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AS DESVENTURAS DE TÉLIFRON  
(APULEIO , O BURRO DE OURO, 2.19.1-31.1) 

 
O contexto 

Lúcio, o protagonista de O burro de ouro, é movido, desde os 
primeiros momentos da obra, por uma nefasta curiositas motivada pelo 
desejo imenso de contactar com o mundo da magia. Essa atracção pelo 
abismo, que o trouxe à Tessália — terra por excelência de magas e feiticeiras 
—, irá traduzir-se numa dolorosa experiência pessoal, decorrente da sua 
transformação em burro e das grandes provações por que há-de passar até 
finalmente encontrar as rosas portadoras da salvação. Em Hípata, quando 
tudo estava ainda a tempo de ser acautelado, Lúcio conhece Birrena, tia 
materna, que o aconselha a afastar-se do sortilégio da magia, evitando os 
riscos do contacto com Milão, em casa de quem o jovem se encontrava 
hospedado e cuja mulher tinha fama de feiticeira. A advertência, contudo, 
produz o efeito contrário, pois vem apenas reforçar a determinação de Lúcio 
em avançar para o universo do maravilhoso. Ainda assim, o jovem irá receber 
outros avisos indirectos sobre os perigos da magia, como aquele a que se 
refere o passo cuja leitura e tradução se propõe. O relato ocorre em casa da 
mesma Birrena, numa altura em que ela oferecia um solene banquete para o 
qual convidara Lúcio. A história é apresentada na primeira pessoa por 
Télifron (um dos comensais, vítima anterior dos malefícios do sobrenatural) e 
constitui novamente uma premonição que Lúcio não apreende, mas também a 
promessa discreta de um desfecho feliz para as peripécias do jovem, uma vez 
que a narração é apresentada na véspera das festividades em honra do deus 
Riso, uma divindade benfazeja e bem disposta. 

 
O texto1 

19. 1. Frequens ibi numerus epulonum et utpote apud primatem 
feminam flos ipse ciuitatis. <Mens>ae opipares citro et ebore nitentes, lecti 
aureis uestibus intecti, ampli calices uariae quidem gratiae sed pretiositatis 
unius. 2. Hic uitrum fabre sigillatum, ibi crustallum inpunctum, argentum 

_________________ 
1 Usa-se a edição crítica estabelecida por D. S. ROBERTSON, Apulée. Les 

métamorphoses. Tome I, livres I-III (Paris, Les Belles Lettres, 20027). 
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alibi clarum et aurum fulgurans et sucinum mire cauatum et lapides ut binas 
et quicquid fieri non potest ibi est. 3. Diribitores plusculi splendide amicti 
fercula copiosa scitule subministrare, pueri calamistrati pulchre indusiati 
gemmas formatas in pocula uini uetusti frequenter offerre. 4. Iam inlatis 
luminibus epularis sermo percrebuit, iam risus adfluens et ioci liberales et 
cauillus hinc inde. 5. Tum infit ad me Byrrhena: "Quam commode uersaris in 
nostra patria? Quod sciam, templis et lauacris et ceteris operibus longe 
cunctas ciuitates antecellimus, utensilium praeterea pollemus adfatim. 6. 
Certe libertas otiosa, et negotioso quidem aduenae Romana frequentia, 
modesto uero hospiti quies uillatica: omni denique prouinciae uoluptarii 
secessus sumus." 

20. 1. Ad haec ego subiciens: "Vera memoras nec usquam gentium 
magis me liberum quam hic fuisse credidi. Sed oppido formido caecas et 
ineuitabiles latebras magicae disciplinae. 2. Nam ne mortuorum quidem 
sepulchra tuta dicuntur sed ex bustis et rogis reliquiae quaedam et 
cadauerum praesegmina ad exitiabiles uiuentium fortunas petuntur, 3. et 
cantatrices anus in ipso momento choragi funebris praepeti celeritate 
alienam sepulturam anteuortunt." 4. His meis addidit alius: "Immo uero istic 
nec uiuentibus quidem ullis parcitur. Et nescio qui simile passus ore undique 
omnifariam deformato truncatus est." 5. Inter haec conuiuium totum in 
licentiosos cachinnos effunditur omniumque ora et optutus in unum 
quempiam angulo secubantem conferuntur. 6. Qui cunctorum obstinatione 
confusus indigna murmurabundus cum uellet exsurgere, 7. "Immo mi 
Thelyphron," Byrrhena inquit "et subsiste paulisper et more tuae urbanitatis 
fabulam illam tuam remetire, ut et filius meus iste Lucius lepidi sermonis tui 
perfruatur comitate." 8. At ille: "Tu quidem, domina," ait "in officio manes 
sanctae tuae bonitatis, sed ferenda non est quorundam insolentia." 9. Sic ille 
commotus. Sed instantia Byrrhenae, quae eum adiuratione suae salutis 
ingratis cogebat effari, perfecit ut uellet.  

