
O TERCEIRO EPISÓDIO DA TRAGÉDIA "REI ÉDIPO" 
TRADUÇÃO E COMENTÁRIO POR 
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A cena abre-se com Jocasta, que vem do palácio acompanhada por uma serva, trazendo flores 
e incenso para depositar no altar de Apolo. A rainha dirige sua primeira fala ao Coro, que 
está presente em todo o drama. A chegada de um mensageiro vindo de Corinto movimenta a 
cena, com uma novidade que aporta. Ele entra pela esquerda, imediatamente após a prece de 
Jocasta.  A peripécia se aprofunda com a entrada de Édipo, chamado pela serva por ordem 
da rainha, que imagina auspiciosa a ambígua mensagem do coríntio. O diálogo que se 
desenvolve entre os três personagens — com  algumas intervenções do corifeu —, torna-se 
cada vez mais dinâmico e surpreendente. Édipo logo passa a centralizá-lo, precipitando-se 
rumo ao reconhecimento que será sua queda. O ritmo patético é dado por jogos de ilusão e 
desilusão que se entrelaçam, ainda sem deslindar-se de todo. Jocasta logo se desilude, mas 
Édipo continua no engano que o provoca  e o levará, adiante, a desenganar-se de forma 
sinistra. O andamento tortuoso, loxíaco do episódio mostra subliminarmente a agência de 
Apolo.  

 
   
 J. Ó príncipes da terra, a idéia me veio 
  De ir aos templos dos deuses, em minhas mãos levando 
  Estas guirlandas e estes incensórios. 
  O ânimo de Édipo exalta-se demais 
915  Com aflições diversas; já não, como o sensato, 
  Ele interpreta o novo a partir do antigo 
  Mas se entrega a quem fala, se fala de terrores. 
  Agora que mais nada logro em aconselhá-lo, 
  Pra ti, ó lício Apolo — que és vizinho —  
920  Suplicante me volto, com estas oferendas: 
  Abre-nos uma via de salvação sem mancha 
  Pois nos inquietamos de ver apavorado 
  Aquele que é pra nós o piloto da nave. 
 
Mensageiro Um de Vocês da terra me dirá onde pode 
925  Ser que eu ache o palácio do rei Édipo 
  Ou o rei em pessoa — se é que pode? 
 

C. Eis seu teto. Ele está em casa, ó estrangeiro. 
  Esta mulher é a mãe dos filhos seus. 

 
M. Com pessoas felizes vivas sempre feliz, 

930  Por ser a sua consumada esposa. 
 
 J. Sê tu feliz também, estranho, que o mereces 
  Pela boa palavra. Entretanto me diz 
  Por que causa aqui vens, ou para que recado. 
 

M. Boas novas, mulher, pra teu marido e a Casa. 



 
935 J. Que novas? E da parte de quem chegam? 
 
 M. De Corinto. Com o que falarei, logo hás-de  

  — Como não? — alegrar-te; mas também, ficar triste. 
 

 J. O que é? Como pode ter essa força ambígua? 
 
 M. Édipo vão tornar seu rei os moradores 
940  Do Istmo, conforme por lá é voz corrente. 
 
 J. O quê?! O velho Pólibo não é seu governante? 
 
 M. Não, porque a morte agora o tem na tumba. 
 
 J. Que diz? Morreu o pai de Édipo?  
 
      [M].  Se é que 
  A verdade não digo, eu bem mereço a morte. 
 
945 J. Serva, ande logo! Vá chamar depressa 
  O amo! E então, oráculos dos deuses, 
  Que é feito de vós? Édipo há muito 
  Deste homem fugia, com temor de matá-lo 
  — Ao que, na sua ausência, morreu no azar da sorte! 
 
950 E. Ó querida cabeça, minha mulher Jocasta, 
  Porque tu me chamastes cá fora do palácio? 
 
 J. Este homem escute, e com ouvi-lo, veja 
  O que valem sagrados vaticínios dos deuses. 
 
 E. Ele, afinal, quem é, e o que tem a dizer-me? 
 
955 J. De Corinto nos vem, com novas de teu pai: 
  De que Pólibo é morto e não existe mais. 
  
 E. Estrangeiro, que dizes? Relata-me mesmo! 
  
 M. Se devo começar dando-lhe esta certeza, 
  Saiba, sim, que ele pela morte foi levado. 
 
960 E. Por conjura ou doença ele foi atacado? 
 
 M. Pra derrubar um velho, basta um pequeno abalo. 
 
 E. Foi então de doença que morreu o coitado! 
 
 M. E também pelos anos, que já muitos contava. 
 



 E. Ai, mulher! E agora, quem mais há de escrutar 
965  O profético lume de Pito, ou, lá no alto 
  As aves piadoras, por cujo agouro eu 
  Deveria matar meu pai? Defunto, este 
  Jaz debaixo da terra, sem que tocado eu tenha 
  Em armas! ... A não ser que por saudoso de mim 
970  Morresse... pois eu dera-lhe morte só assim... 
  Oráculos que havia, levou-os para o Hades 
  Pólibo — e jazem lá, sem valor, a seu lado. 
 
