém. Geras filhos, e 
ordenas que se casem com a Miséria, filha da 
Desgraça. Quando te v i , senti vontade de chorar. 
Es parecidíss imo com Odisseu. Creio que esteja 
se arrastando por aí, coberto de trapos como tu, 
se é que seus olhos ainda contemplam a luz do sol. 
Se j á morreu, se j á mora no reino de Hades, 
coitado! Ele me confiou bois para guardar quando 
eu ainda era criança, lá na terra dos cefalênios. 
Desde lá o gado se reproduziu muito. Esta raça 
de testas-largas deveria crescer só para ele, 
mas a ordem de que eu os traga vem de outros. 
Eles os devoram sem dar bola ao filho que vive 
no palácio. N ã o os assusta o olho de deus algum. 
Até j á pensam em dividir as propriedades do 
rei ausente. No meu peito, entretanto, sopram 
ventos de tempestade. Mas o filho dele ainda 
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vive. N ã o seria justo tropear estes bois 
para terras estranhas. Pior ainda é ficar aqui 
e sofrer por gado que não me pertence. Eu j á 
teria fugido para procurar outro rei que me 
desse proteção, não agüento mais, se não 
o faço é porque suspeito que ele ainda volte 
e corra com a corja que infesta o pa lác io . " 
Respondeu-lhe Odisseu reflexivo e esclarecedor: 
"Não me pareces desalmado nem desmiolado, 
boiadeiro. Percebo que tens mente aberta. Ouvirás 
de mim palavras com força de juramento: Juro 
por Zeus, o primeiro, o mais sábio, o mais nobr«$ 
juro pelo fogo sagrado desta casa que Odisseu 
regressará ao seu palácio antes de voltares. Se 
quiseres, poderás vê-lo com teus próprios olhos 
e t ambém os cadáveres dos pretendentes, que 
agora imperam." Falou o guardador de bois: 
"Cumpra-se teu voto com o favor do Cronida. 
Minha força e meus braços estão a serviço do rei ." 
As preces de Eumeu pelo regresso de Odisseu, 
o inventivo, ao lar subiam a todos os deuses. 
A conversa entre os três corria nesses termos. 
Os pretendentes tramavam a morte, queriam o 
sangue de Telêmaco. Veio-lhes, entretanto, o vôo 
de uma ave pela esquerda. Uma pomba se debatia 
nas garras de uma águia. Falou-lhe Anf ínomo: 
"Amigos, os auspícios não são bons. Deixemos 
a morte para depois. Pensemos em comida." A 
advertência agradou a todos. Entraram no 
palácio de Odisseu. Estenderam mantas sobre 
cadeiras e poltronas. C o m e ç ou a matança de 
ovelhas grandes e de cabras nutridas. Morreram 
porcos gordos, morreu um boi de rebanho. 
Entranhas chiavam no braseiro, vinho girava nas 
crateras. O porqueiro fornecia as taças. Filécio, 
um capataz, veio com pães. Coube ao cabreiro 
Melanteu o papel de copeiro. Ávidas ca íam 
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sobre as iguarias as mãos dos banqueteadores. 
Com acerto, Telêmaco indicou a Odisseu 
num banquinho chinfrim junto a uma mesinha 
na soleira de pedra da imponente mansão . 
Ofereceu-lhe miúdos , verteu-lhe vinho no 
cálice de ouro e dirigiu-lhe estas palavras: 
"Este é teu lugar. Participa do banquete. Insultos 
e violência deixa comigo. Tua defesa está em 
minhas mãos . N ã o estás em lugar públ ico. 
Esta casa pertence a Odisseu. Eu a herdei dele. 
Pretendentes, nada de insultos, nada de agressões! 
Não quero conflitos, não quero brigaria." A 
Os atingidos morderam os lábios. Estavam 
estupefatos. N ã o entendiam a coragem do moço . 
Antínoo não se conteve, o filho de Eupites falou: 
"Companheiros, a palavra de Telêmaco foi dura. 
Ele nos ameaça. Perceberam? O que fazer? 
Temos que acatá-la. Zeus nos detém. Não fosse 
assim, j á ter íamos silenciado essa voz autori tária." 
Telêmaco não lhe deu a mín ima importância. 

Entrementes, os arautos tangiam pela cidade as cem 
reses consagradas aos deuses. Os c idadãos das 
longas cabeleiras estavam congregados na sombra 
do bosque de Apoio, o deus das setas certeiras. 

Assada a carne, os pretendentes a retiraram do 
braseiro e a dividiram para dar início ao banquete 
solene. Os servos serviram a Odisseu quantia 
igual à destinada a cada um. Ordens de Telêmaco. 
Que os pretendentes se abstivessem de insultos 
não correspondia aos planos de Atena. Convinha 
à deusa que a dor doesse fundo no coração do 
filho de Laertes. Um dos desaforados chamava-se 
Ctesipo, era de Samos e só pensava em baixaria. 
Confiante em sua imensa riqueza, considerava-se 
candidato qualificado ao casamento com a 
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mulher do rei ausente. Falou aos insolentes: 
"Ouçam-me , pretendentes de araque. Como é de 
preceito, o estrangeiro recebeu parte igual a cada 
um de nós , há um tempão. Seria indecente, seria 
injusto tratar mal um hóspede de Telêmaco. Lá vai 
o meu presente, pode passá-lo à criadinha que lhe 
lava os pés ou a uma dessas beldades que enfeitam 
este magnífico palácio do divino Odisseu." Com 
isso, botou a garra numa pata de vaca, guardada 
num cesto, e a jogou contra o mendigo. O rei, 
evitando a pancada com uma leve negaça, sorriu 
com ironia. A pata bateu no muro de pedra. <̂  
Telêmaco atacou o insolente com palavras duras: 
"Ctesipo, erraste o tiro. Melhor assim. Para t i ! 
De outro modo, a ponta da minha lança teria 
atravessado tua carcaça de lado a lado. 
Teu pai teria te dado cer imônia fúnebre, e 
não casamento. Ninguém me insulte em 
minha própria casa. Sei o que é direito e o 
que não é. N ã o pensem que ainda sou criança. 
Sou obrigado a tolerar o que vejo todos os dias: 
matança de ovelhas, esbanjamento de vinho, 
de pão. Sou um só contra muitos. Esta é minha 
desvantagem. Vocês me tratam como inimigo. 
Basta! Querem acabar comigo a ferro. Saibam 
que prefiro a morte a este espetáculo vergonhoso 
que vocês me oferecem todos os dias. Vocês 
calcam aos pés meus hóspedes . Humilham 
minhas escravas. Este palácio virou chiqueiro." 
Foi um golpe duro. N ã o se ouvia grunhido. 
Falou, por fim, Agelau, filho de Damastor: 
"Amigos, como indignar-se contra a lguém que 
pede jus t iça? N ã o é o momento de responder com 
insultos. Grosserias contra hóspedes , contra 
domésticos estão fora de lugar na casa de Odisseu. 
Eu gostaria de dar um conselho a Telêmaco e a 
sua mãe. E bem-intencionado. Considerem-no 
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assim. Enquanto havia esperança de que Odisseu, 
rei notoriamente sábio, regressasse, cautela 
era compreensível , convinha que os pretendentes 330 
não se precipitassem, aguardassem aqui no 
palácio. Preferível seria o regresso de Odisseu. 
Agora, entretanto, está claro que não haverá 
regresso. Senta-te ao lado de tua mãe , dize-lhe 
que escolha um nobre, um homem que lhe agrade. 335 
O que teu pai te deixou será teu, para teu gozo. 
Poderás comer e beber. Ela será de outro." 
Ajuizada foi resposta de Telêmaco: "Por Zeus, 
não; não, pelas dores de meu pai, morto ou A 
mendigo longe de ítaca. N ã o protelo o casamento, 340 
nem lhe desaconselho escolher quem lhe agrade. 
Não recuso dote. Temo, entretanto, obrigá-la a 
fazer o que recusa. Não a expulso desta casa. 
O céu não permita que eu incorra nesse erro." 
A essas palavras os pretendentes riam sem parar. 345 
Obra de Palas Atena. Tinham perdido o ju ízo . 
Tinham cara estranha. A risada os desfigurava. 
A carne que comiam sangrava. Os olhos eram 
mares de lágrimas. Como se estivessem de luto. 
Interveio Teocl ímeno, com aparência de deus: 350 
"Meu Zeus, que peste é esta? Vocês estão com 
a cabeça enfiada na noite. Arrastam a cara no 
chão. Gemidos. Choro ensopa as bochechas. 
Sangue pinga do teto, sangue porejam as 
paredes. Sombras atravancam a porta, rondam 355 
o pátio. Este cortejo de fantasmas? Para o 
Erebo? O sol sumiu. Nuvem preta cobre o céu ." 
Os pretendentes rolavam de rir. Que farra! 
Despontou a voz de Eur ímaco, filho de Pólibo: 
"Donde é que apareceu este maluco? O que é que 360 
estamos esperando? Botem este sujeito no 
olho da rua. Diz que está escuro. Precisa de luz." 
Teoclímeno não perdeu a calma: " N ã o te 
preocupes comigo, Eur ímaco. Sei onde é a porta. 
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Não sou cego, não sou surdo e tenho duas pernas. 
Não sou louco. Minha cachola funciona bem. 
Já estou indo. Sei que vocês estão afundados na 
merda até o pescoço. Daqui n inguém de vocês 
escapa. Vocês emporcalharam a casa de um 
homem divino. Estou cercado de criminosos." 
Foi sua despedida. Deixou a mansão . Pireu 
o recebeu com muito afeto. Os pretendentes 
se entreolhavam. Puseram-se a provocar 
Telêmaco. Que hóspedes! Mijavam de rir. 
Este foi o discurso de um dos supermachos: 
"Telêmaco, hóspedes piores que os teus não • 
existem. Primeiro nos apareces com este 
mendigo sarnento, saco furado, borracho, 
preguiçoso, peso inútil na terra. N ã o sei 
onde encontraste este profeta. Escuta aqui. 
Te falo como amigo. Por que não enfiamos 
estes teus hospedes no porão de um navio? 
Na Sicília eles poderão ganhar muito dinheiro." 
Telêmaco fez ouvidos de mercador. Olhava 
para o pai em silêncio. Estava impaciente. Quando 
é que ia botar a m ã o nesses desaforados? 

Na sala contígua, Penélope tinha instalado 
sua poltrona. A cautelosa filha de Icário 
acompanhava os discursos com inteligência. 
O banquete prosseguia na maior alegria. Assados 
suculentos. Fartura de animais abatidos. 
Onde encontrariam uma festa como aquela? 
Uma deusa e um herói lhes preparavam 
festim ainda melhor. Eles o tinham pedido. 
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Canto 21 

No peito da fdha de Icário, a engenhosa Penélope, 
os luminosos olhos de Atena acendem o certame, 
um plano, do ferro sinistro e do arco, jogo proposto 
aos pretendentes, início da batalha ferida no palácio 
do rei. Sobe a rainha pela alta escada. Toma na 
mão forte a chave recurva, feita de bronze. Cabo 
de marfim orna o vistoso instrumento. Dirigiu-se 
a uma câmara reservada, depósito do tesouro real. 
Acompanham-na escravas. Guardavam-se aí oíjras 
de muitas mãos em bronze, em ouro, em ferro. Lá 
se achava o arco flexível e o carcás das flechas 
sibilantes. Os dardos evocavam pungentes gemidos. 
Odisseu trouxera arco e flechas de Esparta, presente 
de um amigo, Ifito, filho de Eurito, homem de 
atributos divinos. Encontraram-se em Messênia, na 
casa de Artíloco, de privilegiado saber. Odisseu foi 
lá para reclamar uma dívida que onerava o povo: 
o rapto de trezentas ovelhas com seus pastores, 
perpetrado em Itaca por piratas messênios. Odisseu 
viera como embaixador, embora jovem. Percorrera 
o longo caminho, por ordens do pai e do senado. 
Uma demanda de cavalos trouxera Ifito. Perdera 
doze éguas, além de mulas, afeitas ao trabalho. 
Essa missão seria causa, depois, de sua morte. 
A Moira o introduziu na casa de um filho de Zeus, 
Héracles, coração de pedra, ideador de portentosos 
feitos. Héracles o matou, embora fosse seu hóspede, 
sem temer o olho divino e sem respeitar a mesa 
que lhe ofereceu, assassino do homem de quem 
roubara cavalos. Considerou suas as éguas de rijo 
casco. Ifito procurava as éguas, encontrou Odisseu 
e deu-lhe o arco, que antes pertencera a Eurito; 
este, ao morrer, deixara o arco ao filho. De Odisseu 
Ifito recebeu uma espada afiada e uma penetrante 
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lança, princípio de amizade profunda. A mesa 
não chegou a uni-los. Héracles matou o filho de 
Eurito antes. Ficou-lhe o arco como única 
lembrança do amigo, divino no parecer. Odisseu 
nunca embarcou para uma guerra com esse arco, 
recordação de um amigo querido, guardado 
cuidadosamente em casa para ser usado em Itaca. 
A divina mulher chegou à câmara, transpôs o limiar, 
obra de um carpinteiro hábil. No carvalho, polido 
e alinhado, apoiavam se as ombreiras, sustentáculo 
de batentes luzentes. Penélope desatou a correia 
da argola e introduziu a chave. Correu os ferrenhos 
com a força adequada. O ranger dos batentes 
confundia-se com o rouco mugir do touro no pasto 
a rolar pelas verdes campinas. A porta esplendente, 
tocada pela chave, abriu mugindo passagem. A 
rainha subiu ao alto estrado onde se alinhavam as 
arcas. O odor dos vestidos guardados sobe às 
narinas. A mão estendida remove o arco da escápula. 
O estojo envolvente brilha nas mãos da rainha. 
Sentada, contempla-o estendido sobre os joelhos. 
Lágrimas lhe brotam quando tira o arco do estojo. 
Aliviada da dor que lhe desce úmida pelas faces, 
dirige-se à sala que congrega seus ilustres 
pretendentes com o arco flexível e o carcás das 
setas cujas pontas suscitam tantos gemidos. 
As escravas carregavam uma caixa que continha 
jogos de bronze e de ferro com os quais o rei 
costumava distrair-se. A rainha se deteve na 
da sala, junto à coluna que sustentava o teto do 
palácio. O véu que lhe cobria o rosto brilhava. 
Ladeavam-na escravas solícitas. Sem delongas, 
expôs aos insolentes o plano que tinha em mente: 
"Pretensiosos pretendentes, atenção ao que tenho 
a dizer-vos. Usais esta morada para comer e 
beber, quereis para sempre a casa de um homem 
há tempo ausente. Pretexto? Alegais um só. 
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Quereis que de um de vós eu seja mulher. 
Está bem! Proponho-vos uma competição: 
retesar sem dificuldade a corda do arco que aqui 
vos apresento, propriedade do divino Odisseu, 
e atravessar a série completa de doze machados. 
O prêmio do vitorioso sou eu. Abandono esta 
casa que me foi querida, onde passei minha vida. 
Ela viverá na minha lembrança, nos meus sonhos." 
Penélope encarregou Eumeu, o divino porqueiro, 
de passar o arco e o ferro sinistro aos candidatos. 
Eumeu se desincumbiu da tarefa com lágrimas 
nos olhos. Chorou o vaqueiro à visão do arco. A 
Falou Antínoo e foi explícito nas declarações: 
"Roceiros burros! A inteligência de vocês não dá 
pra mais do que cabe num dia. Choram por quê? 
Para confundir ainda mais o coração desta mulher? 
Ela perdeu o marido. Isso já não basta? Comam 
calados ou boto vocês pra rua. Lugar de choro é 
lá fora. A arma fica aqui. O que a rainha propõe 
não é mole. A prova é dura. Repararam na 
lisura deste arco? Quero ver quem tem muque 
para dobrá-lo. Dos aqui presentes não vejo 
ninguém com força igual à de Odisseu. Eu o vi 
na minha infância. Lembro-me muito bem dele." 
A esperança verdejava no coração de Antínoo: 
retesar a corda e vencer a seqüência de ferros. 
Ele seria o primeiro a provar o gosto das setas 
disparadas pela mão certeira de Odisseu que 
rastejava ao desprezo atiçado por Antínoo. Forte 
foi a resposta de Telêmaco: "Santos Céus! Zeus 
me endoidou? Eu julgava que minha mãe fosse 
sábia. Ouço agora que ela quer abandonar esta 
casa para se juntar a outro! Na minha mente 
desvairada estou contente, tenho vontade de 
dar gargalhadas. Será o prêmio, rapazes? Não 
há mulher como ela nem na Acaia nem na 
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sagrada Pilos nem em Argos nem em Micenas 
nem em Itaca nem no fecundo continente. 
Vocês sabem disso. Não preciso elogiá-la. 110 
Esperar o quê? E só armar o arco. Basta de 
Evasivas. Vejamos quem é o sortudo. Quero 
experimentar este arco. Se eu conseguir vergá-lo 
e atravessar esses machados, não terei o desgosto 
de ver minha mãe partir com outro, ela não me 115 
abandonará neste palácio se, fortudo, eu for capaz 
de ganhar prêmios em concursos, igual a meu pai." 
Levantou-se de um salto, tirou o manto de púrpura, 
desfez-se da espada que trazia no ombro, cavouí« 
um longo sulco, alinhou os machados com um 120 
cordel, calcou a terra em torno de cada um deles. 
A habilidade dele deixou todos estupefatos. 
Como conseguira fazer tão bem o que nunca tinha 
visto? Postado na soleira provou o arco. Três vezes 
o arco resistiu vibrante ao esforço de retesá-lo. 125 
Três vezes fraquejaram os braços, mas não a 
vontade de firmar no ferro a corda retesada. 
Na quarta, determinado a empenhar toda a força 
que tinha, conteve-se a um sinal de Odisseu. 
Animo não lhe faltava. Observou decidido: 130 
"Como sou ruim! Depois deste fracasso me 
chamarão de fracote. Ainda não estou maduro 
para me defender de agressores raivosos. 
Está provado que em força vocês me superam. 
Aqui está o arco. Vejamos quem é o melhor." 135 
Telêmaco deixou o arco no chão junto aos 
batentes da porta, lustrosos, brilhantes. 
Apoiando a flecha na argola, Telêmaco 
retomou à sua poltrona. Ela o esperava. 
Antínoo tomou a direção do certame: 140 
"Companheiros, parece-me acertado começar 
pela esquerda, seguindo o exemplo do copeiro." 
Ninguém fez objeção. Obedeceram à instrução. 
Liodes, filho de Enopo, foi o primeiro a entrar 
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no jogo. Era arúspice9 e seu lugar era no fundo 
da sala, junto à bela cratera. Só a ele práticas 
ímpias eram odiosas, indignava-se com todos. 
Foi ele o primeiro a tocar o arco e a seta aguda. 
Postado no solar, tentou vergá-lo. Esforço inútil. 
As mãos, delicadas, não habituadas a esforço, 
renderam-se logo. Dirigiu-se aos pretendentes: 
"Amigos, declaro-me vencido. Tente outro. 
Este arco vai exaurir o coração e o fôlego de 
muitos dos melhores. E preferível morrer a 
viver sem alcançar o objetivo. Frustrados 
reunimo-nos aqui todos os dias, esperamos eî k 
vão. O coração e os projetos de muitos são v 

movidos pela esperança de casar com Penélope, 
mas, quando o candidato vê o arco e o toca, outra 
beldade das muitas que esplendem em território 
aqueu vem-lhe à mente. Trate de procurar 
alhures. Mais fácil será alcançar com dádivas seu 
quinhão." Raciocinando assim, deixou o arco. 
Devolveu a arma à polida porta sem pó. A argola 
voltou a apoiar a seta certeira. Retornou à 
poltrona que deixara vazia. Antínoo arquitetou 
um discurso e se expressou nestes termos: 
"Liodes, que palavra escapou-te da sebe dos 
dentes? E terrível. Assusta. Tua fala me irritou. 
Como poderia este arco exaurir o coração e o 
fôlego dos melhores? O fracassado és tu. Tua 
mãe (que eu respeito!) não te pariu para te 
notabilizares no manejo de arcos e flechas. Entre 
os pretendentes há gente mais capaz do que tu." 
Deu a Melântio, o cabreiro, estas ordens: 
"Mexe-te, Melântio, quero fogo na sala. Aproxima 
uma cadeira, das grandes, traz uma pele para 
cobri-la. Busca lá dentro uma grande rodela de 
sebo. Mãos jovens, as nossas, experimentarão o 
arco ensebado. O fim deste jogo está perto." 
A execução da ordem foi rápida. O fogo ardeu. 
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Veio a cadeira e a pele para cobri-la. Veio o sebo, 
guardado na despensa, uma porção generosa. 
Jovens tentaram dobrar o arco untado. Sem 
resultado. Faltou fibra. Antínoo se resguardava. 185 
Eurímaco, de aspecto divino, também. E eram 
os líderes dos pretendentes, os mais fortes. 