21. 1. Ac sic aggeratis in cumulum stragulis et effultus in cubitum 
suberectusque porrigit dexteram 2. et ad instar oratorum conformat 
articulum duobusque infimis conclusis digitis ceteros eminens et infesto 
pollice clementer subrigens infit Thelyphron: 3. "Pupillus ego Mileto 
profectus ad spectaculum Olympicum, cum haec etiam loca prouinciae 
famigerabilis adire cuperem, peragrata cuncta Thessalia fuscis auibus 
Larissam accessi. 4. Ac dum singula pererrans tenuato admodum uiatico 
paupertati meae fomenta conquiro, conspicor medio foro procerum quendam 
senem. 5. Insistebat lapidem claraque uoce praedicabat, siqui mortuum 
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seruare uellet, de pretio liceretur. 6. Et ad quempiam praetereuntium: "Quid 
hoc" inquam "comperior? Hicine mortui solent aufugere?" 7. "Tace," 
respondit ille "nam oppido puer et satis peregrinus es meritoque ignoras 
Thessaliae te consistere, ubi sagae mulieres ora mortuorum passim 
demorsicant, eaque sunt illis artis magicae supplementa." 

22. 1. Contra ego: "Et quae, tu" inquam "dic sodes, custodela ista 
feralis?" 2. "Iam primum" respondit ille "perpetem noctem eximie 
uigilandum est exertis et inconiuis oculis semper in cadauer intentis nec 
acies usquam deuertenda, immo ne obliquanda quidem, quippe cum 
deterrimae uersipelles in quoduis animal ore conuerso latenter adrepant, ut 
ipsos etiam oculos Solis et Iustitiae facile frustrentur; 3. nam et aues et 
rursum canes et mures immo uero etiam muscas induunt. Tunc diris 
cantaminibus somno custodes obruunt. 4. Nec satis quisquam definire poterit 
quantas latebras nequissimae mulieres pro libidine sua comminiscuntur. 5. 
Nec tamen huius tam exitiabilis operae merces amplior quam quaterni uel 
seni ferme offeruntur aurei. 6. Ehem, et quod paene praeterieram, siqui non 
integrum corpus mane restituerit, quidquid inde decerptum deminutumque 
fuerit, id omne de facie sua desecto sarcire compellitur." 

23. 1. His cognitis animum meum conmasculo et ilico accedens 
praeconem: "Clamare" inquam "iam desine. 2. Adest custos paratus, cedo 
praemium." "Mille" inquit "nummum deponentur tibi. 3. Sed heus iuuenis, 
caue diligenter principum ciuitatis filii cadauer a malis Harpyis probe 
custodias." 4. "Ineptias" inquam "mihi narras et nugas meras. Vides 
hominem ferreum et insomnem, certe perspicaciorem ipso Lynceo uel Argo et 
oculeum totum." 5. Vix finieram, et ilico me perducit ad domum quampiam, 
cuius ipsis foribus obseptis per quandam breuem posticulam intro uocat me 
et conclaue quoddam obseratis luminibus umbrosum <intrans> demonstrat 
matronam flebilem fusca ueste contectam, 6. quam propter adsistens: "Hic" 
inquit "auctoratus ad custodiam mariti tui fidenter accessit." 7. At illa 
crinibus antependulis hinc inde dimotis etiam in maerore luculentam 
proferens faciem meque respectans: "Vide oro" inquit "quam expergite 
munus obeas." 8. "Sine cura sis", inquam "modo corollarium idoneum 
compara." 

24. 1. Sic placito consurrexit et ad aliud me cubiculum inducit. 2. Ibi 
corpus splendentibus linteis coopertum introductis quibusdam septem 
testibus manu reuelat et diutine insuper fleto obtestata fidem praesentium 
singula demonstrat anxie, uerba concepta de industria quodam tabulis 
praenotante. 3. "Ecce" inquit "nasus integer, incolumes oculi, saluae aures, 
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inlibatae labiae, mentum solidum. Vos in hanc rem, boni Quirites, 
testimonium perhibetote", et cum dicto consignatis illis tabulis facessit. 4. At 
ego: "Iube," inquam "domina, cuncta quae sunt usui necessaria nobis 
exhiberi." 5. "At quae" inquit "ista sunt?" "Lucerna" aio "praegrandis et 
oleum ad lucem luci sufficiens et calida cum oenophoris et calice 
cenarumque reliquiis discus ornatus." 6. Tunc illa capite quassanti: "Abi," 
inquit "fatue, qui in domo funesta cenas et partes requiris, in qua totiugis 
iam diebus ne fumus quidem uisus est ullus. 7. An istic comisatum te uenisse 
credis? Quin sumis potius loco congruentes luctus et lacrimas?" 8. Haec 
simul dicens respexit ancillulam et: "Myrrhine," inquit "lucernam et oleum 
trade confestim et incluso custode cubiculo protinus facesse."  