 J. Então, não era isso o que eu dizia? 
 
 E. De fato; mas o medo me tinha extraviado. 
 
975 J. No ânimo não mais recebas tais pavores. 
 E. E a cama da mãe, como não temerei? 
 
 J. Que evitará com medo o homem, sob o comando 
  Da sorte, se de nada há previsão segura? 
  Viver como se pode é o melhor, à aventura. 
980  Da mãe, não temas núpcias, 
  Pois muitos dos mortais em sonhos já 
  Com a mãe se deitaram. Mas o homem que a isso 
  Importância não dá, leva melhor a vida. 
 
 E. Tudo o que falas, muito bem quedara 
985  Não fosse viva a que me fez: pois vive, 
  Mesmo se tua acertas, é força que eu receie. 
 
 J. Abre-te o olho a cova do teu pai: grande prova. 
 
 E. Grande sim; eu, porém, tenho medo da viva. 
 
 M. E qual é a mulher a quem tanto receia? 
 
990 E. Mérope, velho: a que se uniu com Pólibo. 
 
 M. Que há com ela, que te inspira medo? 
 
 E. Terrível profecia dos deuses, forasteiro. 
 
 M. E pode-se saber? Ou é vedado a estranhos? 
 
 E. Pode-se. A mim falou, tempos atrás, Loxias 
995  Que eu era de juntar-me com minha mãe, e ainda 
  O sangue de meus pais tirar com minhas mãos. 
  Por isso de Corinto, há muito, me afastei. 
  Fui feliz, é verdade; no entanto, também 
  Ver o rosto dos pais é uma grande alegria. 
 



1000 M. E temendo estas coisas exilou-se de lá? 
 
 E. Ó velho, um parricida eu não quis me tornar. 
 
 M. Ó, porque deste medo inda não te livrei 
  Eu que vim com os melhores propósitos, meu rei! 
 
 E. Bem que um digno prêmio de mim alcançarás! 
 
1005 M. Bem que aqui eu vim com a boa esperança 
  De, pelo teu regresso, me a sorte melhorar! 
 
 E. Mas junto a quem gerou-me, eu nunca viverei! 
 
 M. Filho, bem claro está que não vês o que fazes! 
 E. Como, velho? O que dizes me explica, pelos deuses! 
 
1010 M. Se por esses motivos não voltas para casa... 
 
 E. Temo que sejam certas as palavras de Febo! 
 
 M. ... É que com os genitores tem medo de manchar-se? 
 
 E. Ó velho, é isso mesmo que sempre me apavora. 
 
 M. Pois sabe: este temor que tens é sem razão. 
 
1015 E. Mas como assim, se desses pais nasci? 
 
 M. Ora, por parentesco Pólibo nada é teu. 
 
 E. Como diz? Não foi Pólibo, então, meu genitor? 
 
 M. Ele tão pouco o foi quanto este que te fala. 
 
 E. E como quem gerou-me é igual a quem me é nada? 
 
1020 M. É que não te gerou, como tampouco eu. 
 
 E. E porque, afinal, de filho me chamava? 
 
 M. De presente, de minhas mãos te recebeu. 
 
 E. Se de outras mãos me teve, como tanto me amou? 
 
 M. Pela falta de filhos que primeiro penou. 
 
1025 E. Fui comprado ou achado por ti, que me destes? 
 
 M. Lá nos vales selvosos do Citerão te achei. 



 
 E. E porque tu andava nesses pagos, então? 
 
 M. Um rebanho montês guardava, na ocasião. 
 
 E. Tu eras um pastor errante, por contrato? 
 
1030 M. Mas fui teu salvador, filho, naquele tempo. 
 
 E. De que mal eu sofria, quando me resgatastes? 
 
 M. As juntas dos teus pés o podem atestar. 
 
 E. Ai, o velho defeito, pra que me recordar? 
 
 M. Fui eu quem desprendi os teus pés trespassados. 
 
1035 E. Advém-me do berço um estranho vexame! 
 
 M. Tirado deste caso foi o teu próprio nome. 
 
 E. E quem o provocou, pai ou mãe, pelos deuses? 
 
 M. Não sei. Melhor o sabe quem a mim te entregou. 
 
 E. Ora, tu não me achaste? De outro me recebestes?  
 
1040 M. Não achei; deu-te a mim outro pastor. 
 
 E. Quem era? Podes tu, acaso, descrevê-lo? 
 
 M. Falava-se que era um servidor de Laio. 
 
 E. Do mesmo que, outrora, foi rei deste país? 
 
 M. Sim; era servo dele o tal pastor. 
 
1045 E. Viverá ele ainda, que eu mesmo possa vê-lo? 
 
 M. Isto sabem melhor os da terra — Vocês! 
 
 E. Alguém aqui da terra, por acaso 
  Me conhece o pastor de que ele fala? 
  No campo, ou aqui mesmo, o terá visto? 
1050  Revele-o, que é a hora de apurar estes fatos! 
 