0 vaqueiro e o porqueiro deixaram a 
sala. Transpôs a porta também Odisseu. 
Deixando atrás de si o grande solar e a contenda, 190 
atravessaram o pátio. Odisseu dirigiu-se 
a eles com palavras bem refletidas e mansas: * 
"Meus caros, cabreiro e porqueiro. Tenho algo * 
a perguntar. Ou me calo? Estou inquieto, preciso 
falar. Se Odisseu aparecesse de repente - um 195 
deus poderia trazê-lo - , vocês estariam dispostos 
a ajudá-lo? Ou tomariam o partido dos 
pretendentes? Quero uma resposta franca." 
A reação do vaqueiro foi extremamente piedosa: 
"Zeus, meu pai, meu ardente desejo é que aquele 200 
homem volte. Um gênio poderia trazê-lo. Verias 
que minha força e minhas mãos seriam dele." 
Eumeu se pôs a invocar todos os deuses pelo 
regresso desse homem interessado em tudo. 
Quando Odisseu percebeu o que lhes ia no peito, 205 
extemou-se a eles com palavras claras: 
"Estou aqui, 'aquele' sou eu. Sofri muito. Depois 
de vinte anos retorno à minha terra natal. Ao que 
vejo, só vocês, dentre meus criados, esperam por 
minha volta. Dos outros não vi ninguém que 210 
suplicasse ardentemente o meu regresso. A 
palavra que dou a vocês deverá mostrar-se 
verdadeira em breve. Se o céu me conceder 
aniquilar essa corja, prometo-lhes mulher, 
bens e casa perto da minha. Tratarei vocês 215 
dois como se fossem irmãos do meu filho. 
Mostro-lhes um sinal garantido. Não guardem 
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dúvidas no peito sobre mim. Esta cicatriz é 
lembrança que me deixou um javali, uma ferida 
aberta numa caçada com meus primos." 
A cicatriz, removidos os farrapos, confirmou as 
palavras. A prova os convenceu a ambos. Em 
prantos abraçaram o sábio Odisseu. Beijaram-
lhe afetuosamente a testa, os ombros. Odisseu 
respondeu com abraços e beijos. O choro os 
sacudiu até aos últimos raios de sol. As palavras 
do rei encerraram as manifestações de afeto: 
"Fim de gemidos, de pranto! Alguém lá de 
dentro poderia surpreender-nos. O que não no^ 
convém. Voltem à sala, não juntos, um depois ob 
outro. Primeiro entro eu, vocês vêm depois. A 
senha! Aqueles babacas não vão consentir que 
o arco e o carcás cheguem perto de mim. 
Eumeu, quero que me tragas o arco e o deposites 
na minha mão. Leva depois ordens às mulheres, 
que fechem bem todas as portas do palácio. 
Nenhuma delas deverá sair, nem se perceber 
ruídos ou gritos de homens. Cada uma continue a 
fazer o que fazia sem um pio. Teu serviço, meu 
caro Filécio, será passar o ferrolho na porta do 
pátio. A saída deverá estar fechada com segurança." 

Findos os acertos, os três voltaram ao imponente 
palácio. Odisseu retornou à cadeira de antes. 
Os dois escravos entraram mais tarde. 
0 arco estava nas mãos de Eurímaco. Girando-o, 
ele o aquecia ao fogo de todos os lados. Nem assim 
conseguiu vergá-lo, golpe severo no seu orgulho. 
0 ódio dificultava-lhe exprimir o que sentia. 
"Céus, sofro por mim mesmo, sofro por todos. 
Minha decepção é mais profunda que o perdido 
matrimônio. Mulheres há muitas, tanto nesta 
ilha como nas outras cidades. Nossa força não 
alcança o vigor do divino Odisseu. Isso me 
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amargura. Ninguém de nós consegue vergar este 
arco. Como legar esta vergonha aos nossos 255 
filhos?" A opinião de Antínoo foi bem diferente: 
"Sabes muito bem, Eurímaco, que isso não vai 
acontecer. Hoje é o dia de Apoio. A cidade toda 
está em festa. Quem se animaria a manejar o 
arco num dia destes? Que descanse! Os machados 260 
continuarão armados. Creio que ninguém entrará 
no palácio do filho de Laertes para tirá-las daqui. 
Venha o vinho para honrar os deuses. Copeiro! 
Arco e frecha fiquem para a ocasião propícia. 
Amanhã cedo será a vez de Melântio. O cabreirá* 265 
virá com os melhores animais de todos os 
rebanhos. Renderemos culto ao frecheiro Apoio. 
Amparados por ele, levaremos o certame ao fim." A 
proposta de Antínoo recebeu entusiáticos aplausos. 
Os arautos lhes verteram água sobre as mãos. 270 
Escravozinhos encheram as crateras até às bordas. 
O vinho fulgurou nos cálices, início do sacrifício. 
Libaram e beberam até mais não poder. Odisseu 
julgou oportuno o momento para executar o ardil: 
"Pretendentes à mão da renomada rainha, permitam 275 
que lhes diga o que meu coração manda. Dirijo-me 
em especial a Eurímaco e a esse homem divino que 
se chama Antínoo. Este propôs sensatamente 
pôr de lado o arco, prestar homenagem aos deuses 
e esperar que amanhã Apoio dê forças a quem lhe 280 
agrada. Peço que me concedam o arco polido. 
Gostaria de provar, na presença de vocês, a força de 
meus braços. Não me faltava tutano nos ossos 
outrora. Vida errante e incerta o teriam consumido?" 
As palavras de Odisseu irritaram todos. 285 
Temiam que pudesse vencer a resistência do arco. 
A reação de Antínoo foi violenta: 
"Vagabundo, perdeste completamente o juízo? 
Não te basta participar em silêncio de nossos 
agitados banquetes? Nada te falta. Levas ainda a 290 
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vantagem de escutar nossos discursos, nossas 
conversas. Isso não é permitido a ninguém. Não 
admitimos estranhos; mendigos, muito menos. O 
vinho te pegou. Isso acontece quando se bebe 
sem medida. Vítima desse mal já foi Eurício, um 295 
centauro ilustre. Cometeu maluquices 
no palácio de Perítoo na terra dos lápidas. O 
vinho virou-lhe a cabeça. Comportou-se como 
um animal. Atacaram-no enfurecidos. 
Arrastando-o para fora, cortaram-lhe a ferro 300 
nariz e orelhas. A bebida subiu-lhe à telha e 
lhe turvou a visão. Sofre por ser destrambelhada 
A origem da guerra entre homens e centauros foi 
essa. O bebum foi responsável por seu próprio 
mal. Eu te profetizo mal igual se insistes na 305 
loucura de vergar o arco. Em nossa terra, tu não 
acharás compaixão. Vamos te mandar para longe, 
para o reino de Equeto, flagelo de todos os 
homens. De lá não sairás vivo. Bebe calado, não 
desafies homens que são mais moços que tu." 310 
Penélope interveio na discussão com sabedoria: 
"Antínoo, não é decente, não é justo desvalorizar 
hóspedes de Telêmaco, gente que nos procura. 
Crês que este estranho, se conseguir dobrar o arco 
de Odisseu, fiado nos músculos, no muque, na 315 
garra, vai me levar para me fazer mulher dele? 
Essa idéia não lhe passou pelo bestunto. Tenho 
certeza que esse absurdo não inquieta vocês. Está 
fora de propósito. Ele continuará comendo aqui." 
Eurimaco resumiu a preocupação de todos: 320 
"Filha de Icário, sensata Penélope, que ele não 
te levará daqui, sabemos. Não seria concebível. 
Receamos a língua de homens e mulheres. 
Um sujeito desqualificado poderia observar 
maldosamente: homens inferiores cortejam a 325 
mulher de um grande. Nem o arco dele sabem 
vergar. Veio um outro, um andarilho miserável, 
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vergou o arco num zás e venceu os machados. 
Uma observação dessas nos envergonharia." 
Sábia foi a resposta de Penélope: 330 
"Que respeito popular merecem homens que 
desonram e consomem os bens de um nobre? 
Qual é tua posição diante dessa infâmia? 
Já reparaste a estatura deste estrangeiro, o porte? 
Ao que ele diz, pertence a uma família distinta. 335 
Por que não testá-lo? Dêem-lhe o arco. 
Empenho minha palavra, cumpro o que prometo: 
Se ele dobrar o arco, se Apoio lhe conceder essa 
honra, ele terá túnica, capa e o mais. Eu lhe dare$« 
uma lança pontuda, escolta de homens e cães, 340 
espada de dois gumes, providenciarei sandálias, 
terá recursos para ir aonde o desejo o levar." 
Interveio Telêmaco com muita autoridade: 
"Mãezinha, dos aqueus ninguém mais digno do 
que eu para negar ou oferecer este arco 345 
a quem eu bem entender, venham desta ilha, 
venham das pastagens de Elida. Ninguém me 
impedirá de fazer com este arco o que quero. 
Se quero que o vencedor o leve, quem dirá 'não'? Recolhe-te 
aos teus aposentos. Cuida das tuas coisas: 350 
tear, roca, o trabalho das tuas escravas. O arco é 
da competência dos homens, da minha mais que 
de ninguém. Quem manda nesta casa sou eu." 
Tonta de espanto, Penélope foi para o quarto. 
A palavra autoritária do fdho calou fundo. Tendo 355 
subido ao pavimento superior com as escravas, 
pôs-se a chorar a ausência do querido esposo 
até Atena baixar-lhe as pálpebras sonolentas. 
O porqueiro entregou respeitoso o arco a Odisseu. 
O vozerio dos pretendentes na sala foi grande. 360 
Vozes de supermachos subiam da multidão: 
"Pra onde vais com esses arco torto, porqueiro de 
merda? Lelé da cuca! Teus próprios cachorros, 
que comem da tua mão, vão te devorar lá nos 
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cafundós. É só Apoio nos ajudar. E o céu." 365 
Assustado, Eumeu largou o arco no chão ali 
mesmo. O berreiro se espalhara pela sala inteira. 
Telêmaco gritou ao porqueiro do outro lado: 
"O que houve, meu caro? Leva-lhe o arco. Quem é 
que te dá ordens? Olha, sou mais moço que tu. 370 
Te mando ao campo a pedradas. Sou mais forte. 
Eu gostaria de ser mais robusto de braços e de 
corpo do que todos os pretendentes. Faria uma 
limpeza geral nesta casa. Mandaria muita gente 
para longe. Acabaria com maquinações criminosas." 375 
Os pretendentes morriam de rir do que Telêmaio 
tinha dito. O riso abafou até o ódio. O porqueiro 
tomou ânimo, agarrou o arco e o depositou nas 
mãos de Odisseu, que o aguardava sem se mover. 
Eumeu procurou, em seguida, Euricléia: 380 
"Telêmaco conta com tua inteligência, Euricléia. 
Ele quer que tranques todas as portas da sala. 
Se alguma de vocês ouvir gemidos de gente 
ou barulho na peça fechada, não se mexam, 
continuem o trabalho. Não se alarmem." 385 

A escrava ficou muda. A resposta dela tombou 
como ave sem asas. Trancou bem as portas. 
Sem bulha Filepo saltou para fora da sala. 
Fechou bem fechadas as portas do pátio. 
Encontrou sob o pórtico o cordame duma nau. 390 
Cerrados os batentes com o forte papiro, 
retomou seu posto, a cadeira que deixara, 
preso o olhar em Odisseu. O rei virava e 
revirava, observando o arco te todos os lados. 
A carcoma teria roído o corno, ele ausente? 395 
Vozes vizinhas soaram-lhe aos ouvidos: 
"Que olho pra arcos, que mãos pra apalpá-los! 
Terá em sua casa arma igual? Não me diga 
que pretende fabricá-los? Um mendigo! 
O arco dança em suas mãos. São de mestre." 400 
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Não faltou a voz de um supermacho, dos 
moços: "Que o azar ao pretender vergá-lo 
o persiga em todos os momentos da vida!" 
As observações dos pretendentes não abalaram 
o meticuloso exame de Odisseu. Imaginem um 405 
profissional entendido no canto e na lira 
que com leves dedos trata a tripa e a ajusta 
retesada em uma e outra cravelha. Não foi 
outra a arte de Odisseu ao vergar a arma. 
A corda tine ao toque dos dedos do mestre. 410 
Cicios como de andorinha circulam na sala. 
Susto sacode os presentes. Sangue não lhes j*> 
resta no rosto. Ribomba trovoando a voz de Zeus. 
Regozijou-se o corajoso coração do rei sofredor 
com o ruidosa aprovação do filho de Crono. 415 
Tomou nas mãos uma seta veloz que o seduzia 
nua sobre a mesa. No carcás dormiam caladas 
as outras. O sabor delas saberia em breve o corpo 
da corja. Ajustada a seta, puxou entalhes e corda. 
Ali mesmo, na banqueta em que estava sentado. 420 
Feita a mira, a flecha não falha, perpassa o 
orifício de todos os machados e acha o fim no 
fundo. Falou triunfante ao filho: "Telêmaco, 
não te envergonha o estrangeiro sentado em 
teu solar. Alvejei a meta e estirar a corda não 425 
me tomou muito tempo. Forças me restam. 
Não procedem os ultrajes dos pretendentes. 
Prepare-se a ceia dos convivas enquanto viva 
brilha a luz. Canto e dança prolonguem os 
encantos da festa, coroa de lautos banquetes." 430 
A uma significativa piscadela, Telêmaco, seu 
divino filho, cinge a cortante espada. A lança 
em punho, tomou posição ao lado do pai. 
Brilha o bronze que lhe reveste o corpo. 
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Canto 22 

