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  Quem é que a fatídica 
  Rocha de Delfos indica 
465  Assim, que o nefando além do nefando 
  Ultrapassa com as mãos assassinas? 
  Nessa hora, mais rápidos que as éguas dos ventos 
  Têm seus pés de mover-se na fuga: 
  Eis contra ele projeta-se, armado 
470   De raios e chamas o filho de Zeus 
  E junto lhe seguem os traços 
  As Keres sem falha na caça. 
   
  Num lampejo, no monte nivoso 
  Há pouco mostrou-se 
475  A voz do Parnaso, que todos atiça 
  Na busca do homem oculto. 
  Já vai, errante na agrura 
  Da serra, por lages e furnas 
  O touro grutesco 
  Mísero, o mísero pé de perdido 
  Em fuga das predições que fluem 
480  Do umbigo da terra — mas elas 
  Sempre vivas, o sobrevoam. 
 
  Assombroso, me abala com sustos 
  O vate vidente das aves de agouro: 
  Não creio nem desacredito: em apuros 
485  Não sei o que digo; 
  Oscilo flutuando no meu receio 
  Sem ver adiante, sem ver para trás. 
  Haveria, a opô-los,  
  Na raça de Lábdaco 
490  Ou no filho de Pólibo,  
  Um quê de querela? 
  Nem no passado 
 
    



  Nem hoje, que eu saiba; 
  Tampouco tive 
  Prova capaz de 
495  Me opor à fama 
  Bem firme de Édipo, e, ao lado labdácida 
  Me pôr contra ele, por crimes incertos. 
   
  Zeus e Apolo, por oniscientes, 
  As sinas discernem de todo mortal 
  Mas cá entre os homens, algum adivinho 
500  Qualquer coisa tem mais do que eu? 
  Não há verdadeira confirmação. 
  No que é de saberes, em sabedoria 
  Um homem aos outros excede; 
  Nunca antes que o tenha, porém,  
505  Eu verificado, irei acatar 
  A palavra dos acusadores. 
  Pois vejo que quando 
  A alada donzela 
  Lhe foi ao confronto, uma prova ele deu 
510  De sábio, de bom para a urbe. Portanto, 
  Nunca há-de meu peito um crime imputar-lhe. 
 
 
Ao apresentar-se no párodo, o coro se exprime com fervor e aflição, dirigindo uma prece 

dolorosa aos deuses. Sua rogativa entrecortada por lamentos manifesta de forma patética a 

angústia do momento crítico que marca o início da peça, o contexto em que a ação vai 

desenrolar-se, a circunstância que a motiva. Já no primeiro estásimo, o coro penetra no enredo, 

por assim dizer. Assume o caráter de um personagem, papel que lhe reconhecia Aristóteles 

(Poética, 1456a). Reage a acontecimentos decisivos deflagradores da trama que começa a 

delinear-se: ao vaticínio de Apolo comunicado no prólogo e ao tremendo agón do primeiro 

episódio. A primeira estrofe e sua antístrofe se reportam ao oráculo. A segunda estrofe e a 

antístrofe que lhe correspondem aludem ao embate entre o rei e o adivinho.  Interliga os dois 

momentos do canto o tema da profecia. O coro declara sua fé no pronunciamento do deus, 

porém mostra-se desconcertado pelas palavras ominosas de Tirésias, que lhe parecem obscuras. 

Manifesta incerteza (“não creio nem desacredito”), mas por fim, no tocante ao adivinho, prefere 

o ceticismo. Está perplexo. Reage à suspeita lançada por Édipo sobre Creonte com uma 

interrogativa. Imagina um motivo que logo descarta: uma oculta rixa entre a raça de Pólibo e a 

estirpe labdácida. Neste trecho lírico apresenta-se um elemento dramático fundamental para o 

desenvolvimento da peça: aí desponta a a primeira manifestação da dúvida, que mais adiante 

se vai configurar como um poderoso motor da tragédia.     

 



NOTAS 
 
 
Versos 463-4: A expressão “Rocha de Delfos” cifra uma sinédoque: indica o santuário délfico, 

implantado num sítio que faz parte do maciço do Parnaso. A rocha é fatídica porque aí tem 

sede o oráculo de Apolo, pois o deus revela o que tem de acontecer, prediz o destino.  

Thespiepeía vem a ser um hápax legómenon.  