25. 1. Sic desolatus ad cadaueris solacium perfrictis oculis et 
obarmatis ad uigilias animum meum permulcebam cantationibus, 2. cum 
ecce crepusculum et nox prouecta et nox altior et dein concubia altiora et 
iam nox intempesta. 3. Mihique oppido formido cumulatior quidem cum 
repente introrepens mustela contra me constitit optutumque acerrimum in me 
destituit, ut tantillula animalis prae nimia sui fiducia mihi turbarit animum. 
4. Denique sic ad illam: "Quin abis," inquam "inpurata bestia, teque ad tui 
similes musculos recondis, antequam nostri uim praesentariam experiaris? 
Quin abis?" 5. Terga uortit et cubiculo protinus exterminatur. Nec mora, 
cum me somnus profundus in imum barathrum repente demergit, ut ne deus 
quidem Delphicus ipse facile discerneret duobus nobis iacentibus quis esset 
magis mortuus. 6. Sic inanimis et indigens alio custode paene ibi non eram.  

26. 1. Commodum noctis indutias cantus perstrepebat cristatae 
cohortis. 2. Tandem expergitus et nimio pauore perterritus cadauer accurro 
et admoto lumine reuelataque eius facie rimabar singula, quae cuncta 
conuenerant: 3. ecce uxor misella flens cum hesternis testibus introrumpit 
anxia et statim corpori superruens multumque ac diu deosculata sub arbitrio 
luminis recognoscit omnia, et conuersa Philodespotum requirit actorem. 4. 
Ei praecipit bono custodi redderet sine mora praemium, et oblato statim: 
"Summas" inquit "tibi, iuuenis, gratias agimus et hercules ob sedulum istud 
ministerium inter ceteros familiares dehinc numerabimus." 5. Ad haec ego 
insperato lucro diffusus in gaudium et in aureos refulgentes, quos identidem 
in manu mea uentilabam, attonitus: "Immo," inquam "domina, de famulis 
tuis unum putato, et quotiens operam nostram desiderabis, fidenter impera." 
6. Vix effatum me statim familiares omen nefarium exsecrati raptis cuiusque 
modi telis insecuntur; 7. pugnis ille malas offendere, scapulas alius cubitis 
inpingere, palmis infestis hic latera suffodere, calcibus insultare, capillos 
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distrahere, uestem discindere. 8. Sic in modum superbi iuuenis Aoni vel 
Musici uatis Piplei laceratus atque discerptus domo proturbor.  

27. 1. Ac dum in proxima platea refouens animum infausti atque 
inprouidi sermonis mei sero reminiscor dignumque me pluribus etiam 
uerberibus fuisse merito consentio, 2. ecce iam ultimum defletus atque 
conclamatus processerat mortuus rituque patrio, utpote unus de optimatibus, 
pompa funeris publici ductabatur per forum. 3. Occurrit atratus quidam 
maestus in lacrimis genialem canitiem reuellens senex et manibus ambabus 
inuadens torum uoce contenta quidem sed adsiduis singultibus impedita: 4. 
"Per fidem uestram," inquit "Quirites, per pietatem publicam perempto ciui 
subsistite et extremum facinus in nefariam scelestamque istam feminam 
seueriter uindicate. 5. Haec enim nec ullus alius miserum adulescentem, 
sororis meae filium, in adulteri gratiam et ob praedam hereditariam extinxit 
ueneno." 6. Sic ille senior lamentabiles questus singulis instrepebat. Saeuire 
uulgus interdum et facti uerisimilitudine ad criminis credulitatem impelli. 7. 
Conclamant ignem, requirunt saxa, paruulos ad exitium mulieris hortantur. 
Emeditatis ad haec illa fletibus quamque sanctissime poterat adiurans cuncta 
numina tantum scelus abnuebat.  

28. 1. Ergo igitur senex ille: "Veritatis arbitrium in diuinam 
prouidentiam reponamus. Zatchlas adest Aegyptius propheta primarius, qui 
mecum iam dudum grandi praemio pepigit reducere paulisper ab inferis 
spiritum corpusque istud postliminio mortis animare", 2. et cum dicto 
iuuenem quempiam linteis amiculis iniectum pedesque palmeis baxeis 
inductum et adusque deraso capite producit in medium. 3. Huius diu manus 
deosculatus et ipsa genua contingens: "Miserere," ait "sacerdos, miserere 
per caelestia sidera per inferna numina per naturalia elementa per nocturna 
silentia et adyta Coptica et per incrementa Nilotica et arcana Memphitica et 
sistra Phariaca. 4. Da breuem solis usuram et in aeternum conditis oculis 
modicam lucem infunde. 5. Non obnitimur <necessitati> nec terrae rem 
suam denegamus, sed ad ultionis solacium exiguum uitae spatium 
deprecamur." 6. Propheta sic propitiatus herbulam quampiam ob os corporis 
et aliam pectori eius imponit. 7. Tunc orientem obuersus incrementa solis 
augusti tacitus imprecatus uenerabilis scaenae facie studia praesentium ad 
miraculum tantum certatim adrexit.  

