
 
 

O PÁRODO DA TRAGÉDIA SOFOCLEANA “REI ÉDIPO” 
TRADUÇÃO E COMENTÁRIO  

ORDEP SERRA 
 
 
Chama-se de “párodo” (gr. párodos) o canto que marca o ingresso em cena do coro 
trágico.  O conjunto coral apresenta-se dançando, numa evolução que compreende  voltas 
(estrofes) e contravoltas (antístrofes). Em cada um desses movimentos, o grupo dançarino 
profere um segmento do seu canto. Este párodo de “Rei Édipo encerra três estrofes com 
as antístrofes correspondentes.  Seu cantar combina lamento e prece fervorosa, 
traduzindo a aflição do povo tebano perante a calamidade descrita no Prólogo: a peste 
que assola a cidade.  O Coro entra pela esquerda, dançando. Um coreuta destaca-se para 
cantar as estrofes; outro, depois da correspondente evolução, vem dizer as antístrofes. 
Segue-se o mesmo procedimento nos estásimos.  
  
 
PÁRODO 
 
  Grata de ouvir, ó palavra de Zeus 
   De Delfos, a dourada, 
  Como vens à gloriosa 
  Tebas? Temor estira-me  
  E palpita 
   Meu corpo. 
  Délio dos alaridos, Curador, 
155  Cuido em ti, e estremeço: que obrigação 
  A repetir todo ano, uma nova 
   Ou antiga, será tua exigência? 
  Diz-me, dourada filha da esperança 
   Voz imortal! 
 
  Primeira nesta prece, filha de Zeus, te invoco 
   Atena eterna; 
160  E a dona da terra, tua irmã 
  Ártemis, que no trono da praça redonda 
   Se assenta gloriosa; 
  E Febo, o que fere de longe, imploro: 
  Venham a mim os três protetores! 
  Se antes, alguma vez, a Cidade 
165   Ameaçada por desgraças 
  Livraram, apartando o fogo do flagelo, 
   Também agora livrem. 
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Ó deuses, sofro males sem número. 
  Toda a minha tropa enferma,  
  E não tenho na idéia adaga 
170  Que corte o mal. 
  Nem frutos brotam 
  Da terra ilustre, nem filhos 
  Dos trabalhos gementes obtêm as mulheres. 
  Um depois do outro, vê-se precipitar 
175   meu povo, como pássaros de penas  
  Mais rápido que fogo infatigável 
  Nas ribas do deus do ocaso. 
 
  Morre a cidade nos mortos inúmeros. 
180  Crianças não choradas no chão 
  Sem luto piedoso jazem mortíferas. 
  Esposas, mães grisalhas, 
  Muitas, de muitos cantos, vêm às aras, 
185  Choram míseras mágoas e suplicam; 
  O péano lampeja, e consoam soluços. 
  Manda-lhes, filha dourada de Zeus 
  O belo rosto de teu auxílio. 
 
  Ares, o violento, que hoje 
191  Me assalta sem o escudo de bronze 
  Num alarido agressor em fogo, 
  Rápido recue de minha pátria 
  Banido para o grande 
195  Tálamo de Anfitrite 
  Ou rumo às inóspitas praias 
  Das ondas trácias. 
  Se a noite o adia, o caso 
   Cabe acabar ao dia —  
200  Ó Zeus Pai, dominador 
  Dos flamejantes coriscos, 
  Com o raio fulmina-o! 
 
  Senhor da Lícia, também 
  Tomara do teu arco de ouro 
205  Venham as flechas indomáveis 
  Em meu socorro, e as fogosas 
  Flamas com que Ártemis salta 
  Quando corre nos montes lícios. 
  Suplico também o da mitra de ouro 
210  Epônimo desta terra, 
  Évio Baco das faces de vinho 
  Guia das Mênades: 
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  Que venha com o rosto iluminado 
  Por tocha de fogo, atacar 
215  O deus que entre os deuses não se honra. 
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