Odisseu, farto em planos, arranca os farrapos do 
corpo, salta ao espaçoso limiar com o arco e o 
carcás carregado de frechas. Esparramados os velozes 
projéteis a seus pés, a voz valente perpassa o espaço: 
"Ah! Ah! Acabou o acirrado certame. Mas não me 05 
escapa novo escopo, fora da mira de outro frecheiro. 
Saberei alcançá-lo se Apoio me conceder esta glória." 
Antínoo chama-se o alvo da seta certeira. O ouro 
da taça subia-lhe fulgurante aos lábios. Duplas êSlgm 
as asas, erguidas por mãos decididas. Rubro rutilava 10 
na taça o vinho. A morte não lhe anuviava a mente. 
Quem pensaria durante folguedos de banquete que 
um só se lançaria contra muitos, ainda que fosse o 
melhor, com negros planos de morte e matança? 
Zuniu a seta. Odisseu visou a garganta. A ponta 15 
perfurou a delicada pele do pescoço. Antínoo caiu 
de costas. A taça saltou das mãos do ferido. Das 
narinas esguichou um jato de sangue. O pé bateu 
brusco na perna da mesa. As iguarias rolaram pelo 
chão. Pão e assados se perderam no pó. O tumulto 20 
alvorotou toda a sala. A vista do homem tombado, 
os convivas saltaram das poltronas, corriam tontos 
e sem rumo. Mãos deslizavam pelas paredes polidas 
em busca de armas. Sem escudos nem dardos, as 
superfícies se alongavam vazias. De mãos vazias, 25 
dardejam contra Odisseu palavras de fogo: 
"Tuas frechas cavam tua cova, miserável. Não 
estarás presente em outros combates. Tua sorte 
funesta é certa. Mataste um jovem da mais alta 
nobreza de Itaca. Abutres comerão tua carne." 30 
Gritavam por gritar. Não entendiam a morte. 
Pensavam num acidente. Os tolos não compreendiam 
que a morte estava preparada para todos. 
Olhando torto, falou o manhoso Odisseu: 
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"Cachorrada! Vocês pensavam que eu não voltaria 35 
mais? Foi por isso que vocês saquearam minha casa? 
Violentaram minhas escravas. Dormiam com elas. 
Tentaram seduzir minha mulher, e eu não estava 
morto. Vocês não respeitam os deuses, senhores 
do espaço imenso, nem a vingança de homens 40 
ultrajados? Quem vai para cova são vocês!" 
A fúria de Odisseu os deixou pálidos de medo. 
Ficaram tateando para fugir da morte. Ninguém 
tinha coragem de lhe falar. Eurímaco foi o único: 
"O Odisseu de Itaca és tu? Então voltaste! Tens 45 
razão. Houve muitas irregularidades durante tuà 
ausência, aqui no palácio e lá no campo. O culpado 
de tudo está ali no chão, foi Antínoo. A iniciativa 
foi sempre dele. O casamento não foi seu objetivo 
maior. Os planos dele eram outros. O filho de Crono 50 
impediu que ele chegasse ao que pretendia10. Ele queria 
ser rei de Itaca. Para remover todos os obstáculos, 
chegou a planejar a morte do teu filho. Recebeu a 
parte dele, a morte. Rogo-te que poupes os demais. 
Com a ajuda do povo, serás indenizado de todos 55 
os prejuízos. O que comemos e bebemos será 
reposto. De cada um de nós receberás o equivalente 
a vinte bois. Pagaremos em bronze e ouro o valor 
que estipulares. Antes disso, tua ira é compreensível." 
De olhar enviesado respondeu-lhe Odisseu, ardiloso: 60 
"Não, Eurímaco, nem que me oferecessem toda a 
herança, propriedades atuais acrescidas de outras, 
nem assim vocês deteriam minha mão vingativa. 
Não paro enquanto não tiver extinguido os excessos 
de todos. Lutem ou desapareçam se não querem 65 
morrer. Outra escolha não há. Querem minha 
opinião? Ninguém de vocês escapará da morte." 
Essas palavras amoleceram os joelhos e o coração 
de todos. Eurímaco tentou encorajá-los: 
"Amigos, não há como deter o braço deste sujeito. 70 
O arco e o carcás estão com ele. A intenção dele 
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é frechar até matar-nos a nós todos. Vamos para 
cima dele. Arranquem das espadas e protejam-se 
com as mesas contra estas flechas mortíferas. 
Se em ação conjunta tivermos êxito em removê- 75 
lo da soleira e da porta, ganharemos a cidade. 
Um grito nosso provocará rebelião geral. Será o 
último tiro deste valentão." Falou e puxou da 
espada. Era uma arma afiada e de dois gumes. 
De bronze em punho lançou-se contra o adversário 80 
com brados de guerra. No mesmo instante, Odisseu 
disparou uma seta contra ele. Feriu-o no peito 
abaixo do mamilo. O ferro furou-lhe o fígado. A 
A espada escapou-lhe das mãos e rolou pelo chão. 
Tonto, tombou sobre uma mesa. Voaram cálices 85 
e assados. Caiu com a cara no chão, o coração 
estremeceu. Os dois pés abalaram a poltrona na 
queda. A sombra obscureceu-lhe a visão. 
Anfinomo lançou-se contra Odisseu com o fio 
da espada desnuda. Objetivo: abrir caminho à 90 
porta. A lança de Telêmaco o atingiu pelas costas. 
O ferro o espetou entre as espáduas, a ponta 
apontou no peito. Estrondou o tombo, o embate 
da testa na terra. A longa lança plantada no 
corpo balouça. Telêmaco bate em retirada. O 95 
temor demanda recuo. Uma espada aquéia 
poderia persegui-lo se tentasse recuperar a 
lança. Seria forçado a fugir? O golpe o atingiria 
inclinado? Apressa o passo. Instala-se ao lado 
do pai. Pondera prudente o filho de Odisseu: 100 
"Vou buscar um escudo, pai, mais duas lanças. 
Um capacete de bronze te será útil para proteger 
a cabeça. Preciso de uma couraça. Tratarei de 
armar o porqueiro e o boiadeiro. O combate 
demanda cautela." Falou preocupado Odisseu: 105 
"Rápido! Antes que acabem as frechas. 
Estou só. Poderiam tomar a porta." 
Telêmaco fez como lhe ordenara o pai. Correu 
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para a câmara das armas gloriosas. Apanhou 
quatro escudos, muniu-se de oito dardos. Os 110 
tufos de crina ondulavam nos elmos de bronze, 
quatro. Não tinha tempo a perder. O pai contava 
com ele. Cobrir-se de bronze foi a primeira 
providência. Armaram-se os outros dois. Os três 
protegiam os flancos do luminoso guerreiro. 115 
Audaz na defesa do posto, as flechas disparam 
do arco de Odisseu. Um por um caem os corpos. 
Amontoam-se na sala pretéritos pretendentes. 
Míngua a reserva de setas. Disparada a derradeira, 
o guerreiro descansa o arco numa das colunas J}> 120 
que sustenta o elevado teto do palácio real. 
Quatro couros revestem o escudo que lhe protege 
os ombros. Crinas se levantam no casco que 
cobre a cabeça robusta. O movimento do penacho 
assombra. Cintila o bronze na ponta das lanças. 125 
Abria-se no topo da escada uma portinhola, 
guarnecida de fortes batentes. Ela dava acesso, 
através de um corredor, ao lado de fora. Lá o 
porqueiro montava guarda, por ordem de Odisseu. 
Esta única saída requeria vigilância dobrada. 130 
Agelau grita a todos que podiam ouvi-lo: 
"Amigos, subam à portinhola. Digam a todos 
o que está acontecendo. Alvorocem o povo. 
Com auxílio externo, ele terá dado o último tiro." 
Observou Menântio, o guardador de cabras: 135 
"Não é fácil, divino Agelau. A portinhola, muito 
estreita, fica próxima da imponente porta 
central. Basta um único valente para defendê-la. 
Deixem comigo. Trago armas da câmara. Conheço 
o único lugar em que Odisseu e seu filho poderiam 140 
guardá-las. Em breve estaremos armados." A estas 
palavras, o cabreiro Menlântio esgueirou-se para 
alcançar, por aberturas, a câmara de Odisseu. Voltou 
com uma dúzia de escudos, uma dúzia de lanças, 
uma dúzia de capacetes, todos de bronze e penacho. 145 
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As dúzias passaram logo às mãos dos pretendentes. 
Os joelhos e o coração de Odisseu fraquejaram. 
Corpos revestiam o bronze, lanças alongavam 
braços. Agrandara-se a luta. As palavras de Odisseu 
zuniram como lanças nos ouvidos de Telêmaco: 150 
"Fomos traídos por mulheres? Atacam-nos com 
a mão armada de amantes ou o traidor é Melântio?" 
Telêmaco devolveu-lhe palavras de constrangimento: 
"Não, meu pai, o erro foi meu. Não lances a culpa 
sobre mais ninguém. Não fechei a porta. Deixei-a 155 
encostada. A esperteza do espião me venceu. Sebo 
nas canelas, Eumeu, tranca já essa porta. Verif*(ía 
se putas estão metidas nisso ou se isso é, como 
penso, obra dum filho-da-puta, o cabreiro Melântio." 
Ordens e dúvidas atravessavam os ares. O cabreiro 160 
não perdeu tempo. Voltou à câmara para se 
abastecer de outras armas. Não eram belas? Dessa 
vez o porqueiro o percebeu. Falou a Odisseu: 
"Divino fdho de Laertes, Odisseu, rico em recursos, 
a suspeita estava certa. O cabreiro é o sujeito 165 
misterioso. Está na câmara. Quais são tuas ordens? 
Mato o desgraçado se conseguir agarrá-lo ou o 
arrasto até aqui para que tu mesmo dês uma 
lição nesse desaforado? Por aqui aprontou muitas." 
Odisseu pensou em medidas mais duras: 170 
"Eu e Telêmaco nos encarregamos de encurralar 
os arrogantes aqui na sala, por mais que esperneiem. 
Tratem dele vocês dois. Atem-lhe pés e mãos às 
costas. Joguem-no para dentro da câmara. Prendam-
no numa tábua. Suspendam-no com uma corda 175 
torcida nas vigas. Tranquem bem a porta. 
Quero que o safado sofra até o último alento." 
Eram todo ouvidos. Puseram mãos à obra. 
Dirigiram-se à câmara sem serem percebidos pelo 
traidor, já dentro. Farejava armas lá no fundo. 180 
Os dois puseram-se de emboscada nas ombreiras 
da porta. Melântio, o cabreiro, apareceu com um 
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capacete numa das mãos, na outra trazia um escudo, 
grande e velho, coberto de ferrugem - pertencera a 
um herói, Laertes, sua arma quando jovem. 185 
Fora de uso, as correias se rompiam. Os dois se 
lançaram em cima dele e o arrastaram para dentro 
pelos cabelos. Atirado ao chão, ele tremia que nem 
vara verde. Doeu o nó que lhe imobilizou pés e 
mãos. Dobraram-no para trás conforme instruções 190 
recebidas do filho de Laertes, que já sofrerá muito. 
Com uma corda que lhe envolvia o corpo, eles 
o suspenderam numa viga. Balouçava no alto. 
Tu o insultaste, Eumeu, com palavras duras: ^ 
"Boa noite, Melântio, ficarás aqui de sentinela. 195 
Repousa, a teu gosto, em leito macio. A Aurora, 
que se levanta do Oceano em seu trono de ouro, 
se lembrará de ti para que possas cumprir com teu 
dever: cabras para o banquete dos pretendentes." 
Eram uma tortura os laços que o imobilizaram. 200 
O porqueiro e o boieiro se armaram, trancaram a 
porta e se juntaram ao brilhante e inventivo Odisseu. 
Chegaram cheios de vigor. Agora eram quatro os 
que defendiam o solar contra muitos guerreiros na 
sala. Aproximou-se Palas Atena dos quatro. No corpo 205 
e na voz, ela se assemelhava a Mentor. Aliviado, 
Odisseu dirigiu-se a ela: "Mentor, preciso de ajuda. 
Não me deixes neste aperto. És meu aliado. Já te 
dei uma mão. Me faz falta alguém da minha idade." 
Odisseu suspeitava que Mentor fosse Atena. 210 
Os pretendentes ameaçavam na outra ponta - o filho 
de Damastor, Agelau, mais que todos: "Mentor, não 
te deixes seduzir pelas palavras de Odisseu. 
Não ataques os pretendentes. Não te juntes a ele. 
Presta muita atenção ao que tenho a te dizer. Depois 215 
que tivermos acabado com estes, o pai e o filho, 
vai chegar tua vez. A morte será a paga dos teus 
planos. Tua cabeça é o preço de tuas tramas. 
Ferida a ferro a agressividade que vos distingue, 
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atacaremos tuas riquezas em casa e fora de casa. 220 
Recolheremos as tuas e as de Odisseu no mesmo 
montão. O sangue de teus filhos e de tuas filhas 
fluirão juntos. A livre vadiagem de tua mulher pelas 
ruas da cidade acabará." Enfurecida com os insultos, 
Atena abordou Odisseu com palavras furiosas: 225 
"Onde está, Odisseu, a valentia, a coragem que 
tinhas quando te bateste por nove anos pelos alvos 
braços de Helena? Bancaste o herói porque ela era 
bem-nascida? Avançavas e matavas em refregas 
terríveis. A cidade de Príamo caiu por vontade tua. 230 
E agora? Na tua própria casa, em defesa do que$ 
teu, na cara de pretendentes te mostras frouxo? 
As armas, querido. Olha para mim. Mentor te 
mostrará como se lida com inimigos. Verás 
como o filho de Alcimo sabe retribuir favores." 235 
As palavras de Atena ainda não asseguravam 
vitória decisiva. Interessava-lhe provar o valor 
e a força de Odisseu e de seu esplendente filho. 
Bateu asas e na forma de andorinha empoleirou-se 
numa viga da sala enegrecida pela fumaça. Agelau, 240 
filho de Damastor, se pôs a encorajar os restantes. 
Aliaram-se Eurínomo, Anfimedonte, Pólibo, 
Demoptólemo e Pisandro, filho de Políctor. Dos 
pretendentes estes eram os mais ilustres. Ainda 
estavam vivos e lutavam para continuar a respirar. 245 
Os outros, o arco e as setas já os tinham derrubado. 
Mas estes a palavra de Agelau mantinha de pé. 
"Amigos, o cansaço vencerá logo as mãos operosas 
deste homem. Mentor proferiu palavras vazias e 
se foi. Ficaram sozinhos na soleira da porta. 250 
Não convém disparar ao mesmo tempo todas as 
lanças. Limitemo-nos a seis. Se Zeus nos conceder 
a glória de abater Odisseu, estaremos seguros. 
Os outros não nos oferecerão resistência." 
Orientados por essa tática, prosseguiram as 255 
operações. Palas Atena inutilizou todos os lances. 
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Um dos dardos bateu num pilar sem causar danos. 
Outro não venceu a sólida resistência da porta. 
Um terceiro balouçava com a ponta de bronze 
enfiada na parede. Todos os lances falharam. 260 
Soou a voz divina do Odisseu empreendedor: 
"Amigos, chegou a minha vez de dar ordens. 
Nosso alvo é esse bando de insolentes. O desejo 
deles é um só: coroar com nosso sangue a seqüência 
de seus crimes." Zuniram certeiras no disparo as 265 
setas. Odisseu matou Domoptólemo. Telêmaco 
matou Euríades. O porqueiro matou Elato. Pisandro 
caiu vítima do corajoso guardador de bois. 
Todos findaram com os dentes no pó do solo sem 
fim. Os pretendentes recuaram para um canto. Os 270 
quatro saltam sobre cadáveres e resgatam lanças. 
Os pretendentes responderam com uma rajada de 
lances, na maioria inutilizados por Palas Atena. 
Um bate num pilar, outro se estatela na porta. 
Além de zunidos, estalidos, vibrações - nada. 275 
A férrea ponta de um dardo furou a parede. 
Anfimendonte foi mais feliz. Feriu Telêmaco no 
pulso. Arrancou-lhe pele e só. A lança de Ctesipo 
escoriou o ombro de Eumeu por cima do escudo, 
mas o ímpeto da arma esmoreceu no chão. 280 
A ponta dos dardos dos companheiros de Odisseu 
penetrou afiada na carne da corja metida no canto. 
0 arrasa-cidades Odisseu abateu Euridamante. 
Telêmaco acabou com Anfimendonte. O porqueiro 
liquidou Pólibo. Um lance do valente boiadeiro 285 
apagou Ctesipo. Gritos festejaram o golpe no peito: 
"Toma, boca grande, conta vantagens agora. Valeu 
a pena ser louco? Para os deuses o que é dos deuses! 
Convenhamos, os lá de cima são melhores que tu. 
Um lançaço em troca da pata de vaca que atiraste 290 
na cara de Odisseu como presente de hóspede." 
Vociferava o guardador das reses cornudas. Odisseu 
abateu de lança o filho de Damastor. Telêmaco 
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furou a barriga de Leócrito, filho de Evenor. A 
lança entrou num lado e saiu no outro. O infeliz 295 
tombou de bruços, estatelando a testa no chão. 
Chegou a vez de Atena. A deusa ergueu o 
mortífero escudo no teto. As tripas dos outros 
desandaram. Corriam assustados pela sala feito 
manada de vacas, picadas sem dó pelo ferrão de 300 
mutucas em dias espichados da primavera. 
Imaginem aves que descem das nuvens, fugindo 
das garras das águias e de seus bicos aduncos, 
caçadores os matam embaixo. Escapar para 
onde? O desastre tolhe tentativas de fuga. ^ 305 
Camponeses dos vales festejam a fartura da presa. 
Os quatro abatiam assim os pretendentes em 
desvairada correria pela sala. Crânios partidos 
rolavam pelo chão banhado de sangue. 
No entrevero, Liodes, agarrado aos joelhos de 310 
Odisseu, largou lamentos nos ares: 
"Piedade, Odisseu, a quem de joelhos te implora. 
Não botei a mão em nenhuma das mulheres aqui 
do palácio, não molestei nenhuma. Segurei quem 
se fazia de engraçadinho. Acontecia safadeza 315 
porque não me obedeciam. Deram-se mal. Foi 
justo o que lhes aconteceu. Eu andava de olho 
neles, dever sagrado meu. Deveria jazer morto 
com eles? Não haverá outra paga para os bons?" 
Odisseu lhe respondeu de olhar atravessado: 320 
"O quê? Andavas de olho neles? E disso que te 
gabas? Rogavas que eu morresse por longe, 
que gorassem meus doces sonhos de regresso. 
Desejavas minha mulher. Quedas botar filho 
na barriga dela. Morre como os outros, safado." 325 
Arrancou da espada. A mão forte de Odisseu 
golpeou Agelau. O corpo estrebuchava no chão. 
Enfiou-lhe o ferro no pescoço. Emitia sons a cabeça 
que rolava no pó. Escapou da matança Fêmio, filho 
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de Térpis, o aedo que involutariamente cantava 330 
os pretendentes. Com a lira em punho, ele se 
encontrava perto da porta de trás, indeciso 
entre duas providências. Sairia para se refugiar 
no altar de Zeus, protetor de suplicantes, a quem 
Odisseu, filho de Laertes sacrificara assíduo 335 
quartos de muitos bois, ou seria preferível que 
se lançasse aos pés do herói e lhe rogasse 
clemência? Esta segunda medida lhe pareceu a 
mais indicada, dobrar-se diante do rei. 
Depositou a lira bojuda no chão entre crateras e 340 
poltronas ornadas de prata, aproximou-se de 
Odisseu, abraçou-lhe os joelhos com palavras 
que, súplices, tocaram os ouvidos do Senhor: 
"Aqui me tens de joelhos, Odisseu. Suplico-te 
piedade. Assassinar um cantor te trará aflições. 345 
Minhas odes encantam deuses e homens. 
Sou autodidata, contudo o dom de cantar foi 
plantado em mim por um deus. Acolhe, 
portanto, meu canto como voz divina. Não me 
decapites. Teu filho poderá confirmar que 350 
exerci minha profissão nesta casa contra minha 
vontade. Os pretendentes me obrigavam a 
comparecer. Eram numerosos e mais fortes." 
As palavras do aedo não escaparam a Telêmaco, 
ali perto. O filho de Odisseu socorreu o suplicante: 355 
"Um momento! Não desças o ferro sobre um 
inocente. Rogo também por Medonte. O arauto 
cuidou de mim quando eu era criança. Espero 
que ainda esteja vivo. Filécio o poderia ter 
matado ou o porqueiro aqui no entrevero." 360 
Medonte o escutou amedrontado. Ele tinha 
se escondido debaixo de uma poltrona. 
Enrolara-se numa pele de boi para não morrer. 
Deixou o esconderijo, livrou-se da pele e 
correu para abraçar os joelhos de Telêmaco. 365 
As palavras lhe voavam em favor da vida: 
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"Caríssimo, aqui estou, não permitas que eu morra. 
Que o ferro triunfante do teu pai não me tire a vida! 
Não me eonfunda com esses pretendentes que lhe 
consumiam os bens e não te respeitavam." 370 
Respondeu-lhe o próprio Odisseu sorridente: 
"Não tenhas medo! Deves a vida a meu filho. 
Não te esqueças da lição e ensina-a aos outros: 
o bem é muito mais forte que o mal. Deixem 
agora a sala, vocês dois. Esperem lá fora. Não 375 
quero você e o cantor neste ambiente de matança. 
Deixem-me concluir o que ainda deve ser feito." 
Os dois procuraram outros ares. Aproximaram^. 
se do altar do grande Zeus. Com os olhos ainda 
atulhados de cadáveres, observavam os arredores. 380 
Odisseu examinou a casa. Um pretendente, 
enfiado em algum canto, poderia ter escapado da 
morte. Subia uma montanha ensangüentada de 
corpos imundos. Pareciam peixes arrastados do 
mar alvacento em redes apertadas, empilhados 385 
na areia da praia pelas mãos habituadas dos 
pescadores. De nada lhes vale o apelo às ondas. 
Os raios brilhantes do sol extinguem-lhes a vida. 
Assim jaziam os corpos dos pretendentes. De 
cabeça incansável, Odisseu dirigiu-se ao filho: 390 
"Telêmaco, quero a ama. Vai chamá-la. 
Preciso transmitir-lhe o que tenho em mente." 
Telêmaco fez o que o pai lhe tinha pedido. 
Batendo à porta, falou à previdente Euricléia: 
"Vem cá, veneranda, já que o serviço das 395 
escravas do palácio está subordinado a t i . 
Meu pai quer ver-te, tem ordens a te dar." 
Euricléia estava muda, sentia na garganta 
palavras sem asas. Abriu, entretanto, a porta 
e avançou. Telêmaco orientou-lhe os passos. 400 
A ama encontrou Odisseu cercado de corpos. 
O guerreiro, sujo de sangue, tinha o aspecto 
de um leão que acabava de devorar um bezerro, 
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com o peito e as mandíbulas rubras. Apavora 
a visão de uma fera ensangüentada. Coberto de 
manchas escuras da cabeça aos pés, o aspecto 
de Odisseu não era diferente. Diante daquele 
espetáculo sanguinolento de cadáveres, a ama 
gritou de alegria. A obra estava feita. 
Conteve-a o rei. Vieram as recomendações: 
"Te aquieta, mulher. Goza calada. Nada de 
expansões. Jubilar sobre cadáveres é ação ímpia. 
A Moira" e os próprios delitos os tombaram. Dos 
habitantes da terra, não respeitavam ninguém. 
Insultavam bons e maus, fosse quem fosse. A 
Tiveram o destino que a insolência pedia. 
Das escravas, quero saber de t i , quem se 
comportou bem e quem não merece respeito." 
Na resposta da ama estava o afeto por ele: 
"Não tenho motivos, filho, para te ocultar a 
verdade. Tens aqui no palácio cinqüenta escravas. 
Elas aprenderam a cardar lã e todo 
serviço que escravas devem fazer. De todas elas, 
doze não prestam. Não me respeitam a 
mim nem a Penélope. Teu filho é adulto, 
faz pouco tempo, por isso Penélope 
não queria que ele desse ordens a escravas. 
Permite que eu suba e conte as novidades 
a tua mulher. Graças a deus, ela ainda dorme." 
Essa situação não desarvorou Odisseu: 
"Ainda não. É melhor que continue dormindo. 
Me traz as escravas, as sem-vergonha." 
A velha atravessou a sala para dizer às escravas 
que o patrão tinha voltado e queria vê-las. 
Odisseu chamou Telêmaco, o boiadeiro e 
o porqueiro para lhes dar novas instruções: 
"Limpem a sala. Removam os cadáveres. As 
mulheres se ocupem com os móveis. Quero ver 
poltronas e mesas tinindo. Lavem e escovem 
tudo. Quando a sala estiver em ordem, tratem 
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das mulheres que emporcalharam este belo palácio. 
Levem-nas para atrás do galpão. Cortem-lhes a 
cabeça lá perto do muro. Quero ver se depois do 
último suspiro ainda se lembram de Afrodite. As 
putas dormiram com os pretendentes. Um desaforo!" 445 
Veio o bando das doze mulheres. Choravam e 
uivavam que nem cadelas. Arrastar os cadáveres 
para fora foi o primeiro trabalho imposto. 
Empilharam os presuntos no pátio embaixo do 
pórtico. Odisseu comandava pessoalmente o 450 
serviço. Com ele não tinha moleza. Era na marra. 
Seguiu a limpeza de poltronas e mesas. Rios de , 
água. A esfregação comia os olhos das esponjas. 
Pás nas mãos de Telêmaco, do boieiro e do 
porqueiro raspavam o pavimento para deixar tudo 455 
um brinco. Levar a sujeira para a rua era o serviço 
das escravas. Por fim o palácio inteiro luzia. Chegou 
a vez das escravas. Empurraram-nas porta afora. 
Mantiveram-nas encurraladas entre o galpão 
e o muro. Não havia mais saída. Telêmaco foi bem 460 
mais severo do que Odisseu: "Essas porcas não 
merecem morte limpa. Na cama dos que pleiteavam 
a mão de minha mãe, essas nojentas derramavam 
porcaria na minha cabeça e na da mulher que me gerou." 
Agarrou o cabo de um navio e o firmou no galpão 465 
e num poste. Apertou o nó no pescoço de cada uma 
delas. As suspensas esperneavam no ar. O quadro 
lembrava tordos ou pombas, presas em redes armadas 
nos ramos, batendo asas em leitos fúnebres quando 
buscavam a fofura do ninho. Esse era o espetáculo 470 
de pescoços quebrados e cabeças pendidas. Triste 
fim de embalos noturnos! Os pés caminhavam 
no ar, mas não por muito tempo. Trouxeram aos 
tombos Melântio ao pátio. O ferro amputou-lhe 
o nariz, decepou-lhe as orelhas. Os bagulhos 475 
arrancados foram parar nas mandíbulas dos cães. 
A fúria dos vitoriosos cortou lhe mãos e pés. 
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Purificados braços e pernas, os algozes 
entraram na mansão para concluir o trabalho. 
Foi então que Odisseu dirigiu-se a Euricléia: 
"Quero que me tragas fogo e enxofre, remédio 
para miasmas. Agora podes acordar Penélope. 
Que venha acompanhada de suas criadas. Quero 
que todas as escravas estejam aqui." Soou a voz 
carinhosa de Euricléia, a ama: "Está tudo nos 
conformes, meu querido. Mas convenhamos, 
precisas de túnica e capa. Não podes te apresentar 
no teu próprio palácio com estes farrapos 
pendurados no pescoço. E uma vergonha!" 
Odisseu respondeu como quem sabe o que quer: 
"Eu pedi fogo. Não pensem em me desobedecer." 
Euricléia executou a ordem sem resmungar. 
Trouxe brasas e trouxe enxofre. Odisseu purificou 
tudo sem omissões: a sala, a casa e o pátio. 
A velha subiu a escadaria para avisar Penélope. 
Pediu às escravas que acompanhassem a Senhora. 
Elas vieram empunhando tochas. Postadas em 
torno de Odisseu, inclinaram-se para saudá-lo. 
Beijaram-lhe a testa e os ombros, tomaram-lhe 
as mãos. Odisseu não resistiu às lágrimas. 
Reconheceu, aos poucos, cada uma delas. 
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Canto 23 

A velha voou de alegria ao andar superior para 
dizer à patroa que o marido dela já estava em casa. 
Os joelhos se dobravam flexíveis, os pés saltavam. 
A cabeceira da Senhora, falou ofegante: 
"Acorda, Penélope, filhinha querida. Confere com 
os teus próprios olhos. O que desejavas aconteceu. 
Teu marido voltou. Está lá embaixo. Antes tarde 
do que nunca. Os safados estão mortos. Os que 
saqueavam tua casa, devoravam tudo, ameaçãvam 
teu fdho não existem mais." Penélope, precavida: 
"Estás maluca. Os deuses te viraram a cabeça. 
Muito sujeito de miolo mole recuperou o juízo por 
obra divina. Contigo aconteceu o contrário. Estás 
gagá. Quem diria? Sempre tão ajuizada! Não 
me venhas com brincadeiras. O que sofro já não 
basta? Além dessas besteiras, ainda me tiras do 
sono? Dormir, não existe nada mais doce. E eu 
estava ferrada no sono. Desde a partida de Odisseu 
a essa porcaria de Tróia, Ilionada, eu ainda não 
tinha dormido tão bem. Vai-te embora. Não me 
saias do quarto. Se uma outra criada me tivesse 
arrancado do sono para me contar lorotas, eu a 
teria corrido a bofetadas. Eu a teria trancado atrás 
de sete chaves. Não faço isso contigo porque és 
velha." A ama tentou tranqüilizá-la: "Não estou 
brincando contigo, fdhinha querida. Falo sério. 
Odisseu voltou. Ele te espera lá embaixo. Te 
lembras do estrangeiro? Todos o maltratavam. 
E ele. Telêmaco sabia disso já há muito tempo. 
Ficou quieto para não estragar os planos do pai: 
baixar a crista dos supermachos." Seria 
verdade? Penélope pulou da cama de alegria. 
Abraçou a velha. Abriu a fonte das lágrimas. 
Deixou as palavras esvoaçar pelo quarto: 
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"Fala, mãezinha, ouço-te, fala-me claro. 
Ele de fato está aqui? É certo o que dizes? 
Ele os dobrou no braço? Como? Eram muitos, 
ele era um só. Eram uma quadrilha." 
A resposta de Euricléia deixou dúvidas: 
"Eu própria não vi , ninguém me contou, percebi 
murmúrios de moribundos. Assustadas, socadas 
num canto, sons sacudiam a porta antes de 
sermos soltas por Telêmaco. Ordem do pai. 
As paredes do quarto eram nossa proteção. 
Vi Odisseu de pé entre corpos tombados. 
Levantava-se um monte no piso de terra A, 
batida, uns sobre os outros. Sentirias fogo 
no peito se o visses coberto de sangue como 
leão. A pilha se eleva no pátio agora. A sala 
solene, tratada a enxofre, está limpa. Arde 
o braseiro. A ordem de chamar-te vem dele. 
Desce comigo. É tempo de vocês abrirem o 
coração um ao outro depois de tanto sofrimento. 
O êxito coroou teu desejo de tantos anos. 
Ele está vivo. Voltou ao lar. Voltou a ti . Voltou 
ao filho. Voltou ao palácio. Os que lhe foram 
funestos ele os premiou com fúnebre prêmio." 
Não havia entusiasmo na resposta de Penélope: 
"Mãezinha, menos entusiasmo, menos triunfo! 
Sabes que ele seria recebido com alegria por todos, 
por mim, por meu filho que juntos geramos, mas 
não é segura a história que me contas. Um dos 
imortais promoveu a morte dos prepotentes, 
irritado com a insolência, com os desmandos. 
Dos que moram na superfície da terra, não 
respeitavam ninguém: nem bom nem mau. 
Erradicados foram por seus erros. O regresso 
dele gorou longe da Acaia. Ele está morto." 
Respondeu-lhe a ama que a queria muito: 
"Filhinha, não avalias a palavra que te fugiu da 
boca. Tiveste teu esposo contigo junto ao braseiro 
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e disseste que não voltaria. Cultivas coração de 
incrédula. Queres sinal certo? A cicatriz que 
o dente de um javali lhe deixou na carne! Eu a 
percebi quando lhe banhei os pés. Quis 
falar-te, ele não deixou. A cabeça repleta 
de planos, tapou-me a boca com a mão. 
Vamos! Ofereço-me a mim mesma por fiança. 
Se te tapeio, mata-me de morte cruel." 
Penélope, sempre cautelosa, com sérias suspeitas: 
"Mãezinha querida, difícil te é interpretar projetos 
divinos por mais arguta que sejas. Está bem. 
Procuremos meu filho. Quero ver os corpos dos 
pretendentes abatidos e o homem que os derrubou." 