29. 1. Immitto me turbae socium et pone ipsum lectulum editiorem 
quendam lapidem insistens cuncta curiosis oculis arbitrabar. 2. Iam tumore 
pectus extolli, iam salebris uena pulsari, iam spiritu corpus impleri: et 
adsurgit cadauer et profatur adulescens: 3. "Quid, oro, me post Lethaea 
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pocula iam Stygiis paludibus innatantem ad momentariae uitae reducitis 
officia? Desine iam, precor, desine ac me in meam quietem permitte." 4. 
Haec audita uox de corpore, sed aliquanto propheta commotior: "Quin 
refers" ait "populo singula tuaeque mortis illuminas arcana? An non putas 
deuotionibus meis posse Diras inuocari, posse tibi membra lassa torqueri?" 
5. Suscipit ille de lectulo et imo cum gemitu populum sic adorat: "Malis 
nouae nuptae peremptus artibus et addictus noxio poculo torum tepentem 
adultero mancipaui." 6. Tunc uxor egregia capit praesentem audaciam et 
mente sacrilega coarguenti marito resistens altercat. Populus aestuat diuersa 
tendentes, hi pessimam feminam uiuentem statim cum corpore mariti 
sepeliendam, alii mendacio cadaueris fidem non habendam.  

30. 1. Sed hanc cunctationem sequens adulescentis sermo distinxit; 
nam rursus altius ingemescens: "Dabo," inquit "dabo uobis intemeratae 
ueritatis documenta perlucida et quod prorsus alius nemo cogno<rit uel 
o>minarit indicabo." 2. Tunc digito me demonstrans: "Nam cum corporis 
mei custos hic sagacissimus exertam mihi teneret uigiliam, cantatrices anus 
exuuiis meis inminentes atque ob id reformatae frustra saepius cum 
industriam sedulam eius fallere nequiuissent, 3. postremum iniecta somni 
nebula eoque in profundam quietem sepulto me nomine ciere non prius 
desierunt quam dum hebetes artus et membra frigida pigris conatibus ad 
artis magicae nituntur obsequia. 4. <At> hic utpote uiuus quidem sed tantum 
sopore mortuus, quod eodem mecum uocabulo nuncupatur, ad suum nomen 
ignarus exsurgit, 5. et in exanimis umbrae modum ultroneus gradiens, 
quamquam foribus cubiculi diligenter obclusis, per quoddam foramen 
prosectis naso prius ac mox auribus uicariam pro me lanienam sustinuit. 6. 
Vtque fallaciae reliqua conuenirent, ceram in modum prosectarum formatam 
aurium ei adplicant examussim nasoque ipsius similem comparant. Et nunc 
adsistit miser hic praemium non industriae sed debilitationis consecutus." 7. 
His dictis perterritus temptare formam adgredior. Iniecta manu nasum 
prehendo: sequitur; aures pertracto: deruunt. 8. Ac dum directis digitis et 
detortis nutibus praesentium denotor, dum risus ebullit, inter pedes 
circumstantium frigido sudore defluens euado. 9. Nec postea debilis ac sic 
ridiculus Lari me patrio reddere potui, sed capillis hinc inde laterum deiectis 
aurium uulnera celaui, nasi uero dedecus linteolo isto pressim adglutinato 
decenter obtexi."  

31. 1. Cum primum Thelyphron hanc fabulam posuit, conpotores uino 
madidi rursum cachinnum integrant. 
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A tradução 
19. 1. Aí fui encontrar grande número de convivas e também a fina-flor 

da cidade, como seria de esperar em casa de uma grande senhora. Havia 
mesas sumptuosas, onde resplandecia o brilho da tuia e do marfim, leitos 
recobertos de mantas bordadas a ouro, grandes cálices de encantos variados, 
mas todos igualmente preciosos. 2. Aqui, uma peça de vidro com artísticos 
relevos, ali um cristal sem defeito, mais adiante, a prata brilhante e o ouro 
fulgente, o âmbar maravilhosamente escavado e pedras preciosas, talhadas em 
forma de taça. Em suma: encontrava-se lá até o que se julgaria impossível 
existir! 3. Vários serviçais, trajados a rigor, serviam com toda a elegância 
pratos bem recheados, enquanto jovens de cabelo anelado, com esplêndidos 
uniformes, ofereciam continuamente vinho envelhecido em taças feitas de 
gemas preciosas. 4. Entretanto, foram trazidas as lâmpadas e a conversa 
espalhou-se entre os comensais, começando o riso a brotar de todos os lados, 
bem como os ditos espirituosos e as piadas. 5. Foi então que Birrena me 
dirigiu a palavra: 

— Estás a gostar da visita à nossa terra? Segundo julgo saber, no que 
diz respeito a templos, a banhos e aos restantes edifícios públicos, levamos a 
palma a todas as outras cidades; quanto a utensílios de uso corrente, estamos 
igualmente bem servidos. 6. A verdade é que desfrutamos aqui de liberdade e 
sossego; um homem de negócios estrangeiro poderá encontrar a animação de 
Roma; um viajante mais modesto, a paz do campo; numa palavra: somos um 
agradável retiro de férias para toda a província. 