 

Verso 465: A expressão arret’ arréton corresponde ao latim infanda inter infanda. O coro se 

refere ao crime do assassino de Laio, já apontado no prólogo como causa da peste, segundo a 

sentença do oráculo apolíneo.  Mas a expressão tem conotações muito fortes que fazem pensar 

em uma violação extrema. Presta-se a qualificar um ato ominoso com carga máxima de 

impureza: convém de modo especial a designar o parricídio e o incesto. O coro ainda ignora a 

existência desses crimes. Todavia no drama sofocleano (e na tragédia em geral) frequentemente 

coro e personagens frequentemente dizem mais do que supõem dizer.   

 

Versos 467-8: o poeta usa o adjetivo aellás, no genitivo plural, concordando com híppon. 

Procurei aproximar-me da imagem sofocleana. Hesíquio (s. v.) interpreta aellás como “célere, 

rápido”. Todavia, se é legítima sua inferência do sentido derivado do termo, não se pode 

esquecer que seu significado básico tem a ver com ventania, reporta-se à força impetuosa do 

vento que tudo arrasta.  Como se sabe, o substantivo aélla quer dizer justamente “ventania”, 

“furacão”. Segundo penso, Sófocles evoca uma associação mítica.  Narra-se na Ilíada (XX, 

219-30) que o vento Bóreas engendrou doze potros unindo-se a doze das três mil éguas do 

dardânida Erictônio. A velocidade desses equinos se explicava por tal origem. A ideia mítica 

de éguas emprenhadas pelo vento nada tem de incomum no mundo grego e mesmo em outras 

culturas.  Pensando nisso, na tradução deste verso interpretei híppon, genitivo plural de híppoi, 

como alusivo a éguas.  Com efeito, este nome grego se aplica tanto aos machos quanto às 

fêmeas da espécie equina. No poema de Parmênides, só o artigo (hai) nos permite reconhecer 

que éguas e não cavalos puxam a carruagem na qual o filósofo é conduzido em sua viagem 

extraordinária à deusa de quem acolhe a revelação do ser. Tentei mander a densidade imagética 

do trecho.   

 

Verso 470: O filho de Zeus aludido neste verso é certamente Apolo.  

 



Verso 472: Kéres são divindades funestas, mortíferas, vingadoras implacáveis, filhas da Noite 

(cf. Hes. Theog. 217-22.), tal como as Moiras. Eram as Keres frequentemente assimiladas às 

Erínias. Ésquilo (Sept.1055) chama-as de Kéres Erínias. 

 

Verso 478: Khereúon, mais que “solitário”, significa, neste caso, “posto em lugar ermo, longe 

do convívio dos semelhantes”. A imagem descreve um touro perdido do rebanho, a errar “com 

mísero pé”. Na tradução deste verso, procurei reproduzir o jogo dançarino de Sófocles, 

repisando a marca de Édipo. 

 

Verso 480: Uma pedra branca que correspondia ao ómphalos do santuário délfico de Apolo era 

considerada o centro do mundo. Ver Plat. Resp. 427c; Aesch. Eum. 39 sq. De acordo com uma 

crença helênica, essa pedra foi o ponto de encontro de duas águias que Zeus despachou, de 

forma simultânea, uma do oriente e outra do ocidente: assim o deus supremo pôde definir o 

centro do mundo (Cf. Plut. De defectu oraculorum.  Moralia III, 409 EF).  Anaximandro de 

Mileto situou em Delfos o eixo de seu mapa da Terra. Nas ruínas de Delfos ainda se pode ver 

um ônfalo de pedra calcárea, ao lado do Tesouro dos Atenienses. Seria o mesmo a que 

Pausânias fez referência (Paus. X. 16, 3.) Outro ônfalo, guardado no Museu de Delfos, é 

recoberto por uma estrutura em forma de rede. Acredita-se que seja uma cópia romana de um 

monumento mais antigo. O termo omphalós tem o significado básico de “umbigo”.   

 

Verso 490. O coro ainda julga que Édipo é filho de Pólibo, rei de Corinto. Pólibo e sua esposa 

Mérope adotaram o menino Édipo e o criaram como seu filho legítimo. Segundo Édipo revela 

no Segundo Episódio (versos 771-80), num diálogo com Jocasta, ele mesmo acreditava que os 

soberanos de Corinto eram seus pais. Num banquete, um bêbado o chamou de “filho postiço” 

e lhe instilou a dúvida que o levaria a consultar o oráculo de Apolo, em Delfos.   

 

Verso 509: A alada donzela: a Esfinge. 
 

 