Decidiu descer. Muitas dúvidas abalavam-lhe o 
coração. Faria perguntas a seu esposo de longe? 
Se aproximaria com abraços e beijos? Entrou na 
na sala, transpôs o solar de pedra, sentou defronte 
de Odisseu, iluminada pelas labaredas, junto à 
parede oposta. Ele, junto à grande coluna, de cabeça 
inclinada, esperava que a poderosa esposa lhe 
falasse logo que o visse. Palavra alguma cortou 
o silêncio. O espanto a imobilizara. Os olhares 
dela percorriam-lhe o rosto e se perdiam nos 
farrapos. Era-lhe difícil reconhecê-lo em andrajos. 
Quem rompeu o silêncio foi Telêmaco. Como 
entender a mãe?: "Mãe, má mãe, és uma mulher 
dura. Por que esta distância? Não tens nada a 
perguntar? Nada a dizer? Que outra mulher 
procederia como tu? Este homem esteve longe 
de casa por vinte anos. Sofreu como um cachorro. 
E assim que se recebe um herói que volta à pátria? 
Teu coração é mais duro que pedra. Sempre foi." 
Penélope contestou prudente as incriminações: 
"Meu fdho, falo de coração. Estou estupefata. 
Não sei o que dizer, o que perguntar. Não sei 
nem como olhar para ele. Este homem é de 
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fato Odisseu? Voltou para casa? Há como 
verificá-lo. E assunto entre nós dois. Temos 
sinais, segredos que ninguém conhece." As 110 
observações de Penélope fizeram Odisseu sorrir. 
Palavras do pai voaram aos ouvidos do filho: 
"Telêmaco, deixa assim. Ela poderá pôr-me 
à prova no quarto. Em breve, ela me conhecerá 
melhor. Estou sujo. Minha roupa são farrapos. 115 
Posso esperar afeto, desejar que me reconheça? 
Reflitamos para chegar a resultado safisfatório. 
Se alguém mata em sua terra um único homem 
e lhe falta o apoio substancioso, terá que fugir 
de parentes, de cidadãos, da cidade inteira. Nós 120 
abatemos a nata de Itaca, jovens de famílias muito 
ilustres. Em que situação estamos?" A resposta de 
Telêmaco foi ajuizada: " E um assunto que tu 
tens que resolver, meu pai. Es o mais capaz de 
todos os homens. Não há quem o negue. Esperamos 125 
que nos digas o que fazer. Nós te seguiremos 
coesos. Não nos falta determinação. 
Conta conosco na medida das nossas forças." 
Odisseu falou o que lhe tinha ocorrido: 
"Pensemos, então, na melhor maneira de enfrentar 130 
a situação. Antes de tudo, tomar banho e trocar as 
túnicas. As criadas vistam roupas adequadas! 
Venha cantor, lira e música divina. 
Guie-nos, em júbilo, os passos na dança. 
Aos ouvidos dos lá de fora vibrem sons de festa 135 
nupcial. Sejam passantes ou sejam vizinhos. 
Evitemos alvoroço na cidade. Não convém que 
a notícia da matança se propague antes de 
alcançarmos os bosques dos nossos campos. Lá, 
orientados pelo Olímpio decidiremos o que fazer." 140 
Bateu, valeu. As instruções de Odisseu foram 
rigorosamente cumpidas. Tomaram banho, se 
vestiram. As mulheres se enfeitaram. A lira 
bojuda foi parar nas mãos do aedo. Os sons 
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despertaram desejos de cantar, de dançar. 
A batida dos pés ressoou no palácio inteiro, 
movimento triunfal de braços fortes e de 
cinturas estreitas. Os de fora observavam: 
"Aconteceu! A rainha não resistiu. É casório. 
Que desgraça! Não agüentou conservar o 
palácio para o marido que um dia há de voltar." 
Falavam porque não sabiam o que estava 
acontecendo. Lá dentro Eurínome banhava 
e ungia seu estimado Odisseu. Arrematou 
a indumentária do rei com uma capa. 

* 
láj 

A atração física, a partir da cabeça, foi dom 
de Atena: tronco mais robusto. Os cabelos, 
descendo em cachos lembravam jacintos. 
Imaginemos uma estátua trabalhada por 
um escultor assistido por Hefesto e Atena, 
experimentado em trabalhos de ouro e prata, 
artífice de obras irresistíveis. O busto de 
Odisseu, cabeça e ombros, não era outro. 
Saiu da banheira com o corpo de um deus. 
Retomou o assento e falou com a esposa: 
"Desumana! Os Olímpios lá de cima te deram 
um coração insensível, feminino ele não é. 
Não existe mulher que evita seu homem 
quando este a procura depois de vinte anos de 
tormentos longe de seu lar, longe de sua terra. 
Está bem! Arranja-me a cama, mãezinha. 
Quero dormir. Tu, continua rija, barra de ferro!" 
A sábia disse, por fim, as primeiras palavras: 
"Desumano! Não sou orgulhosa, não te desprezo, 
nem me babo por ti . Lembro-me do dia em que os 
longos remos da nau te levaram daqui. Obedece, 
Euricléia, arruma-lhe a cama sólida, mas fora do 
quarto imponente que ele mesmo fez. Depois 
que vocês tirarem a cama do quarto, arranja 
peles, lençóis, cobertas, almofadas luzentes." 
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a filha de Zeus, a nobre rainha argiva, jamais se 
teria enfiado na cama de um estrangeiro se tivesse 
imaginado que seria trazida de volta para casa 220 
pela heróica juventude aquéia. Ela fez o que 
fez, constrangida por uma deusa. Uma canalhice! 
Antes disso ela não cometeu loucura nenhuma. 
Desgraçou-nos a nós todos. Agora me 
expuseste as caraterísticas do nosso leito, segredo 225 
só nosso. O que me contaste, mortal algum 
conhecia, só tu, eu e uma criada minha, Actóris, 
presente de meu pai quando vim morar contigo. Eu 
a fiz guardiã da porta do nosso quarto. Venceste 
minha resistência. De coração, eu me rendo." 230 

As palavras da esposa querida, aninhada em seus 
braços, despertaram-lhe a vontade de chorar. 
Aterra, uma visão esperançosa a náufragos cuja 
nau, açoitada por ventos e ondas no mar profundo, 
foi despedaçada por Posidon, poucos embarcados, 235 
salvos do abismo sombrio, alcançam a costa, 
salsugem escorre-lhes do corpo, esperançosos 
chegam, enfim, à terra, redimidos do mal: assim 
o esperado sentia o calor da mulher esperançosa e 
desesperada. Não se afrouxavam os braços cândidos 240 
que o envolviam. A Aurora e seus róseos dedos 
teria-lhes colorido as faces úmidas de pranto, se 
outros propósitos não fervilhassem na mente de 
Atena: distanciar dois dedos a noite do limite, 
impedir que a Aurora emergisse do Oceano, deter 245 
Lampo e Faetonte, os potros que puxam velozes 
o carro luminoso da deusa do áureo trono. A fala 
variada do herói soou aos ouvidos da esposa: 
"Querida, ainda não chegamos ao fim dos trabalhos. 
São sem medida. Preciso concluí-los, mesmo 250 
pesados. O vulto de Tirésias me desvendou passos 
futuros no dia em que desci ao reino de Hades para 
saber a rota do regresso, meu e o dos companheiros. 
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Vamos para a cama, querida. Desfrutemos 
abraçados as doces delícias do sono." 
Respondeu-lhe o peito acolhedor de Penélope: 
"A cama é tua agora e todos os dias. Sempre que 
tiveres vontade, vem. Graças aos deuses, estás 
na tua casa, pisas o solo que te viu nascer. 
Um deus despertou em tua mente o trabalho 
que ainda te espera. Posso saber do que se 
trata? Espero que não haja mal em sabê-lo." 
Odisseu verteu em palavras um dos muitos 
cuidados: "Louquinha, por que me obrigas a 
falar de tarefas? Está bem, não te ocultarei 
nada. Não será divertido nem para ti nem para 
mim. Tirésias me recomendou visitar cidades 
de muitos, levando comigo um remo ágil 
até encontrar gente que não conheça o mar, 
não use sal para temperar alimentos, não 
saiba o que são navios de flancos rubros e 
ignore o trabalho dos remos, as asas das naus. 
Não te oculto o sinal inquestionável de que me 
falou. Quando eu topar um caminhante que 
disser que o instrumento nos meus ombros é 
uma pá de joeirar, deverei cravar meu remo 
no solo e oferecer sacrifícios a Posidon: 
um carneiro, um bezerro e um javali. Ao 
voltar para casa devo oferecer hecatombes 
a todos os deuses, senhores dos céus. Assim 
não sumirei em ondas salgadas, terei morte 
suave que me visitará quando eu já estiver 
cansado de anos, cercado de gente próspera. 
Cumprido o que me foi determinado, este 
será meu fim." Observou a sábia Penélope: 
"Se os deuses te destinam velhice tranqüila, 
há esperança de que te poupem os males." 

Enquanto o casal trocava palavras ao pé do 
do fogo, Eurínome e a ama arrumavam, à luz 
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de tochas, o leito de fofos tecidos. Terminado 
com muita dedicação o trabalho, a velhinha 
se recolheu ao seu próprio quarto. A tocha da 
camareira Eurínome alumiava os passos do casal 
rumo à câmara nupcial. Ao lá chegarem, a 
camareira se retirou. Os dois, radiantes, voltaram 
ao antigo e respeitável leito. Telêmaco, o 
boiadeiro, o porqueiro e as mulheres 
encerraram o baile. Folgaram os pés. Os 
homens dormiram na sala fumarenta. Refeitos 
do abraço que os uniu profundamente, os dois 
ainda tinham muito para conversar. Ela lhe ; 
falou do que passou, vendo o ajuntamento 
funesto daqueles homens, reunidos por 
causa dela, falou da matança diária de bois 
e ovelhas, do vinho com que se embriagavam. 
Odisseu a informou dos trabalhos que passou 
entre gente estranha, do muito que sofreu. 
Ela se deliciava com a cadeia de histórias. 
Relatos sem fim espantavam o sono: 
Depois de se impor aos cícones, sua primeira 
aventura, passou pela terra fértil dos lotófagos, 
o ciclope, um monstro, devorou companheiros, 
alto foi o preço de seus crimes, 
Eolo o acolheu generosamente e lhe confiou 
os ventos; nem assim alcançou o solo natal, 
devolvido ao mar profundo por uma tempestade; 
para desespero seu, nada lhe valeram gemidos, 
encontrou Telépilo na terra dos lestrigões, 
estes lhe aniquilaram a frota e os tripulantes, 
salvou-se só ele e o navio que o transportava, 
conheceu Circe e suas brixarias, desceu ao palácio 
de Hades com uma nau de muitos remos para 
consultar a sombra do tebano Tirésias, lá, além 
de muitos companheiros, encontrou a mãe que 
lhe deu vida, que o criou, que cuidou dele quando 
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criança, ouviu o doce canto das Sereias, passou 
pelo estreito das Rochas Moventes e de Caribde, 
conheceu Cila da qual os homens não escapam 
sem danos; na ilha de Hélio, os companheiros 
comeram bois sagrados, a nau foi fulminada pelo 330 
fogo de Zeus, todos eles sumiram 
no mar salgado, só ele escapou da morte, as ondas 
o jogaram à ilha de Calipso, ela o reteve para fazer 
dele seu esposo, recebeu-o na gruta espaçosa, 
prometeu-lhe vida sem fim, não molestada pela 335 
velhice, o que não foi suficiente para persuadi-lo 
a permanecer; depois de muitos sofrimentos \ 
chegou à terra dos feáceos, trataram-no com afeto 
e o honraram como a um deus, conduziram-no de 
navio até à terra natal, deram-lhe em abundância 340 
ouro, prata e roupa. Terminado o relato dos seus 
feitos, veio o doce sono, afrouxou os membros. 
Dissolveram-se as dores que afligem o coração. 

Supondo que o sono e o aconchego da esposa 
já deliciara Odisseu, os olhos corujosos de Atena 345 
tomaram outra direção. Ordens suas determinavam 
que a Aurora subisse do Oceano em seu trono de 
ouro para iluminar os homens. Odisseu deixou 
a cama com as seguintes recomendações à esposa: 
"Querida, ambos sabemos o que significam trabalhos; 350 
tu, enquanto em lágrimas, pedias meu regresso. Zeus 
e seus iguais impediam que eu, o sofredor, retornasse 
a esta terra que muito quero. Enfim, reuniu-nos o 
leito dos nossos desejos. Deixo nossos bens e este 
palácio a teus cuidados. A pilhagem me devolverá 355 
parte das reses abatidas pelos abusados pretendentes. 
Aqueus me oferecerão voluntariamente o que faltar 
para recompor meus rebanhos. Tenho outra tarefa: 
visitar meu nobre pai que passa seus últimos dias no 
pomar e que nunca deixou de preocupar-se comigo. 360 
Embora saibas como agir, dou-te esta recomendação. 
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A notícia da matança dos pretendentes se espalhará 
com o avanço do sol. Recolhe-te nos teus aposentos 
com tuas criadas. Permanece encerrada. Não 
recebas pessoa alguma nem te preocupes com nada." 
Enquanto Odisseu falava, o esplendor da couraça 
subiu-lhe aos ombros. Despertou Telêmaco, o 
boiadeiro e o porqueiro com ordens de se munirem 
com armas de guerra. Obedeceram. Cobriram-se 
de bronze. Abriram as portas e saíram guiados 
por Odisseu. A luz banhava a terra. Envolvendo-
os no manto da noite, Atena os afastou da cidade. 
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Canto 24 

Hermes Cilênio convocou os espectros de heróis, 
os pretendentes. Empunhava o belo bastão de 
ouro que enfeitiça os olhos dos homens e desperta 
os adormecidos a seu talante. O bastão move a 
tropa. Os espectros marcham rechinantes. Pareciam 05 
morcegos que pendem em penca nas cavidades 
sagradas de uma gruta; se um se desprende 
despencam da rocha os demais, esvoaçantes chiam. 
Chiante assim segue a revoada dos espectros 
o comando do benfeitor por tétricos caminhos. 10 
Além da corrente do Oceano e da Rocha de Leucas, 
passam pelas portas de Hélio e da cidade dos Sonhos. 
Rumam, sem tardar, às campinas dos asfódelos, 
morada das sombras, os espectros dos que dormem. 
Toparam por lá a sombra de Aquiles, filho de Peleu, 15 
de Pátroclo, do íntegro Antíloco e de Ajax, 
no porte e na postura o mais distinto dos guerreiros 
dânaos, abaixo do incomparável filho de Peleu. 
Esses formavam o séquito de Aquiles. O espectro 
de Agamênon, filho de Atreu, acercou-se deles, 20 
cercavam-no os que a morte certeira tinha colhido 
no palácio de Egisto. A sombra do comandante de 
tropas foi a primeira saudada pelo filho de Peleu: 
"Agamênon, pensávamos que, de todos os heróis, 
tu eras o mais caro a Zeus Trovoada dia após dia, 25 
já que tinhas sob teu comando tantos guerreiros 
ilustres na campanha troiana, onde padecemos tanto. 
E foi a ti que visitou cedo a Moira funesta a quem 
não escapa ninguém dos que pisam a terra. 
Não teria sido melhor que tivesses recebido a morte, 30 
revestido de honra nas campinas da cidade sitiada? 
Os panaqueus teriam erguido um monumento a t i , 
teu filho teria sido herdeiro de tua glória. Em vez 
disso, a Sorte te reservou um triste fim." 
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Teceu estas considerações o espectro do Átrida: 35 
"Afortunado filho de Peleu, divino Aquiles, 
tiveste a sorte de tombar em Tróia, distante de 
Argos; contigo morreram muitos outros, a flor 
dos argivos combatia contigo. Teu corpo jazia 
no turbilhão do pó, imensamente grande. Em tua 40 
mente se apagara o embate de carros. E nós, na 
lida o dia todo, até a tempestade de Zeus terminar 
a refrega. Mas te trouxemos da batalha, estendemos 
teu corpo na nave, purificamos tua pele com água 
tépida e te ungimos. Lágrimas copiosas nossas te 45 
regaram, cobriam-te cabelos arrancados das nossas 
cabeças. A notícia de tua morte trouxe tua mãe de 
úmidas profundezas, acompanhada de ninfas. 
Lamentos vibravam nas ondas, tremiam os aqueus. 
Havia perigo de se precipitarem às naus se Nestor, 50 
ancião de conhecimentos extraordinários, não os 
tivesse detido - sua habilidade em aconselhar era 
notória. Bem-intencionado, ele lhes falou: 
'Calma! Não fujam, meus jovens. A mãe do mar 
e seu cortejo de ninfas está se aproximando. 55 
Ela vem para chorar seu filho sem vida."2 