20. 1. Procurei confirmar a justeza das suas palavras: 
— É bem verdade o que dizes, pois creio que em lado nenhum me senti 

tão livre como aqui. Ainda assim, tenho bastante receio dos subterfúgios, 
ocultos mas inevitáveis, das artes mágicas. 2. De facto, conta-se que nem os 
sepulcros dos mortos estão em segurança, pois há quem vá aos túmulos e às 
piras roubar os restos e mutilar os corpos dos defuntos, para inquinar a sorte 
dos vivos. 3. Diz-se ainda que velhas feiticeiras, no próprio momento em que 
se fazem os preparativos fúnebres, conseguem chegar antes de toda a gente, 
com rapidez de ave de rapina, à sepultura de algum estranho. 

4. Ao escutar as minhas palavras, um outro comensal ajuntou: 
— Em boa verdade, aqui não são poupados nem sequer os vivos. 

Houve até determinado fulano que sofreu um ataque desse tipo e ficou 
mutilado, com o rosto completamente disforme. 

5. Entretanto, os convidados à uma desataram numa casquinada sem 
vergonha, ao mesmo tempo que as cabeças e o olhar de todos se 
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concentravam em certo sujeito, sentado a um canto. 6. Ele, incomodado com 
a indiscreta atenção geral, pôs-se a murmurar contra este tratamento e 
mostrava intenção de partir, quanto Birrena o interpelou: 

7. — Espera, meu caro Télifron, fica um pouco mais e, com a tua bem 
conhecida cortesia, conta-nos de novo a tua aventura, a fim de que também 
este meu filho, Lúcio, desfrute igualmente do prazer e delicadeza do teu 
relato. 

8. Ele, porém, respondeu: 
— Na verdade, tu, cara senhora, continuas a dar mostras da mesma 

rectidão e bondade, mas o descaramento de certas pessoas é insuportável! 
9. Estava bastante irritado, mas a perseverança de Birrena, ao pedir-lhe 

pela sua saúde, lá conseguiu vencer a renitência e levá-lo a falar. 
21. 1. Por conseguinte, Télifron juntou num monte as cobertas do leito, 

apoiou-se no cotovelo, erguendo-se um pouco, e estendeu a mão direita; 2. 
tomou então a pose dos oradores, mantendo os dois últimos dedos dobrados e 
os restantes estendidos, bem como o polegar levantado e a apontar levemente 
para cima, principiando em seguida a falar: 

3. — Era eu ainda um menor, quando saí de Mileto para assistir aos 
Jogos Olímpicos e, porque estava desejoso de conhecer também as 
redondezas desta célebre província, percorri toda a Tessália, até chegar 
finalmente a Larissa, sob a influência de maus augúrios. 4. E dado que as 
minhas provisões estavam muito em baixo, deambulava eu por todos os 
quelhos da cidade, em busca de algum alívio para a pobreza, quando pousei 
os olhos, no meio do foro, em certo ancião de elevada estatura. 5. De cima de 
uma pedra, ele apregoava, em altos brados, que estava pronto a acertar o 
preço com quem se dispusesse a velar por um defunto. 6. Indaguei então a um 
transeunte: 

— Mas que história é esta? Então aqui os mortos costumam dar à sola? 
7. — Cala-me essa boca, — retorquiu o outro — pois bem se vê que és 

ainda muito garoto e um simples estrangeiro, evidentemente, para ignorares 
que te encontras na Tessália, um lugar onde as feiticeiras mordiscam, em 
vários sítios e com os próprios dentes, a cara dos mortos, a fim de usarem os 
bocados como ingredientes para as suas artes mágicas. 

22. 1. Pela minha parte, insisti: 
— Mas explica lá então, por favor, em que consiste essa tal vigília 

fúnebre! 
2. — Para começar, — continuou — é preciso ficar bem desperto ao 

longo de toda a noite, sem desfalecer e com os olhos bem abertos, 
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concentrados sempre no cadáver e sem desviar nunca a vista, nem que seja 
para mirar de esguelha. De facto, estas mulheres terríveis conseguem mudar 
de aparência e tomar a forma de qualquer animal; uma vez modificado o 
aspecto, insinuam-se tão furtivamente, que seriam capazes de iludir 
facilmente os próprios olhos do Sol e da Justiça. 3. Na realidade, elas 
disfarçam-se tanto de pássaros, como de cães e de ratos ou mesmo até de 
moscas. Depois, servem-se de encantamentos medonhos para mergulhar no 
sono os vigilantes. 4. Em boa verdade, ninguém seria capaz de enumerar a 
quantidade de subterfúgios que estas mulheres tão perversas imaginam, a fim 
de satisfazer os seus caprichos. 5. No entanto, por um trabalho assim 
perigoso, geralmente não oferecem mais do que um salário de quatro ou seis 
moedas de ouro. 6. Ah! quase ia esquecendo um outro pormenor: se, pela 
manhã, o corpo não for devolvido intacto, o guardião será obrigado a reparar 
tudo o que houver sido danificado ou diminuído no morto, para isso 
mutilando a própria cara! 

23. 1. Ao tomar conhecimento destas condições, encho-me de ardor 
viril e vou logo direito ao pregoeiro, para anunciar-lhe: 

— Pára já de gritar! 2. Tens aqui um vigilante a postos; fala então do 
pagamento! 

