
Tu hás de chegar aos portos de Cécrops e ser acolhido na tua pátria
quando te ergueres, altivo, no meio das gentes que te escutam
e contares a preceito a morte do touro e homem
e a mansão de penedia talhada por ínvias sendas,
conta, também, de mim, deixada ao abandono em terra deserta;
eu não devo ser apagada das tuas glórias1

Carta de Ariadne a Teseu, Heróides de Ovídio

1 Ovídio, Heróides, tradução do latim de Carlos Ascenso André, Cotovia, Lisboa, 
pp. 104–105. [N. do T.]
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Permitam-me contar-vos a história de um homem justo.
O homem justo desta história é o rei Minos de Creta, que se 

propôs a travar uma grande guerra contra Atenas. Era uma guerra de 
retaliação pela morte do seu filho, Andrógeo. Este poderoso atleta 
tinha sido vitorioso nos Jogos Panatenaicos daquela cidade, apenas 
para ser desfeito em pedaços por um touro furioso numa solitária 
encosta ateniense. Minos responsabilizou Atenas pela perda do seu 
filho triunfante, desejoso de uma punição banhada de sangue por não 
terem conseguido proteger o rapaz daquela besta selvagem.

Minos, a caminho de lançar a sua ira sobre os Atenienses, 
parou para destruir o reino de Mégara numa demonstração de força. 
O rei de Mégara, Niso, era famosíssimo pela sua invencibilidade, 
mas a sua lenda não estava à altura do poderoso Minos, que cortou 
a madeixa de cabelo carmesim da qual o poder de Niso dependia. 
Despojado desses caracóis cor de sangue, o infeliz foi morto pelo 
vitorioso Minos.

Como se lembrou ele de cortar o cabelo de Niso? Minos  
contou-me alegremente como a filha do rei, a bela princesa Cila, se 
tinha apaixonado louca e perdidamente por ele. Enquanto ela lhe 
murmurava as doces promessas ao seu ouvido recetivo, contando 
como de bom grado abdicaria da sua casa e da sua família em troca 
do amor dele, deixou escapar a chave para a destruição do seu pai.
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É claro que Minos ficou, com razão, enojado com a sua falta de 
devoção filial e, depois de o reino ter caído com a descida sangrenta 
do seu machado, amarrou a rapariga apaixonada à parte de trás do 
seu barco e arrastou-a piedosamente para a sua sepultura aquática 
enquanto ela gritava e lamentava a sua terna confiança no amor.

Ela traíra o seu pai e o seu reino, disse-me ele, ainda a brilhar 
com o rubor da vitória no regresso da derrota de Atenas. E que uso 
poderia dar o meu pai, rei Minos de Creta, a uma filha traiçoeira?
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EPÍLOGO

Flutuo na escuridão negra. Um pequeno ponto de luz, mas bri-
lhante como uma chama. Cintilo enquanto Hélio conduz a sua 

quadriga para baixo do horizonte, a joia cintilante no centro da 
coroa. Os meus pensamentos são agora lentos e pesados, ressoando 
no coração profundo da eternidade, mas vejo toda a vida por baixo 
de mim.

Os meus filhos criados, como o seu pai antes deles, pelas gen-
tis ménades. Não estão amaldiçoados pelo fardo do sangue imortal, 
são plácidos e indiferentes a qualquer desejo de glória. Continuaram 
a levar vidas pacíficas e corriqueiras — o maior presente que lhes 
poderia ter sido dado. Quando chegar a sua hora, Hermes conduzi-
-los-á suavemente para aquelas costas escuras e passarão para o 
reino de Hades sem arrependimento ou desejo por uma fama len-
dária. Dioniso deixou Naxos para eles e para as ménades depois de 
ter mediado a sua paz com Perseu e feito grandes reparações para 
os Argivos. Os dois irmãos continuaram a ser rivais, mas não houve 
mais derramamento de sangue, e o calor extinguiu-se da sua luta 
pela primazia. Dioniso tomou o seu lugar no Monte Olimpo, e a 
nossa ilha foi deixada às mulheres.

Aqui em cima, à deriva na escuridão infinita, ouço as suas pre-
ces: as mulheres de Naxos, de Creta, de Atenas, de Argos e de todos 
os recantos longínquos do mundo. Elas chamam-me quando estão 
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com contrações, quando se debatem com a maior luta da humani-
dade, quando invocam cada grama de determinação e propósito que 
possuem para trazer outra luz ao universo; chamam-me para guiar 
os seus bebés para a segurança, quentes e húmidos nos seus braços. 
E aqui, na grande abóbada do céu noturno, eu ouço-as. Viro a minha 
luz na sua direção e banho-as no seu brilho inextinguível, reunindo-
-as todas para partilharmos juntas a nossa força inesgotável.