As palavras do conselheiro detiveram os aqueus 
amedrontados. As filhas do Velho do Mar, 
cobertas de véus imortais, te cercaram. Soou 
o lúgubre responsório de todas as nove Musas. 60 
Tocados pela comovente voz divina, lágrimas 
umedeceram as faces de todos os argivos. Por 
dezessete noites e outros tantos dias, te choramos, 
as imortais e nós, homens sujeitos à morte. No 
décimo oitavo dia entregamos teu corpo às chamas. 65 
Te ofertamos ovelhas nutridas e novilhas luzentes. 
Teu corpo, envolvido em vestes divinas, ardia 
untado de óleo e mel. Pelotões de guerreiros 
desfilavam armados. Passos e rodas ressoavam 
no solo. Alargava-se o alarido pelos ares. 70 
Concluída a obra das chamas de Hefesto, 
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recolhemos, Aquiles, teus ossos à luz da Aurora 
numa urna de ouro, dom de tua mãe, banhados 
em vinho e ungidos com aromático azeite. A urna, 
obra do renomado Hefesto, foi presente de Dioniso. 75 
Aí repousam teus ossos, renomado Aquiles, unidos 
aos do finado Pátroclo, filho de Menécio. Jazem 
à parte os de Antíloco, que no teu afeto superava 
todos, sem excluir Pátroclo. Erguemos-lhes 
tumba imponente, nós, os sacros lanceiros do 80 
glorioso exército dos aqueus num promontório 
dos largos domínios do Helesponto, para ser 
admirado de longe por todos os que se fizerem 
ao mar agora e em tempos vindouros. Tua mãe 
rogou aos deuses prêmios honrosos para serem 85 
ofertados aos campeões das competições fúnebres. 
Participaste, com certeza, de muitos certames em 
que jovens se armaram para engrandecer o nome 
de um monarca pranteado. Tua admiração teria sido 
bem maior se tivesses tido a oportunidade de ver 90 
os prêmios que a Tétis dos pés argênteos ofertou 
em tua homenagem, pois eras admirado por deuses. 
Contigo não morreu teu nome, Aquiles. Tua glória 
nunca deixará de brilhar entre os homens. Mas a 
mim, vitorioso na guerra, que alegria me resta? 95 
Estava nos plano de Zeus dar-me morte inglória. 
Ao regressar, me mataram Egisto e minha mulher." 
Enquanto ambos conversavam, aproximou-se 
Hermes, arguta fonte de brilho, à testa dos espectros 
que se desprenderam dos corpos abatidos por 100 
Odisseu. Atarantados pela aparição, avizinharam-se. 
O filho de Atreu reconheceu o espectro de 
Anfimendonte, filho de Melaneu, aliado seu, que 
residia em Itaca. De espectro a espectro, falou-lhe 
Agamênon, chefe supremo das forças argivas: 105 
"O que vos aconteceu, Anfimedonte? Sois um 
grupo selecionado, rapazes da mesma idade. Alguém, 
interessado em separar os melhores, não teria feito 
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outra escolha. Posidon vos tirou a vida em viagem 
marítima com ventos fortes e ondas gigantes? 110 
Ou perecestes em pilhagem de bois e de ovelhas 
na mão de homens desumanos? Fostes abatidos no 
saque de uma cidade? Sois raptores de mulheres? 
Estou perguntando, responde-me. Tenho o orgulho 
de ser teu aliado. Lembras? Fui hóspede teu, e de 115 
Menelau. Estávamos lá para persuadir Odisseu a 
nos acompanhar para Tróia. A viagem pelo mar 
imenso nos tomou um mês inteiro. Foi difícil 
convencer Odisseu, o arrasa-cidades." O espectro de 
Anflmedonte deu-lhe resposta circunstanciada: 120 
"Agamêmnon, comandante de tropas, renomado 
Atrida, não esqueci nada do que recordas. Divino 
amigo, saberás tudo com detalhes. Não tenho razões 
para te ocultar uma vírgula do nosso fim. Saberás 
como ocorreu. Somos pretendentes da consorte de 125 
Odisseu, desaparecido. Quanto ao casamento, ela não 
se opunha nem se dispunha a casar, maquinava nosso 
aniquilamento. Na mente, ela elaborava truques. 
Instalou um tear no quarto dela. Era imenso, para 
tecer um leve e amplo manto. A versão dela para nós 130 
foi esta: 'Jovens pretendentes meus, Odisseu está 
morto. Esperem! Não me forcem a casar. Preciso 
concluir um manto. Não quero que a lã se estrague. 
E uma mortalha para Laertes, um herói. A Moira é 
terrível, leva todos. Ninguém escapa. Não quero cair 135 
na boca do povo. As mulheres poderiam comentar: 
um homem opulento jaz sem mortalha.' Contentes 
não estávamos, mas ela conseguiu levar-nos na conversa. 
Dia vai, dia vem, ocupada no tear. A desgraçada 
desfazia de noite, à luz de tochas, o que tinha 140 
produzido durante o dia. Ela nos fez de bobos por 
três anos. Veio o quarto. Viraram as estações. 
Sumiram os meses. Os dias iam-se acumulando. 
Uma mulher deu com a língua nos dentes. Ela sabia 
de tudo. Constatamos que a safada destecia o tecido. 145 
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Nós a obrigamos a terminar o trabalho na marra. 
Mostrou-nos o manto, era grande, estava limpinho, 
brilhava à luz do sol e da lua. O inesperado aconteceu. 
Um gênio maligno devolveu Odisseu à sua terra. Ele 
apareceu longe, no campo, na cabana do porqueiro. 150 
Houve lá uma reunião de Odisseu com o filho, que 
voltara embarcado no mesmo navio que o tinha 
levado. Armaram um plano para matar-nos. 
Vieram para a cidade. Odisseu apareceu mais tarde, 
Telêmaco veio na frente. Trouxeram o porqueiro. 155 
Odisseu se apresentou esfarrapado. Entre ele e um 
mendigo não havia diferença. Fingiu-se de velho 
apoiado numa bengala. Ninguém de nós foi capaz 
de reconhecer Odisseu na figura do maltrapilho. 
Nem os mais velhos o reconheceram na 160 
aparição repentina. Insultamos o velho. Jogamos 
objetos nele. Ele agüentou firme. Agredido 
e xingado, não mostrou brabeza. Zeus, o guerreiro, 
meteu-lhe idéias na cabeça. Começou pela remoção 
das armas. Telêmaco as mandou para o depósito 165 
e trancou a porta. O falso mendigo movimentou 
depois a mulher. Ela propôs aos pretendentes um 
jogo de arco e ferro. O jogo foi o princípio da 
nossa desgraça, o início do fim. Ninguém de nós 
foi capaz de retesar a corda do arco inflexível. 170 
Desandou o muque de todos. Quando Telêmaco 
passou o arco às mãos do intruso, protestamos. 
Gritamos que não lhe desse a arma ainda que a 
pedisse mil vezes. Só Telêmaco divergiu. Ordenou 
que o arco não lhe fosse recusado. Odisseu, de 175 
memorável paciência, tocou e retesou o arco 
como se fosse brinquedo. A flecha atravessou os 
ferros. Postado na soleira, espalhou as setas pelo 
chão. De olhar sinistro, acertou um rei, Antínoo. 
Foi doloroso. Escolheu outros para alvo. Era mirar 180 
e derrubar. Caíam um depois do outro. Não havia 
dúvida, os deuses estavam com ele. Os pretendentes 
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corriam pela sala como loucos. À esquerda e à direita 
empilhavam-se os corpos. Estouravam cabeças, o 
solo empapado de sangue. Esse foi o nosso fim, 185 
Agamênon. Nossos cadáveres ainda jazem insepultos 
no pátio do palácio de Odisseu. Nossos familiares, 
nossos queridos, ainda não sabem. Poderiam 
lavar nossos corpos. Poderiam dar-nos sepultura. 
Poderíamos ser pranteados, prêmio dos que morrem." 190 
Respondeu-lhe o espectro de Agamênon: 
"Declaro-te venturoso, Odisseu, filho de Laertes. 
Luminosas são as qualidades da que tomaste como 
esposa. Elevados são os sentimentos da modelar 
Penélope, filha de Icário, que, fiel a t i , nunca te 195 
esqueceu. A fama de seus feitos nunca terá fim. 
Os imortais ensinarão aos habitantes da terra cantos 
em louvor da sábia Penélope. Bem diferente foi a 
filha de Tinadareu, que só tinha crimes na cabeça, essa 
assassinou o homem de sua juventude13. Será lembrada, 200 
em toda parte, no canto das perversas, uma peste que 
mancha o nome de todas, até o das honestas." 
Assim corria a conversa dos dois na casa de Hades 
nas profundas e escuras entranhas da terra. 

Odisseu e os três outros, deixando a cidade, 205 
alcançaram as propriedades de Laertes, campo 
cuidadosamente cultivado pelo próprio. 
Adquiri-lo lhe custou caro. A casa dele estava 
cercada pela senzala onde comiam, viviam e 
dormiam os escravos, forçados a trabalhar para 210 
ele. Com ele também vivia uma velha, originária 
da Sicília. Sua tarefa era viver com ele no campo, 
longe da cidade. Ordenou Odisseu aos escravos 
e ao filho: "Entrem e preparem a refeição. 
Sacrifiquem um porco gordo, um dos melhores. 215 
Enquanto isso vou conversar com meu pai. Quero 
Fazer uma experiência, saber se me reconhece. 
Seus olhos saberão quem sou, ou me tomará por 
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estranho?" Os escravos levaram para dentro as 
armas que Odisseu lhes confiou. Odisseu penetrou 
no pomar. Muitas eram as árvores frutíferas. 
Odisseu, percorrendo o jardim, procurou Dólio, 
algum dos agregados, um dos filhos... Não encontrou 
ninguém. Recolhiam espinhos para fortalecer as 
cercas. O velho escravo dirigia o trabalho. O pai 
estava só. Removia erva daninha junto de uma 
árvore. Vestia uma túnica suja, cheia de remendos. 
Pedaços de couro de boi costurados protegiam-lhe 
as pernas contra arranhões. Luvas defendiam-lhe 
as mãos contra espinhos. Uma carapuça de pele de 
cabra protegia-lhe a cabeça. O quadro era de 
miséria e abalou o paciente Odisseu. Não era só a 
velhice, era também a tristeza que vinha de dentro. 
Odisseu encostou-se numa velha pereira para chorar. 
O herói não sabia como se comportar. Perturbado de 
de coração e mente, tudo lhe era problema: beijava 
o pai, tomava-o nos braços para lhe contar as 
últimas, que voltara. Ou convinha avançar cauteloso, 
o que estava acontecendo? Tomou uma decisão: 
precisava conhecer o terreno em que pisava, chegaria 
com astúcia. Pensando assim, tratou de abordá-lo. 
De cabeça inclinada, o pai abria uma cova em 
tomo de uma árvore. Aproximando-se, falou: 
"Senhor, pareces entendido em pomares. Percebo 
capricho em tudo. Não vejo nada descuidado: 
brotos, figueiras, parreiras, oliveiras, pereiras, 
canteiros - a mão do entendido está em tudo. 
Surpreende-me outro assunto, não vás te 
incomodar: tu não cuidas de ti mesmo. Além de 
velho, estás sujo e nos trapos. Teu patrão deveria 
dar-te mais atenção. Não é por preguiça que 
estás desse jeito. Olhando para t i , não tens corpo 
nem aspecto de escravo. Pareces antes um rei. 
Ora, senhores merecem banho, mesa farta, 
cama confortável. E é o direito dos velhos. 
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Gostaria de conhecer-te melhor. Para quem 
trabalhas, a quem pertence este pomar? 
Não sei nem bem onde estou. Estamos em 
Itaca? Foi a informação que tive de um 
sujeito que encontrei há pouco. Era meio 
fechadão. Foi muito reticente no que me disse. 
Não mostrou nenhum interesse no que eu lhe 
perguntava. Aliás, um amigo meu é daqui. Se 
ainda vive ou se já se mudou para a casa de 
Hades, não sei. Será que poderias informar-me 
melhor? Já faz anos. Ele nos visitou. Eu o 
hospedei. Não me lembro de ter acolhido outro 
melhor do que ele em minha casa. Disse-me 
com muito orgulho que vinha de Itaca e que 
Laertes, filho de Arcésio era seu pai. Mal o 
o conheci, convidei-o a ficar na minha casa. 
Pus-lhe à disposição tudo o que tínhamos, e 
não era pouco. Senti-me obrigado a lhe oferecer 
presentes de hóspede: sete artísticos talentos 
de ouro, uma cratera de prata rodeada de flores, 
doze capas de lã, mais sete tapetes, mais 
sete mantos, outras tantas túnicas. 
Afora isso, dei-lhe sete mulheres prendadas, 
quatro lindíssimas. Ele mesmo as escolheu." 
O pai lhe respondeu com lágrimas nos olhos: 
"Amigo, estás na terra que procuras. Indivíduos 
prepotentes tomaram conta do poder. O que 
lhe ofereceste foi regalo posto fora. Se ele 
estivesse vivo e o encontrasses aqui, em Itaca, 
ele te ofereceria o palácio, e tu partirias 
ricamente galardoado em retribuição à amizade 
que lhe demonstraste. Uma curiosidade minha: 
quantos anos faz que o hospedaste? Teu 
amargurado amigo, se disse a verdade, deve ser 
meu filho. Longe das pessoas queridas e da pátria, 
o corpo dele deve ser ração de peixes ou então 
é comida de feras e de aves, não sei onde. Eu 
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e minha mulher não tivemos o privilégio de 
cobrir-lhe o corpo, de chorá-lo. Nem a esposa 
dele, a sábia Penélope, pôde fechar-lhe os olhos 295 
e pranteá-lo no leito da morte, prêmio dos que vão. 
Fala-me agora de t i . Quero saber donde vens, 
como se chama tua cidade, quem são teus pais, 
onde deixaste o barco que te trouxe até aqui, onde 
estão teus companheiros. Exploras o comércio? 300 
Viajas como passageiro? O navio já zarpou?" 
Odisseu, manhoso, deu-lhe essas informações: 
"Não tenho motivos para ocultar-te o que quer que 
seja. Sou de Alibante. Vivo numa mansão. Meu pai 
se chama Afidante e é filho de Polipêmon. Meu 305 
nome é Epérito. Um gênio me arrancou de Sicânia 
e me largou aqui sem me perguntar se eu queria. Meu 
navio está ancorado no campo longe de moradas. 
Já faz bem cinco anos que Odisseu esteve lá em casa. 
O infeliz partiu da minha terra com presságios 310 
favoráveis, aves da direita, o que nos deixou muito 
satisfeitos. Contente estava ele, que partia, contente 
estava eu e lhe desejei boa viagem. Nosso coração nos 
dizia que haveria reencontro com troca de presentes." 
A nuvem da dor cobriu as palavras de Laertes. 315 
Debulhado em lágrimas, meteu as mãos no chão e 
largou um punhado de terra preta na cabeça grisalha. 
Uivava de dor. A cena mexeu com o filho. O choro 
lhe fazia cócegas nas narinas. Não se conteve. 
Beijou o pai e lhe falou abraçado: 320 
"Sou eu. Me esperavas? Estou aqui. Voltei. Vinte 
anos! Já faz vinte anos que estou longe de casa. 
Pára de chorar! Já não há motivos para lágrimas. 
Agora te conto tudo. Não há tempo a perder. 
Os pretendentes lá de casa estão mortos. 325 
Pagaram pelo que fizeram. Meu nome está limpo." 
Recuperando a voz, exigiu cauteloso Laertes: 
"Se és de fato meu filho Odisseu, se é verdade que 
voltaste, quero prova. Sem prova, não acredito." 

333 



A prova exigida veio no ato. Bateu, valeu: 330 
"A cicatriz! Estás vendo? Abre bem os olhos. Foi 
no Parnaso. Lembras? A presa de um javali. Vocês 
me mandaram, você e minha mãe. Aconteceu 
quando estive na casa do meu avô Antólico. 
Fui buscar os presentes que ele tinha me prometido. 335 
Te mostro as árvores que me deste neste pomar e 
que tratas com tanto carinho. Eu era criança. 
Corria atrás de t i . As que eu pedia, tu me davas. 
Me dizias os nomes: treze pereiras, dez macieiras, 
quarenta figueiras. Por cima de tudo isso, me 340 
deste cinqüenta renques de cepas. Promessa tua! 
Me garantiste que produziam bem. Com uma 
condição, se Zeus não mandasse tempo favorável, 
nada feito, a responsabilidade não era tua." 
Tudo correto. Fraquejaram as penas do velho. O coração 345 
falhou. Laertes confirmava todas as provas que 
o filho lhe dava. Apertou-o nos braços. Odissseu 
o sustentou, o velho tinha perdido os sentidos. 
Quando Laertes se recuperou e conseguiu botar 
as idéias no lugar, retomou a conversa: 350 
"Zeus Pai e todos os outros imortais do Olimpo, 
se os pretendentes de fato pagaram os insultos, 
meu coração diz, o que me apavora, que haverá 
um rebelião de todos os itacenses. A notícia 
levantará os cefalênios. Seremos atacados aqui." 355 
O experimentado Odisseu procurou acalmá-lo: 
"Calma. Não te preocupes com isso. A casa 
está aqui perto. Vamos até lá. Lá estão 
Telêmaco, o boiadeiro e o porqueiro. Receberam 
ordens de nos prepararem um banquete." 360 
Terminada a conversa, dirigiram-se aos belos 
aposentos da morada. Lá chegados, encontraram 
Telêmaco, o boiadeiro e o porqueiro, ocupados 
com a divisão da carne e com o preparo do vinho. 
Logo que Laertes entrou, a serva da Sicília banhou 365 
Laertes e o ungiu com óleo. Vestiu-lhe uma 
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túnica. Atena, que se encontrava por lá, 
revigorou os membros do comandante de tropas. 
Ele se apresentou mais alto e mais vigoroso 
ao sair da banheira. Impressionou até o filho. 
Comparado com deuses, ele não ficava em 
desvantagem. Expressou-o em palavras: 
"Pai, algum dos imortais deve ter-te retocado 
a aparência e a estatura. Encantas quem te vê." 
Vieram em resposta lembranças do passado: 
"Por que Zeus, Atena e Apoio não me devolvem 
o vigor da época em que arrasei Nérico, uma 
fortaleza respeitável no extremo da terra firme 
com minha tropa de celafênios? Eu teria estado 
ontem no palácio para enfrentar os pretendentes, 
eu teria abalado os joelhos de muitos, terias 
tido prazer em acompanhar meu desempenho." 
Laertes entretinha-os com recordações de outros 
tempos quando foram avisados de que a refeição 
estava pronta. Acomodaram-se em cadeiras, em 
poltronas e levaram as mãos aos alimentos. 
Apareceu Dólio, já velho, com seus filhos. 
Vinham cansados do trabalho. Fora chamá-los 
Sicília, a velha mãe. Ela cuidava deles e do 
amo que, depois de velho, precisava de atenção. 
Quando o coração lhes disse que o homem que 
viam era Odisseu, ficaram imóveis, estupefatos. 
Com muito jeito, o herói tentou tranqüilizá-los: 
"Por que tanto espanto? Aproxima-te, venerando. 
A fome aperta. Já teríamos começado, se não 
fosses tu. Estamos a tua espera. Senta." Dólio 
saiu correndo de braços abertos. Queria abraçar 
Odisseu. Tomou a mão e a levou aos lábios. 
Uma revoada de palavras saiu-lhe da boca: 
"E verdade que voltaste, querido? Não havia coisa 
que desejávamos com mais ardor. Es um presente 
dos deuses. Viva! Urra! Os Céus te abençoem! 
Tu, em casa! E Penélope? Falo para, de alegria, 
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não esquecer. Ela já sabe? O mensageiro! Vá 
correndo ao palácio com a notícia." 405 
Odisseu procurou tranqüilizá-lo: "Calma! 
Ela já sabe. Tira isso da cabeça." Dólio 
sentou-se. A cadeira brilhava de tão limpa. 
Os filhos de Dólio saudaram ruidosamente 
Odisseu e lhe apertaram a mão com afeto, 410 
ocupando os assentos próximos ao pai. 
A recepção de Odisseu corria calorosa, festiva. 

A Notícia, mensageira veloz, atravessou a cidade. 
Difundiu o triste fim dos pretendentes, a matança. 
Os parentes, advertidos, acorreram de todas as partes, 415 
gemidos e gritos os tangeram ao palácio de Odisseu. 
Carregavam seus mortos ao último repouso. Os de 
outras cidades os embarcavam em navios de 
pescadores para serem transportados aos seus locais 
de origem. Abatidos, reuniram-se na ágora. 420 
Quando todos estavam reunidos, levantou-se 
Eupites para lhes dirigir a palavra. Sentia o coração 
pesado, por ser pai de Antínoo, o primeiro que 
morreu, derrubado por um frechaço de Odisseu. 
Enlutado pela morte do filho ilustre, falou Eupites: 425 
"Amigos, esse homem envolveu-se numa seqüência 
de crimes. Os que o acompanharam, nobres - e não 
foram poucos - , desapareceram, os navios sumiram. 
Volta e mata os mais distintos dos cefalênios. Não 
há tempo a perder. Evitemos que fuja a Pilos, que 430 
chegue a Elida, domínio dos epeus. Não permitamos 
que ele nos calque aos pés. Deixaremos impunes os 
assassinos de nossos filhos, de nossos irmãos? 
Queremos ser vergonha para as gerações futuras? 
Não me sobraria nenhum prazer de viver. Prefiro 435 
desaparecer e me unir aos que já morreram. Rápido! 
Antes que atravessem o mar." Eupites chorava. 
Os ouvintes tiveram pena dele. Aproximaram-se, 
vindos do palácio de Odisseu, Medonte e o cantor 
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da voz divina. O alvoroço os arrancara do sono. 440 
Dirigiram-se ao centro para falar. Todos estavam 
perplexos. Falou-lhes Medonte, homem preparado: 
"Atenção, itacenses! Odisseu não planejou essa 
ação ousada contra a vontade dos imortais. Vi com 
meus próprios olhos uma divindade, na aparência 445 
de Mentor, aconselhar Odisseu. Não faz muito, 
percebi um imortal ao lado dele. A bravura 
que ele demonstrou era de origem divina. Um deus 
provocou a correria pela sala e as mortes sucessivas." 
A fala de Medonte deixou todos pálidos de medo. 450 
Falou-lhes, então, Aliterses, um ancião, filho de 
Mastor, só ele versado no antes e no depois. Tomou 
a palavra porque tinha conselhos bons: 
"Reflitam no que tenho a vos dizer, itacenses. 
Desacertos vossos provocaram o que aconteceu. Não 455 
me destes ouvidos, nem a Mentor, guia de multidões. 
Não impedistes que vossos filhos cometessem 
loucuras. Foram de assustar os males que praticaram: 
dilapidaram bens, insultaram a esposa de um 
homem honrado pensando que não regressaria. 460 
No que aconteceu não se mexe. Pensem no que vos 
digo: não o ataquemos, não agravemos o mal." 
Estas palavras dispersaram mais da metade em 
grande tumulto. Os outros não se abalaram. 
Não lhes agradou o que ouviram. Preferiram 465 
o conselho de Eupites. Lançaram-se decididos às 
armas. Quando o bronze fulgiu no corpo deles, 
reuniram-se fora da cidade, no pátio de danças. 
Comandava-os Eupites, enlouquecido. Só pensava 
em vingar a morte do filho. Não lhe passou pela cabeça 470 
que o retorno lhe seria negado, que este seria o fim. 