Ele retorquiu: 
— Ficarás com um depósito de mil sestércios à tua disposição. 3. Mas 

toma atenção, meu jovem: trata-se do filho de uma das pessoas mais 
importantes da cidade; por isso, põe todo o zelo e cuidado em protegê-lo da 
maleficência das Harpias.  

4. — Tudo o que me estás a recomendar — continuei — são para mim 
ninharias e simples bagatelas. Estás a ver um homem de ferro e sem pingo de 
sono, mais perspicaz do que o próprio Linceu ou do que Argo: numa palavra, 
todo eu sou olhos! 

5. — Ainda mal tinha acabado e logo ele me conduzia até uma casa, 
cuja entrada principal se encontrava trancada. Convida-me a entrar por uma 
portinhola estreita e introduz-me num aposento mergulhado em penumbra, 
pois as janelas estavam cerradas. Indica-me então certa mulher que chorava, 
de luto fechado; 6. em seguida, abeira-se dela e comenta: 

— Aqui tens o homem que se comprometeu a guardar o teu marido e 
está seguro de poder cumprir a tarefa. 

7. Ela afastou para um e outro lado os cabelos que lhe caíam pela cara, 
revelando um rosto belo mesmo no meio da aflição, levantou os olhos para 
mim e disse:  



Delfim Ferreira Leão 

 

 

Boletim de Estudos Clássicos — 46 

66 

— Por favor, vê se cumpres a tua missão com o maior dos cuidados! 
8. — Não te apoquentes, — retorqui — e trata apenas de preparar uma 

gratificação à medida. 
24. 1. Firmado o acordo, levantou-se e conduziu-me até outro quarto. 2. 

Uma vez ali e depois de fazer entrar sete testemunhas, desvelou com a própria 
mão o cadáver, que estava recoberto por resplandecentes panos de linho; 
chorou então longamente sobre ele e, depois de apelar à boa fé dos presentes, 
indicou com minúcia cada um dos traços do morto, havendo uma testemunha 
que anotava numas tabuinhas as suas palavras, alinhadas segundo o inventário 
formal. 

3. — Aqui vêem — dizia — o nariz inteiro, os olhos incólumes, as 
orelhas intactas, os lábios ilesos, o queixo completo. Compete a vós, 
honrados cidadãos, dar testemunho disto mesmo. 

E depois de assim falar, selou as tabuinhas, preparando-se para ir 
embora. 

4. Pela minha parte, acrescentei: 
— Manda-me apresentar, senhora, todas as ferramentas necessárias 

para esta missão. 
5. — De que precisas? — perguntou. 
— De uma lucerna bem grande — respondi — com azeite suficiente 

para ficar acesa até ser dia, de água quente e jarros de vinho, de uma taça e 
um prato cheio com os restos do jantar. 

6. Então ela sacudiu a cabeça e disparou: 
— Desaparece mas é daqui, estúpido, que te pões a pedir jantares          

e sobras numa casa enlutada, na qual não se viu, dias a fio, um rasto sequer de 
fumo! 7. Julgas tu que vieste para cá fazer uma tainada? Porque não assumes 
antes uma atitude mais conforme a uma situação de luto e de lágrimas? 

8. Mal acabara de falar, virou-se para uma servazita e acrescentou: 
— Mírrina, traz imediatamente uma lucerna e azeite, e assim que o 

vigilante estiver encerrado no quarto, retira-te de imediato! 
25. 1. Uma vez deixado só na companhia do morto, esfreguei bem os 

olhos a fim de armá-los para a longa espera, ao mesmo tempo que ia 
trauteando umas cançonetas, para animar o espírito. 2. Entretanto, veio o 
crepúsculo, depois a escuridão e as trevas mais densas, em seguida as altas 
horas do sono e, por fim, a noite calada. 3. No meu íntimo, o receio ia 
aumentando, até que, de repente, entra uma doninha, estaca diante da minha 
pessoa e crava em mim um olhar de tal maneira intenso a ponto de esta 
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anormal afoiteza de um animal tão insignificante ter conseguido perturbar-me 
o ânimo. 4. Comecei então a dizer-lhe: 

— Põe-te mas é a mexer, besta imunda, e abala para o meio dos ratos, 
que são da tua laia, antes de experimentares aqui mesmo a força do meu 
braço! Põe-te mas é a mexer! 

5. Ela voltou as costas e desapareceu num ápice do quarto. Sem 
demora, um sono pesadíssimo lançou-me de repente num abismo profundo, 
de forma que nem o próprio deus de Delfos saberia distinguir, com facilidade, 
qual de nós dois, ali estendidos no chão, estaria mais morto. 6. A tal ponto 
fiquei inconsciente, que precisaria também de um vigilante para mim. Era 
como se lá nem me encontrasse! 

26. 1. Nesse instante, as tréguas da noite foram quebradas pelo ruidoso 
canto das aves portadoras de crista. 2. Acordo entretanto e, assombrado por 
um enorme pavor, corro para o morto, aproximo a luz e, mal lhe descubro o 
rosto, ponho-me a examinar cada um dos pormenores que haviam ficado 
cobertos pelo contrato. 3. Senão quando, entra a pobre viúva, em lágrimas, 
acompanhada pelas testemunhas da véspera e logo se lança, muito ansiosa, 
sobre o corpo, recobrindo-o com muitos e demorados beijos; depois, com o 
auxílio de uma lâmpada, passa tudo em revista. Em seguida, volta-se para trás 
e chama à sua presença o administrador Filodéspoto. 4. Ordena-lhe que pague 
sem demora, àquele bom guardião, o preço acordado; uma vez cumpridas 
estas instruções, acrescentou: 

— Meu jovem, agradecemos-te do mais fundo do coração e — palavra! 
— em reconhecimento por este zeloso serviço, passaremos a contar-te, daqui 
em diante, entre os nossos amigos. 

5. Transbordante de alegria por este lucro imprevisto e toldado pelo 
brilho das moedas de ouro, que fazia tilintar na mão sem cessar, comentei: 

— Pelo contrário, senhora minha, conta-me antes entre os teus 
servidores; sempre que precisares dos meus préstimos, podes mandar vir à 
confiança! 

6. Ainda mal tinha deixado escapar estas palavras e já o pessoal da 
casa, que acolheu com imprecações este presságio azarento, agarrava nas 
armas que tinha à mão para correr atrás de mim. 7. Um dava-me socos na 
cara, outro espetava-me cotoveladas nas costas, um terceiro surrava-me as 
ilhargas com mãos raivosas; mandavam-me pontapés, arrastavam-me pelos 
cabelos, rasgavam-me as roupas. 8. Acabei assim expulso de casa, dilacerado 
e desfeito como o arrogante jovem da Aónia ou o inspirado músico de 
Pipleia.  



Delfim Ferreira Leão 

 

 

Boletim de Estudos Clássicos — 46 

68 

27. 1. Enquanto procuro recuperar o fôlego numa rua vizinha, reflicto, 
embora demasiado tarde, sobre as minhas palavras funestas e imprevidentes, 
e acabo reconhecendo que mereceria uma sova ainda maior. 2. Entretanto, o 
defunto acabara de sair de casa, a seguir às derradeiras lágrimas e 
lamentações. Uma vez que o falecido pertencia a uma família aristocrática, 
tinha direito, segundo o rito tradicional, a exéquias públicas, pelo que o 
cortejo fúnebre deveria passar pelo fórum. 3. Então vem ao seu encontro um 
ancião enlutado e aflito, desfeito em lágrimas, a arrancar os nobres cabelos 
encanecidos. Agarrou com mãos ambas o esquife e clamava com voz forte, 
entrecortada embora por constantes suspiros: 

4. — Cidadãos, apelo à vossa boa fé e à piedade pública; fazei justiça a 
este vosso concidadão assassinado, castigai o crime hediondo desta mulher 
criminosa e maldita. 5. Foi ela e ninguém mais que fez perecer, pelo veneno, 
este pobre jovem, filho da minha irmã, para agradar a um amante e se 
apoderar da herança! 

6. Eram estas as desesperadas súplicas que o ancião dirigia, entre 
gritos, a cada um deles. Entrementes, a multidão ia assumindo uma atitude 
ameaçadora, pois a verosimilhança dos factos ajudava a dar credibilidade ao 
crime. 7. Começavam a clamar por tochas, a procurar pedras, incitavam os 
garotos a dar a morte à mulher. Ela, porém, entre lágrimas fingidas e 
juramentos dirigidos a todas as divindades pelo que elas tinham de mais 
sagrado, negava tamanho delito. 

28. 1. Em consequência, o ancião retomou a ofensiva: 
— Então, sujeitemos a demonstração da verdade à divina providência. 

Temos entre nós Zatclas, um adivinho egípcio de primeira ordem, que há 
pouco acertou comigo, mediante um pagamento elevado, trazer dos Infernos, 
por uns momentos, a alma do defunto e animar este corpo, fazendo-o 
regressar da morte. 

2. Proferidas estas palavras, deixou avançar para o meio da multidão 
um certo jovem, envolto em roupagens de linho, com umas sandálias em fibra 
de palma enfiadas nos pés e a cabeça rapada por completo. 3. Depois de lhe 
beijar demoradamente as mãos, chegou mesmo a tocar-lhe os joelhos e pediu:  

— Tem misericórdia, sacerdote, tem misericórdia pelos astros do céu, 
pelas potências infernais, pelos elementos da natureza, pelos silêncios da 
noite, pelos sagrados templos de Copto, pelas cheias do Nilo, pelos mistérios 
de Mênfis e pelos sistros de Faros. 4. Concede um breve desfrute do sol e 
infunde uma luz modesta nestes olhos cerrados para a eternidade. 5. Não 
estamos a resistir contra o inevitável, nem à terra negamos o que é seu por 
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direito; suplicamos somente a graça de um curto espaço de vida, a fim de 
alcançarmos o bálsamo da vingança. 