Soou, então, a palavra de Atena nos ouvidos de Zeus: 
"Filho de Crono, meu pai, Senhor dos que governam, 
atende-me, o que guardas em tua mente? Queres 
que prossiga a guerra devastadora, a matança? Não 475 
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te ocorre pôr fim à luta, pacificar os litigantes?" 
Respondeu-lhe Zeus Ajunta-Nuvens: "Por que 
essas perguntas, minha filha, essas dúvidas? 
Tu mesma te empenhaste pelo retorno de Odisseu, 
tu mesma promoveste a punição dos pretendentes. 480 
Age como queres. Vou dizer-te o que penso. 
Os pretendentes já foram punidos. Itaca poderia 
assegurar o trono a Odisseu enquanto viver. 
Esqueçam a morte de filhos e de irmãos. 
Restaurem os laços amistosos de antes. Assim 485 
a riqueza e a felicidade favorecerão todos." 
Favorecida nos seus propósitos, Atena desceu 
saltitante das escarpadas alturas do Olimpo. 

Comidos e bebidos, voltou-se a seu grupo o paciente 
Odisseu com medidas estratégicas: "Vá alguém. 490 
Verifique se os atacantes já estão nas proximidades." 
Lavantou-se o filho de Dólio e chegando ao vestíbulo 
já estava em condições de responder. Eles vinham. 
Retumbou de Odisseu a voz de comando: 
"Estão se aproximando. Quero todos armados. Já!" 495 
Falou e estavam em armas. Prontos para a defesa. 
Quatro estavam com Odisseu. Havia ainda seis, os 
filhos de Dólio. Armaram-se ainda Laertes e Dólio. 
Embora grisalhos, responderam à urgência. 
Protegido o corpo por bélico bronze, marcharam 500 
porta afora. Odisseu estava no comando. Avizinhou-
se do grupo a filha de Zeus, Palas Atena. 
A voz e o aspecto eram de Mentor. 
A alegria que se espalhou no peito de Odisseu 
levou-o a falar ao seu querido filho Telêmaco: 505 
"Chegou tua vez, Telêmaco, mostra o que tens dentro 
de ti. Homens lutam, a glória distingue os melhores. 
Honra as gerações que te precederam. Nosso empenho, 
nossa coragem marcam nossa passagem pela terra. 
A sabedoria de Telêmaco brilhou na resposta: 510 

"Verás do que sou capaz, meu querido pai. Não serei 
mancha no brilho da nossa raça. Eu te garanto." 
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A decidida resposta de Telêmaco entusiasmou Laertes: 
"Que dia, queridos deuses! Que satisfação supera a 
disputa entre o neto e o filho pela primazia na coragem?" 
Laertes viu os olhos de Atena brilharem na resposta: 
"Filho de Arcésio, caríssimo companheiro, invoca a 
filha de Zeus, arremessa tua lança. Que ela projete 
vitoriosa sua longa sombra ao zunir no espaço!" 
Infundiram-lhe força as palavras de Palas Atena. 
Elevaram-se as preces do guerreiro. O braço 
imprimiu força no mortífero dardo. A longa lança 
partiu de seu braço e penetrou no elmo de Eupides. 
0 bronze não resistiu ao impacto da arma. Tombou 
o adversário. Ressoou a couraça. Odisseu e seu 
valente filho atiraram-se contra os primeiros. Bater 
de lâminas, ressoar de ferros, de pontas agudas. 
Ninguém teria resistido aos golpes certeiros. Para 
ninguém haveria regresso, não fosse a voz oportuna 
de Atena, não fosse ela a deter o ataque: "Baixem 
as armas, itacenses. Cesse o conflito. Poupem 
seu próprio sangue. Vá cada um para seu lado." 
O medo tirou a cor de quem ouviu Atena. 
As armas se desprenderam de mãos trêmulas. A 
ordem da deusa tilintavam espadas caídas. O 
amor à vida procurou a proteção das muralhas. A 
paciência de Odisseu não deteve o grito guerreiro. 
Lançou-se contra os fugitivos no ímpeto da águia. 
0 raio brilhante do vitorioso filho de Crono 
caiu fulminante aos pés da filha, iluminando seu 
vivo olhar. Arredondaram-se os olhos de Atena ao 
falar ao ardiloso filho de Laertes: "Pára! Larga é 
a visão do pai de deuses e de homens. Não 
provoques, de arma em punho, a ira de Zeus." 
Odisseu dobrou-se contente à ordem da deusa. 
Palas Atena, filha poderosa do Porta-Escudo, 
no porte e no aspecto de Mentor, estabeleceu 
um tratado de paz entre os partidos em conflito. 
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Notas do Editor 

1. Proteu (ou Fórcis), filho dos titãs Tétis e Oceano; divinda-
de marítima de caráter oracular. Os humanos o procuravam 
para fazer-lhe perguntas, mas então, para escapar, Proteu meta-
morfoseava-se nos mais diversos seres. Somente os corajosos 
conseguiam consultá-lo. 

2. Uma das quatro regiões da Grécia Antiga. De onde provêm 
os aqueus. 

3. Zeus. 

4. Patrônimo; filho de Atreu. 

5. Avô de Odisseu, pai de Laertes. 

6. Seres mitológicos, tradicionalmente representados com cor-
po de águia e cabeça de mulher. O seu nome significa "rapto-
ras"; são identificadas com forças rapaces da natureza, capa-
zes de arrastar qualquer ser humano ao mundo subterrâneo. 

7. Artemis, com suas flechas, provocava mortes repentinas - e 
indolores - nos mortais. 

8. As Graças latinas. Deusas da felicidade, do encantamento, 
da beleza e da amizade. 

9. Sacerdote que predizia o futuro por meio do exame das en-
tranhas das vítimas sacrificadas. 

10. Zeus. 

11. Uma das três divindades - as Moiras - que determinam 
o nascimento, a duração da vida e o momento da morte das 
pessoas. 
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12. Trata-se de Tétis, mãe do grego Aquiles, cuja morte na 
Guerra de Tróia é um dos principais dramas de a Ilíada. 

13. Trata-se de Clitemnestra, mulher de Agamênon, mãe de 
Orestes e Efigênia; junto com o amante, Egisto, tramou o 
assassinato do marido assim que este chegara da Guerra de 
Tróia. 
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Odisséia, a epopéia das Auroras (3) 

Antes da primeira Aurora (13.1-124) 

A voz sonora do narrador bate nas fímbrias do dia. O 
silêncio de Odisseu encerra o mundo dos mitos. O herói desce 
e dele retorna como quem entra e sai do reino dos mortos. 
Esquéria é a porta entre o que foi e o que será. Embora o rei 
anuncie o fim das aventuras e o regresso a Itaca, o tempo 
não anda. Os presentes, o banquete, a despedida consomem 
a luz de um dia inteiro. Impaciente, Odisseu consulta o sol. 
A intranqüilidade do hóspede contra a solicitude feácea. Que 
importa o tempo para gente feliz? Os feáceos já estão onde de-
sejariam estar. Num mundo de saques, agressões e conquistas, 
os feáceos só dão. E, por darem, são punidos. 

O regresso a Itaca, retardado por dez anos, não dura mais 
que o sonho de uma noite. A viagem, serena e leve, avança na 
velocidade de parelheiros e de falcões. O sono, que em outro 
momento negou aproximação às chaminés fumegantes do lar, 
favorece a passagem da ilusão à realidade. Odisseu adormece 
no início da viagem e é depositado de pálpebras cerradas na 
orla arenosa da ilha. A nave, ciente da importância do homem 
que transporta, cuida de não perturbar-lhe o sono. 

Primeira Aurora (13.125-15.56) 

Uma parede de pedra, obra de Posidon, fecha os cami-
nhos à pacífica e sonhadora corte de Alcínoo. O mundo de 
ninfas e monstros esconde-se atrás de portas fechadas. Lá fi-
caram os companheiros. De lá emerge Odisseu, que uns supu-
nham e outros desejavam morto. 

Palas Atena, a deusa dos olhos vigilantes de coruja, co-
loca-se no vestíbulo da existência cotidiana. Sem razão sobem 
do sofrido peito de Odisseu as queixas de abandono. O mar 
não é o domínio de Atena. Quem se aventura aos perigosos 
caminhos das ondas salgadas expõe-se ao irmão de Atena, 
Posidon, divindade irada, vingativa, sombria, tempestuosa. 
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Posidon não tolera Odisseu em seus domínios. O mar devora-
lhe as riquezas conquistadas em terra. Atena esconde numa 
caverna o tesouro trazido de Esquéria, de que ele nunca fará 
uso. Entra na ilha com o corpo envelhecido e coberto de tra-
pos. Assim o determina Atena. Para voltar a reinar, ele terá 
que disputar o trono na força do braço com dezenas de nobres 
aguerridos. Até os cachorros de Eumeu, o porqueiro, o tratam 
como estranho. 

Os olhos do herói se abrem lentamente à geografia de 
sua terra. Familiarizado com o sonho, a realidade espanta. A 
Itaca que Odisseu deixou não existe mais. O rei é estrangeiro 
no solo em que brincou, cresceu, reinou. Cauteloso, informa-
se do que se passa. Palas Atena remove o véu que ela própria 
abriu para esconder montes, vales, córregos, pedras, bosques. 
Passo a passo, o rei desvenda segredos: descobre os sentimen-
tos da mulher, conhece as intenções do filho. Reconquista com 
a inteligência, com o coração, com os braços. 
Mudou a situação, mudou a técnica de narrar. Longa e abun-
dante será esta primeira Aurora. O tempo, que antes não pas-
sava, arrasta-se lento. Demorada é a conversa de Odisseu com 
Palas Atena. O aventureiro tem tempo para mentir. E que men-
tira! As mentiras de Odisseu colocam ítaca em tempo e espaço 
concretos. Ouvem-se nomes como Creta, Pilos, Elida, Sidâo, 
terras habitadas por homens. Quem diria? A verdade desponta 
na mentira. Nos domínios de Atena, não há lugar para estórias 
de ninfas e gigantes. 

O encontro de Odisseu com Palas Atena se dá em Fórcis, 
porto de Proteu, o Velho do Mar. Como Proteu, a deusa da 
sabedoria muda de aspecto a seu bel-prazer. O atilado Odis-
seu não a reconhece nos disfarces, ao contrário de sua divina 
interlocutora, que ridiculariza a falsa identidade em que o pro-
tegido se refugia. Na arte de enganar, Atena vence Odisseu. A 
discussão da graciosa com o agraciado não passa duma alter-
cação de amigos. 

Odisseu inicia a reconquista pela periferia. Quem o re-
cebe é o porqueiro Eumeu. O rei descobre, aos poucos, nesse 
humilde servidor o primeiro aliado. Não chegará a reunir um 
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exército como Napoleão, reaparecido de Elba. A reconquista 
do palácio será obra dele e de pouquíssimos fiéis. 

O patrão, descendo ao nível do escravo, ouve com pa-
ciência a seqüência de infortúnios: seqüestro, escravização e 
privações em Creta, Egito e Fenícia. Os infortúnios que des-
graçaram a vida de Eumeu conferem à narrativa a sensação de 
experiências vividas. Sem a imaginação de Homero, a Odis-
séia não seria mais do que o depoimento de Eumeu. Realismo 
e liberdade imaginativa enraízam-se no mesmo autor. A gente 
humilde, silenciada na lliada, dá-se voz na Odisséia. 

Eumeu e Odisseu, o escravo e o herói, o que os diferen-
cia? A vida do escravo se arrasta sem projetos, mas é segura. 
As aventuras e a incerteza recolheram-se a um passado distan-
te. Só narrativas as revivem. O herói, ameaçado pela morte, 
desprotegido, vive aquém da segurança. Ambiciona no futuro 
a tranqüilidade que o escravo já tem. Entre a segurança do 
escravo e a errância do herói, arrasta-se a existência. 

Há muitas maneiras de sonhar. Sonhos de beleza, con-
forto e riqueza imobilizaram Telêmaco em Esparta. A chegada 
inesperada de Odisseu determina o regresso. Homero recorre 
a Palas Atena para ligar as duas seqüências narrativas, uma 
conduzida pelo pai, a outra pelo filho. A deusa torna inquieta a 
noite do jovem. Suas habilidades de deusa abrem-lhe o cami-
nho à dúvida. Não foi tolice entregar o palácio ao governo de 
desordeiros? O brilho de Eurímaco luziu como ameaça à fide-
lidade da mãe, debilitada pela longa espera. Resistiria sozinha 
se pai e irmãos se aliassem para forçá-la a casar, interessados 
na tranqüilidade política e social da ilha? A deusa brinca com o 
nome do filho de Odisseu. O fato de ser telêmaco (telecomba-
tente) não lhe dava o direito de ser teleandante (tel alálesai). 
Atena limitou-se a apresentar-lhe, em sonho, imagens que so-
licitam a presença dele. Agir é decisão de Telêmaco. 

Arrastado pelos temores que teceram o pesadelo, Telê-
maco desperta seu companheiro. Convida-o a abandonarem 
o palácio no adormecido silêncio da madrugada. Seguro e 
experimentado, o filho de Nestor recomenda prudência. Des-
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pedidas obedecem a rituais que não devem ser transgredidos. 
Melhor aguardar a Aurora que em breve tingirá o horizonte. 

Segunda Aurora (15.57-557) 
A prodigalidade de Menelau e a urbanidade de Helena 

se unem para selar com lembrança inesquecível a estada de 
Telêmaco em Esparta. A rainha brinda o rapaz com um vestido 
para a noiva que ele deverá ter um dia. E da rainha a inter-
pretação favorável do aéreo espetáculo de aves. De Menelau 
vem a oferta de um presente régio, cavalos. Telêmaco lembra 
constrangido que o solo pobre de ítaca não produz pastagens 
para eqüinos. Menelau não encontra dificuldades para substi-
tuir essa dádiva por outras igualmente ambicionadas. 

Ao ritmo dos cascos dos corcéis, a carruagem de Telê-
maco, que emerge de um sonho, alcança a mansão de Diocles. 
A narrativa desenrola em versos sintéticos um dia sem inci-
dentes. 

Terceira Aurora (16.1 -480) 
Embora não se diga, esta é a terceira Aurora. A urgência 

omite a costumeira homenagem à deusa dos róseos dedos. A 
carruagem não deverá deter-se no palácio de Nestor para des-
pedidas. Pisístrato entende as inquietações do amigo. Embora 
premido, Telêmaco não omite celebrações a Palas Atena. Re-
ligiosidade não se resume a atos religiosos. Teoclímeno, um 
exilado, pede ajuda. Telêmaco dá. Mas expõe, apreensivo, as 
dificuldades de sua terra. 

Homero corta a narrativa e retorna à cabana do porquei-
ro. O filho, amparado por amigos, vive em ambiente confor-
tável, enquanto o pai amargura o último estágio da condição 
humana. Eumeu trabalha, tem abrigo, roupa, comida à hora 
certa. O mendigo não conta com a afeição de ninguém. Sem 
bens e sem amigos, Odisseu arrasta-se carente de tudo. Eumeu 
varre-lhe da cabeça a idéia de oferecer seus braços aos inva-
sores do palácio com o intuito de realizar tarefas humildes. Os 
pretendentes selecionam quem os serve. 
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O tempo é inexorável. Odisseu sabe da boca de Eumeu 
o que os anos fizeream de Laertes, o estado em que deixaram 
Penélope. 

Machado fala com seus leitores. Homero fala com Eu-
meu, homenagem do autor a uma personagem sua. De outros o 
narrador reprova desatinos. Já no princípio chama marinheiros 
irreverentes de crianções (népioi). 

O silêncio da noite é quebrado por uma anedota dos tem-
pos da guerra troiana. Alegria noturna abranda a seriedade de 
preocupações com compromissos reservados ao herói pelos 
róseos dedos da Aurora. 

Chega a nau de Telêmaco. Prudentemente o príncipe an-
cora antes do porto principal e ruma para o campo. Lamenta 
que não pode, em virtude das circunstâncias, oferecer a Teo-
clímeno a atenção devida. 

Quarta Aurora (16.1 -481) 
Parco é o anúncio do novo dia. A manhã está reservada a 

outro brilho, o que vem de Odisseu. Antes de se desvelar ao fi-
lho, Odisseu explora-lhe os sentimentos. Com a ida de Eumeu 
à cidade por ordem de Telêmaco, abre-se espaço à iluminação 
restrita ao filho. Por artes de Atena, a glória do guerreiro des-
lumbra Telêmaco. 

A epopéia, como delineada no Regresso, sofre abalos na 
cabana de Eumeu. Em Pilos e Esparta, o rosto do pai escondia-
se atrás de informações vagas, remotas. Brilha aos olhos de 
Telêmaco o pai que o jovem afanosamente buscava. 

Telêmaco não vem armado das precauções com que se 
protege Odisseu. Aceita o estrangeiro como pai sem reservas. 
De mendigo a rei. Telêmaco vê apenas os extremos. Falta-lhe 
muito para penetrar na personalidade complexa de seu multi-
facetado progenitor. Contra as precauções de Telêmaco, Odis-
seu planeja atacar os pretendentes, embora numerosos, com 
os recursos que tem, poucos. Aliados, além do filho, por ora, 
ninguém. 

Na ação, a estratégia é combater com o menor risco pos-
sível. Não é desonroso destruir o inimigo desarmado. Guerra 
não é competição desportiva. Na guerra, importa vencer. 
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O narrador dirige a atenção ao palácio: a decepção, os 
planos de morte, a enérgica e bem-informada Penélope. Em-
bora reclusa, a rainha sabe de tudo. Conhecimento de adversá-
rio algum a supera. Ninguém a vence na eloqüência. Penélope 
é multifacetada como seu esposo. 

O argumento de que a nobreza pretende normalizar a 
vida política da ilha já não convence: se Telêmaco é obstáculo 
à escalada ao trono, que morra, pensam os pretendentes. 

O retorno da nau que vigiava o regresso do príncipe é 
visto de duas perspectivas: a dos pretendentes, e a de Eumeu 
quando já se distanciava do palácio. A tristeza de uns é a ale-
gria de outros. 

Uma noite tranqüila encerra o dia em que se esboçam os 
primeiros planos da vingança. 

Quinta Aurora (17.1 -606) 
As largas passadas de Telêmaco no palácio são as de um 

que sabe. A revelação da cabana o arrancou de indecisões ju-
venis e o introduziu no mundo das decisões adultas. Os atos 
de Telêmaco já não são de quem busca, mas de quem sabe o 
que quer. Atena foi só o ponto de passagem. Para assuntos de 
sua competência, ele já não precisa de guia. Os sentimentos 
da mãe não o detêm. Não o amedrontam perigos. Por ter visto, 
Telêmaco se movimenta como dominador. Enraizado na tradi-
ção familiar, o jovem sabe quem é. Sabe? Como conhecer-se 
num ambiente instável? Solicitações inusitadas surpreendem 
Telêmaco. A cada mudança, ele é outro. Ele se transforma no 
palácio que se transforma. Em circunstância protéica, Telêma-
co é proteico. 

Não diz o que sabe de vez. A estratégia lhe determina 
procedimentos calculados. Chegou o momento de Telêmaco, 
o que combate longe, terçar armas em sua própria casa. 

Odisseu palmilha o caminho ao palácio acompanhado 
do porqueiro quando se abranda o frio da manhã. Num lugar 
tranqüilo de culto, um cabreiro insulta o rei. Socorre-o Eumeu. 
Odisseu assiste calado à batalha verbal entre o porqueiro e o 
cabreiro. Aos olhos piedosos do porqueiro, andrajos podem 
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revestir o divino. Para o cabreiro, partidário dos pretenden-
tes, andrajos são andrajos e como tais não merecem respeito. 
Entre a atitude do porqueiro e a do cabreiro, divide-se a ilha. 
A marcha de Odisseu ao palácio representa a ressacralização 
da vida desde suas manifestações menos atrativas. A huma-
nização passa pela experiência do divino. A humilhação não 
desequilibra o herói. O guerreiro entrou no jogo. Calcula os 
lances. Ainda que trôpego, domina. 

Odisseu se aproxima. O palácio, antro de depravados, 
fulgura. A percepção de Argos - o cachorro do herói - embora 
debilitado pela velhice, ainda é de caçador. O abandono e a de-
cadência deplorável do animal simbolizam a miséria de Itaca 
na ausência do rei. Os olhos de Argos vêem o que se oculta aos 
olhos dos homens. Ao sentir presente o homem que o deixara 
há muitos anos, o ciclo vital do cachorro se completa. Reco-
nheceu e morreu. Também no cão brilha o divino. Sentimentos 
caninos ingressam na literatura aqui. Argos é a cabeça da l i -
nhagem que vai dar na cachorra Baleia de Graciliano Ramos. 

Não se trata um cachorro como os pretendentes tratam 
Odisseu, de mão estendida aos restos dos privilegiados. Não se 
reconhece ao hóspede esfarrapado de Eumeu o direito de estar 
em sua própria casa. Não enxergar além do aparente tem conse-
qüências graves. Bem mais sábia foi a inexperiente filha de Al-
cínoo. A aparência não é o fundamento da comunidade civiliza-
da. A brutalidade dos pretendentes golpeia a convivência sadia. 
Desrespeitam o mendigo como hóspede. Este é o mal maior. 

O conflito penetra nos aposentos de Penélope. Manda 
chamar Eumeu. Indiferente à aparência, a rainha quer ouvir 
o estrangeiro. A eloqüência de Odisseu venceu as reservas do 
porqueiro, ele não esconde a admiração que o estrangeiro lhe 
causou. 

Os aposentos da rainha fogem da vigilância dos preten-
dentes. Lá a resistência gesta a reação. Informações veladas, 
evasivas, cautelosas contrastam a irresponsável petulância dos 
convivas. As habilidades do orador superam o domínio da pa-
lavra. A retórica do silêncio, da espera, da investigação não é 
estranha a Penélope. O estrangeiro a teria aprendido da longa 
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convivência com o marido? Nos pretendentes, impunidade ge-
rou cegueira. 

Sexta Aurora (18.1-20.90) 
A sexta Aurora surge sem ser anunciada. O narrador en-

cerrou os sucessos no dia anterior com a vinda da noite. 
Com que se ocupam os pretendentes? Comem, bebem, 

ouvem, falam, jogam, brincam. Chamar Arneu, o mendigo, de 
Iros, nome derivado de íris, a mensageira dos deuses, não é 
brincadeira? Os livres e insuspeitos movimentos de Iros co-
nectam os pretendentes com a cidade. 

Duelos distinguiam guerreiros. Na /liada propôs-se um 
duelo entre Menelau e Páris para decidir a guerra e o destino de 
Helena. A briga de mendigos, andrajos em lugar de armadura, 
peles molambentas em lugar de músculos, parodia o confronto 
armado de heróis. Prêmio, um bucho recheado. A vitória re-
tumbante de Odisseu garante-lhe o direito de mendigar. 

Desceu sobre a paródia a sombra da tragédia: a adver-
tência de Antífono e as palavras judiciosas de Odisseu para 
restaurar a decência. 

Atraída por golpes e gritos, desce Penélope, mais en-
cantadora do que nunca. Afinal, o prêmio da contenda é ela, 
e não um bucho de cabra. Como que suspeitando da presença 
do marido, ela fala a Eurímaco, o cabeça dos pretendentes, 
recordando florescências da época em que ele conviveu com o 
marido ausente. Falar em novas núpcias foi golpe sagaz. Odis-
seu, se quiser preservá-la, que se apresse porque a paciência 
da abandonada está por um fio. Homero varia recursos para 
quebrar a seqüência cronológica. O fim reflui ao princípio em 
várias oportunidades. Sempre astuta, Penélope soube comover 
seus aspirantes a noivo. Presentes de dar inveja materializam 
desejos. Cada um trata de aumentar o patrimônio com as ar-
mas que tem. De acréscimo vem-lhe a visão da última edição 
do filho: um moço seguro, inteligente, gentil. 

O divertimento e a troca de gentilezas não apagam feri-
das. O mendigo amargurou o convívio alegre de uma juventu-
de irresponsável e festeira. 
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Os pretendentes não causaram só prejuízos materiais à 
casa de Odisseu, minaram também o palácio por dentro. A in-
solência das escravas não conhece limites. Quando anoitece, o 
palácio real se converte em lupanar. 

Nem todas as escravas são cordatas como Euricléia. 
Donde procedem escravas? Disso nos fala Eumeu. Vivia na 
casa de seu pai, Ctésio, rei sírio, uma escrava, filha de um 
homem rico. A escrava, adquirida de raptores, custou-lhe uma 
fortuna. Admira que, auxiliada por um comerciante fenício, 
leve consigo na fuga o filho do rei, um menino? Agentes de um 
sistema corruptor têm o direito de recriminar corrompidos? 

Pode ser que Melanto, apresentada como filha de um cer-
to Dólio, já tenha nascido no cativeiro. Eloqüente é a ausência 
do nome do pai num regime patriarcal. Autêntica filha da mãe, 
como saber o nome do homem que a gerou? Ela tinha a seu 
favor a beleza. Distingue-se tanto entre as demais que atrai a 
atenção de Eurímaco, o mais destacado entre os admiradores de 
Penélope. Este protesto de uma mulher escravizada alinha-se 
entre os primeiros da literatura ocidental. Sublinhe-se o fato. 

Raciocinemos com a moça. Tinham lhe tirado tudo, me-
nos a beleza. Era o recurso que tinha para abrandar as priva-
ções do cativeiro. Voluntariamente na casa de Odisseu ela não 
estava. Com que direito um adventício maltrapilho se imiscuía 
na vida dela? Devemos condená-la com o rigor de Odisseu? 
Homero é poeta, apresenta a situação sem opinar. A conclu-
são fica com os ouvintes, com os leitores. A nobreza homérica 
iguala o rapto de mulher e o rapto de animais. Uma mulher bo-
nita de boa origem valia os olhos da cara, vinte vacas, preço de 
Euricléia quando jovem. Entenda-se a irritação de Eurímaco 
e de outros pretendentes, frustrada uma noite de prazeres pela 
incômoda presença de um mendigo. 

Que horas são? Aparelhos para medir o tempo ainda 
não foram inventados. De dia há o sol. A noite, movem-se os 
astros. E dentro do palácio? A algazarra dos pretendentes já 
cessou. Sabemos vagamente que é tarde. Na calada da noite, 
avança o plano de vingança. Como? Isso ainda não está claro. 
Seja o plano qual for, remover as armas é medida acertada. 
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O combate de Odisseu não é só com os pretendentes, 
é também com sua mulher. Ele a reconquista passo a passo. 
Convém conhecer o chão em que pisa. Protegida pela sombra, 
ela se aproxima sedutora. O narrador a compara a Artemis, 
a caçadora em quem se espelhavam as jovens e a Afrodite, a 
divindade que preside as uniões conjugais. Da caça e da se-
dução Odisseu se protege. Mulheres atraentes e agressivas já 
foram a ruína de heróis. O exemplo de Agamênon fala alto. 
As perguntas de Penélope são precisas, ela quer saber a ori-
gem e a filiação do herói. Ele enreda a interlocutora, que lhe 
revela suas dores, seus sentimentos. As palavras de Odisseu 
não encobrem de todo. Cauteloso, ele desvela aos poucos. De 
ninguém recebeu Penélope informações tão precisas. Odisseu 
oculta, negaceia, seduz. 

Euricléia, uma escrava de anos, é incumbida de banhar 
os pés do hóspede. Palavras obedecem às distorções do fa-
lante. Como, entretanto, remover sinais gravados na pele? De 
uma caçada na juventude, Odisseu carrega uma cicatriz acima 
do joelho. Euricléia a reconhece. O narrador relata o episódio 
como se o lesse registrado na memória de Euricléia. Não há 
perspectiva em Homero. O acontecimento passado sobe ao 
primeiro plano no mesmo nível de realidade em que acontece 
o reconhecimento do herói. A sombra não afeta a clareza do 
narrado. Os caracteres se delineiam com precisão. A aproxima-
ção Odisseu - ódio, feita no primeiro canto por Palas Atena, é 
efetuada agora em outras circunstâncias. O nome foi proposto 
pelo pai de Anticléia (mãe de Odisseu), Autólico, lembrado 
dos adversários que o odiavam. Odisseu, percebendo-se iden-
tificado pela ama, ameaça-a energicamente para preservar o 
anonimato. Não queria que seu nome fosse proferido em hora 
imprópria. O herói salva o anonimato com ameaças de morte. 
Revelar o nome significa pôr-se na dependência daquele a 
quem o nome é confiado, essa noção corre na tradição de mui-
tos povos. Desde as amargas experiências sofridas no confron-
to com Polifemo, Odisseu mantém seu nome em segredo até o 
momento em que está seguro da amizade de quem o ouve. 
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Penélope domina a estratégia de palavras veladas. Trata-
se de um jogo. Jogo de inteligência. Se o marido está próximo 
como alega o estrangeiro, que se apresente. Tome providências 
para não perdê-la. Em noite de insônia vem-lhe à mente Aedon, 
esposa de Zeto, um tebano. Mãe de um único filho, Itilo, Aedon 
invejava a fecundidade de Níobe, concunhada sua. Transtorna-
da, ao tentar liquidar o filho mais velho de sua parenta, matou 
o seu próprio. Foi transformada - era esse o seu desejo - em 
rouxinol, ave de canto triste. Como Aedon, Penélope tem um 
filho só. Se aceitasse as propostas de novo casamento, poderia 
ter outros. Mas isso poria em risco a vida de Telêmaco. O novo 
rei estaria disposto a entregar o trono ao filho do primeiro ma-
rido? Penélope resistiu quando o filho ainda era menor. Agora 
ele já sabe se defender. Triunfará sobre eventuais usurpadores. 
Triunfará? Este é o conflito de Penélope. 

O desejo expresso na lenda retorna no sonho dos gan-
sos. São vinte. Vinte são os anos de ausência de Odisseu. Eles 
comem e bebem no palácio como os pretendentes. A dor cau-
sada pela ausência do marido confunde-se com o desejo de 
uma companhia masculina. O sentimento negado pela rejeição 
enérgica de novo casamento é expresso pela dor que causam 
os gansos abatidos por um gavião. O sonho comprova que ela 
sonhou com outro companheiro. A visão dos gansos espalha 
ardências pelo corpo. Enquanto Odisseu se envolve em aven-
turas eróticas, Penélope arde em desejos por homens que a 
cercam. A rainha pede que o estrangeiro, o seu próprio marido 
embusteiro, interprete o sonho. Odisseu lhe dá um sentido que 
lhe é favorável, o gavião é ele. Ouvido o sonho ainda pode-
mos declarar Penélope imaculada? Há uma versão, rejeitada 
por Homero, em que Penélope teve 129 amantes (os preten-
dentes) sucessivamente. Dessas uniões ("todas", pari) teria 
nascido um ser apavorante, o deus Pan). Joyce desenvolve a 
lenda rejeitada. Pela cabeça de Molly (a Penélope do romance 
Ulisses), passa a população masculina de Dublin. Penélope 
põe o sonho em dúvida. Duas são as portas do sonho. Pela 
de marfim entram os sonhos falsos, pela de cifre entram os 
sonhos verdadeiros: chifre, o cotidiano; marfim, o distante, o 

358 



sonhado. Contra a interpretação simplista de que sonhos são 
mensagem unívoca dos deuses, o sonho de Penélope, não 
subordinado a deuses, está ligado a sentimentos seus. No co-
ração de Penélope, desejo e ódio convivem confundidos. 
A fidelidade de Penélope não é imposta, é eleita. O sonho de 
Penélope contribui para acender a fúria guerreira do rei. 

Serena, Penélope volta a acenar com a possibilidade de 
se ver compelida a escolher um dos pretendentes para marido. 
Já o fez em público, volta a fazê-lo aqui. No ponto de vista 
dela, a situação se tornou insustentável. Pai e filho a constran-
gem. Nem as criadas lhe obedecem. 

Penélope fala do certame das machadinhas, que Odisseu 
conhece como ninguém. O jogo é proposta dela. O prêmio é 
ela. Odisseu terá que incorporar o jogo em seus planos. 
Que ílion (Tróia) esteja ligada na mente de Penélope a lem-
branças amargas não surpreende. Foi ílion que lhe roubou o 
esposo. Para expressar seu desgosto, ela cria um neologismo, 
Kakílion. Aportuguesamos a amargura de Penélope em Iliona-
da. Imitando Homero, Joyce transforma London (Londres) em 
Nondum (Ainda-não). Seja qual for nossa meta, inalcançável 
é o que buscamos, Nondum. 

Odisseu recusa cama confortável. No palácio não almeja 
leito que não seja o de Penélope. Rola inquieto sobre pele-
gos. No escuro da noite, sobe-lhe à consciência sua flagran-
te fraqueza. Vem-lhe a imagem de uma cachorra que late à 
aproximação de um estranho. A imagem reúne a preocupação 
com a defesa do que é seu e com a agressividade do adver-
sário. O bucho revirado no braseiro revive a passagem pela 
caverna do ciclope. Lá o adversário era um só, aqui Odisseu 
terá que medir forças com uma multidão. Para tranqüilizá-lo, 
Palas Atena coloca a situação em dois planos. O nível humano 
não é o último. O herói deverá ter a habilidade de orientar em 
seu favor os poderes da natureza, representados pelos deuses. 
O saber desenvolvido por Penélope e Odisseu em momentos 
de extrema dificuldade excede atributos comuns. O recurso a 
estratégias inesperadas distingue Odisseu desde a campanha 
de Tróia. Está vivo - isso lhe reassegura a presença de Atena 
- por ter a acesso a um saber negado a outros. 
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Não menos turbulenta é a noite de Penélope. A rainha 
não chora só o esposo ausente, ela chora também a parte per-
dida de si mesma, os melhores anos de sua vida. Enquanto 
vive de memórias e de esperanças, o presente se esvai em lá-
grimas. Se com o regresso do ausente não retorna o que se per-
deu, não é preferível submergir inteira no repouso da morte? 
Vêm-lhe à mente as filhas de Pandareu. Estas, tendo perdido 
os pais, receberam a atenção de deusas. Hera transmitiu-lhes 
sabedoria, Artemis conferiu-lhes beleza, Atena as introdu-
ziu nos segredos das artes manuais. Devidamente instruídas, 
Afrodite subiu ao Olimpo para garantir-lhes matrimônio. 
Nesse breve intervalo, intervieram as Harpias e as levaram às 
Erínias, habitantes das trevas subterrâneas. Penélope deseja 
uma morte igualmente rápida na esperança de unir-se ao ines-
quecível Odisseu no outro mundo. Na esteira do sonho dos 
gansos, aflige-a o contato com um homem semelhante a Odis-
seu. Desamparada, às vésperas do matrimônio encontra-se a 
rainha. Recursos inusitados mantiveram-lhe por anos intato o 
leito. Sente-se cansada. A vida não lhe reserva nada além da 
luta de se manter no estado em que deseja estar? Antes de ser 
derrotada, prefere morrer. 

Sétima Aurora (20.91-23.343) 
A Aurora desponta com muitos presságios. As mãos de 

Odisseu se levantam piedosas na agitação do palácio que des-
perta. A visão da produção de farinha mistura-se com mugi-
dos, balidos e grunhidos de animais trazidos por porqueiros, 
cabreiros e boiadeiros para o consumo do dia. Ouvem-se as 
vozes de gente humilde, aflita com a situação do palácio. Bra-
ços escravos se movem na arrumação do palácio para receber 
a chusma dos pretendentes. Depois de uma noite de conversas, 
de ruídos, de sono e de sonhos, a lufa-lufa do dia. O realis-
mo homérico aviva o corre-corre cotidiano. As esperanças de 
Odisseu sustentam-se em sinais do céu e vozes proféticas. 

O dia é de festa. Homenageado é Apoio, o deus frecheiro. 
Ele e sua irmã, Artemis, presidem mortes distintas. As frechas 
dela trazem morte suave. Os golpes de Apoio provocam morte 
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violenta. Eram de Apoio as frechas que dizimavam misterio-
samente os sitiantes de Tróia. Homenageando Apoio, os pre-
tendentes preparam o seu próprio funeral. 

Tivemos, no início da epopéia, uma visão política da 
cidade. Vemo-la agora congregada numa cerimônia religiosa. 
Esses dois momentos unidos a cenas campestres e à vida pala-
ciana ampliam o quadro de Itaca. A medida que acompanha-
mos a ação humana, desdobra-se o cenário da ilha. 

Antes da luta armada, uma batalha de palavras. Para os 
pretendentes, este é o último debate. Uma visão de sangue per-
turba Teoclímeno. Ri-se pouco na Odisséia, e ri-se mal. O riso 
foi reservado aos deuses. Os imortais riem do aleijamento de 
Hefesto, da prisão de Afrodite e Ares. Riem porque não os 
ameaça fim. Os homens, quando riem, esquecem a iminência 
da tragédia. Deslembrados do limite, insurgem-se como Egis-
to contra a medida (hyper Morori). Um riso de doidos encerra 
o assombro do vidente, risinhos de despudoradas fura o silên-
cio da noite. A cronologia se inverte: o banquete fúnebre antes 
da morte, riso em lugar do choro. Estes condenados à morte 
riem de seu próprio infortúnio. Instauram a comédia em lugar 
inadequado, em momento impróprio. 

Na opinião de muitos, a "mão forte" com que Penélope 
abre a sala das armas desdiz delicada formosura feminina. Da 
sedução e da beleza já tivemos provas. Aparece agora outra 
qualidade da multifacetada Penélope, desenvolvida ao longo 
de vinte anos de abandono. A falta é produtiva, dela nascem 
recursos. A sala que guarda o arco desperta lembranças de ou-
tros tempos. Nas mãos da rainha, o arco adquire vida. Anteci-
pando Proust, o objeto lhe evoca lembranças há muito esque-
cidas. O afeto que liga Penélope a Odisseu aflora no toque do 
arco. Essas lembranças e a memória proustiana se tocam e se 
repelem. Para o autor de Em busca do tempo perdido, o que 
se passou em outros tempos está morto. A imaginação literária 
cria uma realidade sem precedentes. Penélope se bate pela re-
cuperação literal do passado. Ela não admite outro tempo fora 
daquele que já passou. Ao tratarem o tempo, a Antigüidade e a 
Modernidade se opõem. A essência pretérita de outrora, fonte 
do que é e do que será, cede agora lugar a projetos. 
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Ao propor o certame das machadinhas, Penélope sai da 
condição de objeto. Em vez de ser conduzida por mão de ou-
tros, ela mesma se oferece como prêmio. Com o sacrifício de 
sua vida para o bem de sua terra, ela emite brilhos de heroína 
à semelhança de Efigênia*. 

Penélope profere, por fim, a palavra que os pretenden-
tes há muito queriam, a promessa de acompanhar um deles 
como esposa. Estranharam a condição: dobrar o arco e atra-
vessar com uma frecha o olho das machadinhas. Não é com 
ouro que se compra Penélope como todos esperavam. O preço 
da mulher hábil e sábia é um homem nas mesmas condições. 
Quem ocuparia o trono de ítaca? Um aventureiro debilitado 
pela ociosidade e a bebida como os pretendentes? Impossível, 
raciocinava Penélope. A pretendida atolou no tempo. Não se 
contenta com um candidato igual a Odisseu, ela quer o próprio 
Odisseu de vinte anos atrás. Os pretendentes não se candida-
tam só à mão de Penélope, exige-se deles vigor igual a um 
guerreiro excepcional na flor dos seus vinte anos. 
Telêmaco entra no certame. Com que direito disputa Telêmaco 
a posse da mãe com os pretendentes? Se ganhar a mãe como 
prêmio de jogo, não precisará cedê-la a ninguém. A permanên-
cia da mãe vale-lhe o palácio, o trono. 

Como entender que as palavras enérgicas do moço tirem 
da sala a mãe espantada? Que se comportasse assim antes da 
viagem a Esparta, entende-se. Mas o Telêmaco de agora já 
visitou a civilizada corte de Menelau. Do convívio com a via-
jada e urbana Helena não lhe ficou nada? Atrás do discurso 
declarado de Telêmaco oculta-se outro ao qual Penélope só 

* Filha de Agamênon. Segundo a versão mais popularizada do mito, 
quando os gregos rumavam a Tróia, a falta de ventos deixou-os es-
tagnados por muito tempo. Um oráculo consultado disse que era por 
causa da deusa Artemis, que estava ofendida porque, certa vez, Aga-
mênon lhe prometera sacrificar o mais belo animal nascido naquele 
ano mas, em lugar de sacrificar a própria filha, Efigênia, sacrificara 
um outro animal qualquer. Na versão de Eurípedes, a tragédia Efigê-
nia em Aulis, a própria heroína acaba voluntariando-se ao sacrifício, 
para o bem dos gregos, que precisam ir à guerra. (N.E.) 
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mais tarde terá acesso. Seus olhos de dama não suportariam 
o banho de sangue iminente, horror até para guerreiros expe-
rimentados. 

Telêmaco, ao determinar remover a mãe da sala, decide 
sobre si mesmo na presença dos que decidiram tirar-lhe a vida. 
A responsabilidade biológica da mãe sobre o filho terminou. 
O que de agora em diante suceder estará sujeito a atos livres 
de Telêmaco. Este é o momento mais grave: Telêmaco joga a 
sua própria vida. Ingressou na vida adulta. Tomou o destino 
em suas próprias mãos. Não culpe a Zeus se a coragem lhe 
abreviar os dias. No risco de cometer excessos, de agir hyper 
Moron, trágica é sua existência. 

Um longo percurso de realizações distancia o Odisseu 
de agora do Nulisseu da caverna de Polifemo. Ao dobrar o 
arco e disparar com sucesso a frecha, ele já não é "aquele", é 
Odisseu. O nome coroa as façanhas do herói. O Ódio embuti-
do no nome desde os tempos de seu avô rebenta violento sobre 
seus adversários. 

Atento a modificações, disse Odisseu aos feáceos que os 
muitos anos de mar lhe tinham tirado a mobilidade dos pés. 
E os sete anos de Ogígia não lhe teriam roubado a força dos 
braços? Odisseu percebeu a ação do tempo na debilidade de-
plorável de seu outrora vigoroso cachorro Argos. Examina o 
arco. Poderia estar carcomido. E seus ossos e seus músculos 
estariam intatos? Mas havia Palas Atena que, contra as leis 
da natureza, envelhece e rejuvenesce pessoas ao arbítrio dela. 
Tarefas imprevistas recuperam energias adormecidas. O poeta 
compara a corda do arco com as cordas da lira. Tensões, resis-
tências, ritmos aproximam a arma do instrumento musical. O 
guerreiro desempenha seus movimentos em ritmos de dança. 
Heráclito, leitor de Homero, projetará a comparação homérica 
sobre a ordem cósmica. 