6. Granjeada assim a benevolência do adivinho, este colocou uma 
pequena erva sobre a boca do cadáver e outra sobre o coração. 7. Depois, 
virou-se para oriente e invocou, em silêncio, os raios nascentes do venerável 
sol; e com a imponência desta encenação estudada foi suscitando cada vez 
mais no espírito dos presentes a expectativa de um milagre sem par. 

29. 1. Avanço também eu para o meio da multidão e, colocando-me 
atrás do próprio esquife, em cima de uma pedra mais elevada, observo toda a 
situação, com olhos curiosos. 2. E já o peito do morto se elevava, dilatado, já 
as veias se punham a pulsar com desassossego, já o corpo se enchia de ar: por 
último, o defunto pôs-se de pé e o jovem começou a falar nestes termos: 

— Por favor, digam-me por que motivo me chamaram às obrigações de 
uma existência efémera, no momento em que eu tinha bebido as águas do 
Letes e estava já a navegar na lagoa do Estige? Deixa, eu te peço, deixa de 
me chamar e permite-me voltar à minha paz! 

4. Foram estas as palavras proferidas pelo cadáver, mas o adivinho 
insistiu, com modos mais enérgicos: 

— Porque não contas ao povo e lhe explicas os pormenores da tua 
misteriosa morte? Julgarás acaso que não sou capaz de invocar as Fúrias com 
os meus sortilégios, nem de torturar os teus fatigados membros? 

5. Do interior do féretro, o corpo preparou-se para responder e, depois 
de soltar um profundo gemido, ao povo se dirigiu, com estes desabafos: 

— Pereci graças às malas-artes da minha esposa recente; fui vítima de 
uma bebida envenenada e entreguei a um adúltero o meu leito ainda quente! 

6. Então, valendo-se no momento de toda a desfaçatez, aquela 
excepcional consorte pôs-se a discutir com o marido e a resistir com 
argumentos sacrílegos às acusações feitas. Os ânimos aqueciam entre o povo 
e as opiniões dividiam-se: uns reclamavam que a execrável mulher fosse de 
imediato enterrada viva juntamente com o esposo; outros achavam que não se 
devia dar crédito às intrujices de um cadáver. 

30. 1. No entanto, a subsequente actuação do jovem morto desfez por 
completo as hesitações; de facto, voltou a suspirar, de forma ainda mais 
intensa, e exclamou: 

— Vou dar-lhes, então, vou dar-lhes provas claríssimas desta verdade 
impoluta, ao revelar acontecimentos que pessoa alguma além de mim teria 
podido conhecer ou mesmo pressagiar. 

2. Em seguida, designou-me com o dedo e continuou: 
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— De facto, enquanto este prudentíssimo guardião do meu corpo 
exercia sobre mim uma cuidadosa vigília, as velhas feiticeiras, que deram 
entrada com intenção de me despojar e com esse intuito se haviam 
metamorfoseado, tentaram por várias vezes, mas em vão, iludir o seu 
diligente desvelo. 3. Por fim, decidiram atirar sobre ele uns vapores 
soporíferos; mal ele ficou mergulhado num sono profundo, não mais pararam 
de me chamar pelo nome, até que as minhas articulações entravadas e os 
meus gélidos membros começaram a ensaiar morosos esforços para obedecer 
aos comandos da sua arte mágica. 4. Ora dava-se o caso de este sujeito, 
estando embora vivo e morto apenas de sono, responder pelo mesmo nome 
que eu, de modos que, ao ouvir chamar por si, logo se levantou, sem disso ter 
consciência; 5. e assim, como se fora uma sombra sem vida, lá avançou ele, 
maquinalmente. Embora a porta do quarto estivesse bem aferrolhada, bastou 
uma brecha para lhe cortar primeiro o nariz e depois as orelhas, sofrendo em 
meu lugar essa amputação. 6. Em seguida, para que tudo quadrasse com o 
embuste, aplicaram-lhe um pedaço de cera moldado com a forma exacta das 
orelhas decepadas e fizeram o mesmo com um nariz semelhante ao dele. E 
agora encontra-se esse desgraçado aqui ao pé, depois de receber a devida 
recompensa — não pelo desvelo, mas pela própria mutilação! 

7. Aterrorizado com estas palavras, comecei a tactear o rosto. Levo a 
mão ao nariz, agarro e ele vem atrás; apalpo as orelhas e elas desprendem-se. 
8. À medida que os presentes dão por mim, apontando o dedo e virando a 
cabeça, começa a estalar o riso, até que eu consigo escapar-me entre as pernas 
dos circunstantes, banhado em suores frios. 9. Depois disso, porque estava 
mutilado e me havia tornado objecto de chacota, não mais pude regressar à 
casa pátria. Deixei crescer o cabelo de ambos os lados e lá vou disfarçando a 
deformidade nas orelhas; quanto à vergonha do nariz, procurei garantir 
alguma decência ao tapá-lo com este pedaço de tecido, que sobre ele apliquei. 

31. 1. Assim que Télifron terminou o relato, os convivas, encharcados 
já de vinho, retomaram as gargalhadas. 
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