Odisseu iniciou o dia com a imagem do ciclope na cabeça. 
Não se combatem monstros sem risco. Odisseu introduziu o 
monstro em sua própria casa. O ciclope agora é ele. Como se 
vivesse numa caverna, manda trancar todas as portas do palá-
cio. Dispara sobre homens desarmados. Os adversários não se 
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individualizam no combate. Eurímaco sobressai no que tem 
de pior. Culpa Antínoo, o primeiro morto, dos desacertos de 
todos. Eurímaco cai como os demais. Para o vingador, todos 
são culpados da mesma falta e no mesmo grau. A sentença 
de morte não diferencia uns de outros. O juiz e o executor da 
sentença são a mesma pessoa. Razões proferidas para minorar 
a culpa caem no vazio. A deusa da sabedoria, Palas Atena, 
ampara Odisseu. A seriedade contra o riso. A razão contra a 
paixão. A festa homenageia Apoio, o deus frecheiro. A deusa 
que dizimou o exército grego em Tróia abre agora caminho às 
frechas de Odisseu. 

Na sala de banquetes, confundida com o campo de ba-
talha, corpos rolam pelo chão como assados. A tortura a que 
o cabreiro foi submetido macula a dignidade do herói. Enlou-
quecido pelo ódio, Odisseu ameaçou de morte até sua velha e 
dedicada ama. A crueldade do filho excede a do pai. Telêmaco 
resolveu destinar à forca criadas condenadas por Odisseu à 
morte de espada. Os heróis antigos andam na fronteira entre o 
humano e o desumano. 

Penélope desperta de sono profundo, o mais completo 
desde a partida de Odisseu. Sacudida por emoções fortes, Pe-
nélope busca o equilíbrio, medidas adequadas. Como distin-
guir sonho e realidade? Ainda que emocionada, não perde o 
equilíbrio. Já enfrentou dificuldades maiores quando convi-
via com os pretendentes. Lidar com um provável impostor é 
contratempo menor. A rainha não pode errar. Um deslize ago-
ra arruinaria um trabalho de vinte anos. Move-se entre dois 
abismos: de um lado Helena, vítima de um sedutor; de outro 
Alcmena, iludida por um deus. Ela não quer um homem igual 
a Odisseu, quer reaver o próprio Odisseu como ele a deixou. 

Odisseu sonhava com Penélope. Ser recebido pela esposa 
animava-o nas provas mais severas. Embora tenha descido à 
sala, ela se mantém distante, pétrea. O tempo por instantes con-
gelou. Nenhum movimento. Penélope sente-se interiormente 
travada. Não é fácil aproximar o que vinte anos distanciaram. 

Telêmaco, que acompanhou movimentos de Odisseu 
desde que o herói se apresentou a ele, surpreende-se com 
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resistência da mãe e a repreende. Dysmeter é a palavra que 
ele lhe dirige, má mãe. Demasiadamente preocupado consigo 
mesmo, nunca chegou a compreendê-la. Penélope não lhe dá 
explicações, o filho não a compreenderia. Telêmaco não des-
cobriu na mãe a mulher da dúvida. Esse sentimento, que lhe 
trouxe muitos dissabores, a protege contra medidas intempes-
tivas, contra a violência da paixão. Não é um coração de pedra 
que imobiliza Penélope, a dúvida abala, gera decisões inusita-
das, conduz Penélope no caminho da invenção. O mundo em 
que Penélope duvida não lhe oferece nenhuma garantia. 

Como poderia Penélope reconhecer o marido naquele corpo 
coberto de sangue? Não estranharia que a aparição hedionda 
fosse um deus, acima de todas as leis, a águia dos seus sonhos. 
A dúvida de Penélope ecoa na dúvida de Odisseu, contamina 
a linguagem do herói. Onde encontrar a verdade naquilo que 
Odisseu diz? São falsas as inúmeras versões que encobrem 
a identidade do aventureiro? Receptores atilados percebem 
nelas outra história, uma em que ele próprio se desconhece. 
Odisseu navega de si a si mesmo. Em que mares se esconde a 
Itaca da personalidade multifacetada do complexo Odisseu? 

O silêncio, origem e fim do discurso, tem muitas nuan-
ces. Depois de vinte anos, Penélope encontra um homem que, 
embora calado, procura entendê-la. Sujo de sangue, Penélope 
tem todo o direito de considerá-lo um leão da montanha, ima-
gem que em outras circunstâncias lhe atribuiu Nausícaa, filha 
do rei Alcínoo. 

O tempo de Salvador Dali pende sobre um galho de ár-
vore como um pano, desce viscoso como clara de ovo. Mate-
rial é o tempo da Odisséia: brilha nos dedos róseos da Auro-
ra, move-se nas rodas de Hélio, desce em partículas de cinza 
sobre as armas guardadas na sala de banquete do palácio real 
de Itaca. 

A água não remove apenas as impurezas do corpo. Odis-
seu deixa simbolicamente na banheira infrações de vinte anos. 
Sai da água um novo Odisseu, que é o mesmo, o que há duas 
décadas partiu para a guerra. A água, que não permitiu a emer-
gência dos corpos dos que saborearam a carne dos bois de 
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Hélio, deixa o navegador vitorioso no vestíbulo de nova etapa. 
O banho do herói corresponde à limpeza do palácio. Os ca-
dáveres dos pretendentes mortos foram todos removidos. Em 
lugar da baderna de todos os dias, o silêncio da sala tratada 
com enxofre envolve o casal. 

A visão do corpo limpo e rejuvenescido não remove a 
última incerteza de Penélope. Um impostor não poderia saber 
de segredos do casal. Penélope submete Odisseu a um último 
exame, a marcenaria do leito conjugai, sigilo guardado a sete 
chaves por marido e mulher. A resposta detalhada só poderia 
vir dos lábios de Odisseu. Abraços e beijos recompensam o 
único homem que poderia solucionar o enigma. As aventuras 
que encantaram os feáceos soam agora aos ouvidos da esposa. 
Os fatos ficaram escondidos atrás das rochas erguidas por Po-
sidon para impedir acesso a Esquéria. Restam os mitos, e estes 
resistem à corrosão do tempo. O aventureiro exclui o nome de 
Nausícaa, a jovem que por instantes o cativou. 

A música nupcial e a ressonância dos passos de dança 
só em parte iludem os passantes. Há realmente um casamento, 
não de Penélope com qualquer um como pensavam. O reen-
contro de Penélope e Odisseu renova entusiasmos antigos. 

O tempo é brinquedo nas mãos de Palas Atena, a deusa 
enruga e alisa a pele de Odisseu como lhe convém. O que lhe 
custa prolongar a noite para premiar o casal que padeceu a 
ausência de vinte anos? 

Oitava Aurora (23.344-24.548 ) 
O Hades, meta de Hermes e de seu séquito de sombras, 

congrega todos, justos e injustos. Hades é Plutão, a divinda-
de rica, meta dos mortais. Como não há padrões rígidos para 
valorar o comportamento, obscuro é o acerto do que fazemos. 
Encerrada a ação, reflete-se sobre o sentido dela. Breve como 
o raio é o brilho dos heróis, mas, sem esses lampejos, erraría-
mos na sombra sem norte. 

O mundo invisível é mais amplo do que as sombras da 
morte. Há ainda a sombra de outros tempos. Em busca do pai, 
Odisseu redescobre o passado. Nos troncos estão gravadas 
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passagens de sua infância. Navegando pelo tempo, o herói 
redescobre o menino que ele foi. A redescoberta não corres-
ponde ao que realmente aconteceu. Os projetos de outrora se 
fizeram meta. A infância revisitada desponta como símbolo 
da vida que se renova. Confundido por momentos com a sel-
vageria dos carnívoros, o filho de Laertes se re-humaniza. A 
recomposição do lar não se dá de vez. 

Símbolo da vida é Laertes. O herói que defendeu de es-
pada em punho a integridade da ilha, curvado voluntariamente 
em trabalho escravo, pouco se distingue da terra. Na sala de 
armas enferruja o escudo do pai de Odisseu. O dardo impelido 
por seu braço debilitado é o último fulgor da glória passada. 
Os sinais da infância e a velhice do pai visualizam para Odis-
seu o princípio e o fim de uma vida heróica. Nascido da terra, 
a terra é o destino do homem. 

Mudada a perspectiva, muda o caráter da ação. Como 
poderiam aprovar a selvageria de Odisseu mães que molham 
com lágrimas os corpos inertes dos filhos? Nem sempre o 
povo que aperfeiçoou o discurso elege a palavra como instru-
mento para solucionar divergências. A presença da deusa da 
sabedoria, Palas Atena, confirma a esperança de que a palavra 
refletida se imponha à crueza da paixão. 

Consideremos dois movimentos na Odisséia: a dispersão 
e a concentração. O homem disperso é acolhido nos braços da 
mulher, meta de suas muitas aventuras. Odisseu volta a dis-
persar-se no instante em que os braços da esposa se abrem. Há 
tarefas a realizar, batalhas a ferir, riquezas a recompor. Sem 
Penélope, o espaço perderia o centro, o tempo se decomporia 
numa sucessão aleatória de episódios, a ação se dissolveria 
no emaranhado de façanhas circunstanciais. A concentração 
é elevada ao nó luminoso que conecta o universo na Divina 
Comédia de Dante. Abre-se o nó e caímos na dispersão con-
temporânea em que as unidades de tempo, espaço e ação já 
nada significam. 
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Última Aurora 
O Stephen Dedalus do Ulisses de Joyce, prisioneiro de 

situação econômica, política, religiosa e ideológica, é uma re-
elaboração moderna do Telêmaco da Odisséia. Rebelado con-
tra confinamentos, longe de amigos e de inimigos, inquietam-
no princípios. Avesso a posições dogmáticas, busca Proteu, o 
deus multiforme, o abastado em informações. Proteu, símbolo 
da linguagem, assume formas imprevistas. Proteu é todas as 
bibliotecas, acervo dos livros já escritos e por escrever. Deda-
lus arranca de Proteu algumas páginas, tantas quantas a sede 
de saber comporta. Tece enredos com elas. O tecido é seu, mas 
as palavras, as frases, os pontos e as vírgulas são de Proteu. A 
beira do mar, Dedalus entrega-se a especulações sobre percep-
ção, maternidade, paternidade, consubstanciai idade, estética, 
ninharias (as múltiplas formas de Proteu). Proteu é o próprio 
saber, a contínua regeneração de todas as coisas. Em busca da 
liberdade, Stephen cai na armadilha dos signos, que protelam 
indefinidamente o acesso às coisas mesmas. Intelectual é a luta 
e tem como adversários idéias, palavras, livros. Stephen bate 
nas coisas armado de capacete e espada à maneira de soldado. 
Estamos, desde a primeira palavra, em plena refrega protei-
ca. Não olhamos sem intenção de olhar. A luta começa aí. De 
Proteu, o visível proliferante, apanhamos parte pequeníssima. 
Iluminado pelo olhar, o visível pensa através dos olhos e leva 
à matriz pré-humana, a força que move as ondas. O nomeado 
entra na cadeia do já dito, do já conhecido, do interpretado, do 
semeado no invisível, do não-nomeado. Para movimentar-se 
no invisível (o passado e o futuro), Stephen tenta apoderar-
se de Proteu, a possibilidade de respostas. Vitoriosos seriam 
os que lograssem atravessar as formas. Mas o visível é ine-
lutável. Como atravessar a barreira das palavras para atingir 
o visível? Chegados ao visível, batemos na parede que nega 
acesso ao invisível. O pesadelo tortura os presos aos sentidos. 
O alvo dessa luta não é a destruição de outros (aniquilamento 
dos pretendentes), é a aliança com outros para a exploração de 
todas as coisas. 

O fluir da consciência rompe o texto gramatical, legis-
lado. Resultam fragmentos livres em caótica busca de ordem. 
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Agarrado a Proteu, o Stephen procura o que está além de Pro-
teu. A luta não lhe dá mais do que pedaços de informações. 
Proteu protege segredos. O sangue jesuítico, injetado em sen-
tido contrário nas veias de Stephen, prende o jovem ao texto, 
interposto entre o homem e a realidade desde a Idade Média. 
O domínio da Escritura se ampliou. Viajamos do texto sagrado 
a quaisquer textos. O texto é o lugar em que o saber se desvela 
e se oculta. 

No quarto canto do "Inferno" habita a sombra de Aristó-
teles, o Mestre dos que sabem {Maestro di color che sanno). 
Nesse círculo, o primeiro, vagam poetas, filósofos, investiga-
dores a quem, por não terem recebido o batismo, o paraíso é 
recusado, embora estejam bem próximos dele. Entramos no 
inferno, o romance, realidade cambiante. O canto é introdu-
zido por um estrondo que coloca Dante diante do abismo. No 
Ulisses, o estrondo é Deus. O inferno de Ulisses é a memória, 
morada de lembranças que se afundam em abismos insondá-
veis. O mar é o símbolo da vida, da destruição, da abundância, 
da regeneração. Joyce sobrepõe imagens - fragmentos colhi-
dos em tempos e lugares diferentes - procedimento de pinto-
res cubistas. Aqui Stephen está diante das coisas mesmas, não 
diante dos discursos como em outros capítulos. Pensa com os 
olhos. Lê as coisas como palavras e as palavras como coisas, 
não as palavras e as coisas, e sim as palavras-coisas, as coi-
sas-palavras. Há assinaturas em todas elas a demandar leitura. 
Encontra-se diante de um texto - signos visuais, tácteis, audi-
tivos. O discurso é um corpo que se alinha ao lado de outros 
corpos. Não experimenta Deus acima das coisas, mas o deus 
que se fez carne, pedra, peixe. Os olhos pensam, pesam, os 
olhos no mundo e o mundo nos olhos. Se matou a mãe foi para 
encontrar a origem que não se rende à visão. 

Stephen lê assinaturas, as coisas mesmas ficam além. 
De quem são as assinaturas? De filósofos, de místicos: Aris-
tóteles, São Tomás, Boehme... Autores que Stephen leu, me-
ditou, reelaborou. Stephen, ao telefonar ao paraíso, apalpa a 
origem no som. O telefone é o aparelho do audível inelutável. 
Na antigüidade mítica, falavam da origem as Musas, filhas da 
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Memória; agora, o telefone. Das origens resta a sonoridade. 
De cordão umbilical a cordão umbilical constrói-se a rede que 
nos conecta com o paraíso. O telefonema mistura culturas: a 
grega, a hebraica e a cristã (Aleph e Alfa = 00). O paraíso 
é a passagem do zero ao um. Por não ter umbigo, Eva não 
tem origem. Falta-lhe a marca da origem, o corte. O um não 
inicia a série. Origem é o 0. Do Aleph/Alfa, vai-se do zero ao 
paraíso, do um ao múltiplo, aos muitos caminhos. Como o h 
em português, o Aleph é puro sinal gráfico. Stephen passa do 
masculino, o fixo (Deasy e Mulligan) ao móvel (o feminino, 
a mãe, Eva). Os verbos {arrasta, shlepeia, treneja, dragueja, 
transcina) prolongam e matizam as dores da Eva caída em 
muitas línguas, muitas culturas. Todas? Os verbos em várias 
línguas lembram as dores de Eva que se multiplicam na queda. 
Atravessando os círculos do tempo, a percepção de Dedalus 
atinge as origens mais remotas: ônfalos, zero, o nada. Eden-
ville (O Éden) vem depois do nada. É o número um depois do 
zero. Depois da unidade vem a perda da luz, a queda na histó-
ria. Oinopa ponton, o mar cor de vinho, a mãe além de todas 
as mães, mãe ausente, distante, misteriosa, caos original. 

O conhecimento de Telêmaco tem um alicerce, Odisseu, 
o pai. Para Stephen Dedalus, personagem de Ulisses, de Joyce, 
este fundamento está perdido. O alicerce e o nada assinalam 
a diferença entre a Antigüidade e a Modernidade. Stephen 
Dedalus, o herói da Modernidade, em busca do fundamento, 
encontra o nada. 

O Canto 26 do Inferno de Dante oferece-nos outra ver-
são do fim de Odisseu. O Ulisses dantesco (Odisseu) interro-
gado por Dante, fala em síntese assim: "Quando fugi dos en-
cantos de Circe, nem a saudade do filho, nem a lembrança do 
meu velho pai, nem o amor de Penélope, venceram em mim 
o desejo de conhecer outros mortais e seus méritos. Naveguei 
pelo mar aberto com um punhado de bravos. Já velhos e al-
quebrados, alcançamos as Colunas de Hércules (Estreito de 
Gibraltar). Concitei meus camaradas a explorar terras situadas 
além desses limites. Já tínhamos nos distanciado muito quan-
do para nosso espanto apareceu, entre brumas, montanha tão 
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grandiosa que outra igual eu ainda não tinha visto. Apanhados 
por um furacão, nossa alegria se desfez em pranto. Submersos, 
o mar se fechou sobre nós." 

Ao que tudo indica, a montanha incomum era o Purgató-
rio, região pela qual, após muitos sofrimentos, os que entram 
alcançam o Paraíso. Para o pensamento medieval, ao repouso 
celeste não tinha acesso o homem antigo por mais virtuoso 
que fosse. Esta é a razão cristã do insucesso de Ulisses. Dante 
divide a história em dois capítulos. O mundo antigo, mesmo 
nas suas culminâncias, está confinado à terra limitada pelo Rio 
Oceano. Ao outro mundo têm acesso cristãos. Nas veias do 
Ulisses de Dante corre o sangue de Colombo. Sonhando com 
o paraíso terrestre, escondido nas águas do Ocidente, o nave-
gante genovês, embarcado em navios espanhóis, sem atingir o 
que buscava - além da Ásia, o paraíso terrestre - , encontrou 
a América. 

Orgulhosamente afirma Camões que coube aos portu-
gueses percorrer os "mares nunca dantes navegados", fecha-
dos aos navegadores míticos, Ulisses (Odisseu) e Enéias. O 
entusiasmo dos heróis lusitanos pulsa ainda nos versos de 
Fernando Pessoa para quem o mar com limites era grego e 
romano, enquanto que o mar sem limites é português. O sonho 
grego e o sonho português expandem-se na contemporânea 
exploração do ilimitado. As navegações espaciais dão os pri-
meiros passos para a colonização do sistema solar. Os ventos 
que enfunavam as velas de Colombo, Cabral e Magalhães em-
purram agora as naves ao espaço sideral. 

Em Finismundo, a última viagem, Haroldo de Campos 
retoma o projeto de reinventar Ulisses. Malsucedido como 
Colombo (por não encontrar o paraíso terrestre), o Ulisses de 
Haroldo morre sem encontrar o paraíso sonhado. Moderna é a 
busca do infinito, moderno é o mar que sepulta Odisseu sem 
outra lembrança que o sulco rasgado nas ondas pela quilha. 
O canto das sereias, reinterpretado, não pára de soar aos ou-
vidos de Ulisses. Comparado ao das sereias, canto nenhum 
é o último. Lar e velhice tranqüila são laços que prendem o 
aventureiro ao mastro. Rompidas as cadeias, o último som é 

371 



o das sereias. Triunfa o canto delas confundido com as ondas 
do mar. Na segunda parte do poema, consagrada ao Ulisses 
urbano, o explorador navega sujeito às leis do trânsito, ao bri-
lho instantâneo, às banalidades cotidianas. O Ulisses urbano 
de Haroldo é menos ambicioso que o Ulisses de Joyce. Para o 
Ulisses de Haroldo, preso a ninharias nem périplo pela cidade 
há. Sem ousar aventurar-se à busca da Última Tule, contenta-
se com a penúltima, a em que o conforto o confina. Do Éden 
basta-lhe um prosaico cartão-postal. 

Estaremos presos às paredes das babéis metropolitanas 
que ambiciosamente construímos? O mito fáustico, mais po-
deroso que os arsenais nucleares, diz que não. Não se diga que 
perdeu a força o vento que, desde Odisseu, enfuna as velas de 
milhões. Esta não é a última Aurora. Além de todos os entes, 
acena o Ser. 
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EDIÇÃO BILÍNGÜE EM TRÊS VOLUMES 
í (clíssi •! i Voi I . Te lemaquia 

O d i s s é i a Voi. 3 - í t a c a 

ODISSÉIA III 
Surgida no século IX a.C, a Odisséia pode ser 
considerada a obra isolada mais import ant e 
da literatura ocidental. M ã e , com a llíada, de 
todas as narrat ivas, fundadora da arte de 
contar h istórias, inventora do heró i errante, 
na sua riqueza beberam os mais renomados 
narradores. Trata-se da história de Odisseu (o 
nome grego de Ulisses) após a sua part icipação 
na Guerra de Tró i a e as per ipé c i as por que 
passou ao voltar para casa, em í t a c a . Nesta 
terceira e últ ima parte da epopé ia (cantos XIII 
a XXIV), Odisseu parte da corte do rei A lc ínoo , 
em Esquéria , e, com o auxí l io de Palas Atena, 
chega a í t a c a . Agora ele terá de derrotar os 
pre t endent es que o c r ê e m m o r t o e que 
cob i ç am Pené lope - sua mulher - e seus bens. 
Esta novíssima tradução que a L&PM Editores 
apresenta ao le itor em e d i ç ã o b i l í ngü e foi 
realizada por um dos maiores helenistas 
brasi le iros, Dona ldo Sc hü l e r , t r a du t or de 
tragéd ias de Sófocles e Esquilo, e t amb é m da 
premiada versão de Finnegans Wake (Finnicius 
Revém), de james joyce . Aqu i , a obra de 
Homero encontra-se preservada em toda sua 
grandiosidade, engenhosidade e de l íc i a . 

TEXTO INTEGRAL 

A maior coleção de livros de bolso do Brasil 