 C. Penso que não é outro senão esse do camp 
  Que já antes já buscavas; no entanto 
  Jocasta, que aí está, melhor pode falar. 
 



 E. Sabe, mulher, aquele que há pouco 
1055  Queríamos viesse? É de quem fala este? 
 
 J. Que tem o que ele disse? Não ligue! O dito à toa 
  Melhor é que jamais tu queiras recordar! 
 
 E. Mas nunca se dará que eu, tendo alcançado 
  Esses indícios, deixe de descobrir-me a raça! 
 
1060 J. Ó, pelos deuses, não! Se prezas tua vida 
  Não procure spor isso! Basta que eu só padeça! 
 
 E. Coragem! Se provar-se que eu cá sou filho e neto 
  De escrava, isso não há de rebaixar-te em nada! 
 
 J. Ainda assim me atende, eu rogo: não o faças! 
 
1065 E. Eu não te atenderei: quero apurar o certo. 
 
 J. Te aconselho o melhor, com plena consciência. 
 
 E. Os teus belos conselhos já muito me aborrecem. 
 
 J. Desgraçado! Oxalá nunca saibas quem és! 
 
 E. E então, não vai ninguém buscar-me esse pastor? 
1070  Deixem-na aí gabar-se de sua rica ascendência! 
 
 J. Ai, ai, meu infeliz! Eu de agora em diante 
  Só este vou te dar, nunca mais outro nome!  
 
 C. Porque é que sai assim, ó Édipo, a mulher 
  Por uma dor agreste agitada? Receio 
1075  Que do silêncio dela irrompam infortúnios. 
 
 E. Pois rompa o que romper! Quero saber da minha 
  Semente, e pouco importa se esta for pequena! 
  Ela pensa, por certo, feito mulher altiva 
  E assim de minha baixa extração se envergonha. 
1080  Eu, porém, considero-me um filho da Fortuna 
  A benfazeja: não terei vergonha. 
  Esta mãe me pariu: lua dos meses manos 
  Já pequeno, já grande me fizeram, mudando. 
  O que sou de nascença, inda que evite agora 
1085  Saber de minha origem, não se me alterará. 
 
 
VERSOS 911-923. Segundo muito bem observou Kamerbeek (1967), a fala de Jocasta que dá 
início ao Terceiro Episódio tem claro paralelo numa cena da Electra sofocleana (vv. 634 sq.). 
Na tragédia Electra, a rainha Clitemnestra, perturbada por um sonho que a agitou durante toda 



a noite, na manhã do novo dia decide fazer uma oferenda a Apolo. Quando ela conclui sua 
oração ao deus, chega um mensageiro com o que a ela lhe parece uma boa nova: a notícia  
(falsa) da morte de Orestes. Na verdade este anúncio fúnebre que a rainha comemora de forma 
ambígua deflagra um processo que a levará à morte. De modo análogo, a ilusão da boa nova 
trazida pelo mensagiro coríntio neste terceiro episódio de  OT empolga Jocasta, mas representa, 
para ela, o princípio do fim.  
 
VERSO 921. O pedido de Jocasta será atendido pelo deus de forma irônica: salutar para Tebas, 
na medida que vai purgá-la da peste, mas de todo indesejável para a rainha e seu filho/esposo. 
A cidade será salva à custa dos soberanos.  
 
VERSOS 924-6. No verso 924, no vocativo da abertura da frase, “Um de vocês da terra...” o 
“da terra” está por xénoi, em minha tradução. Xénos é tratamento recíproco, e como tal designa 
tanto quem dá como quem recebe a hospitalidade: tanto o hospedeiro quanto o hóspede. A 
mesma coisa sucede com o latim hospes —  e sucedia, outrora, com o seu derivado em nossa 
língua. (O latim hostis também tinha os mesmos significados de xénos, inclusive o de 
“inimigo”, que acabou predominando). “Vocês da terra” é como dizemos ao dirigir-nos aos 
nativos, quando vamos a país ou região dos outros. Não dizemos: “Vocês estrangeiros”: seria 
impertinente.  “Vocês estranhos” soaria indelicado e mesmo bizarro. 
 
Esta primeira fala do mensageiro compreende, no original três versos rimados, com a sílaba 
final   -pou, que evoca pous, “pé”. Seria uma tradução mais simples e literal: 
 
 Me ensinará um de Vocês da terra 
 Onde fica o palácio do rei Édipo 
 Ou melhor, se souberem, onde achá-lo em pessoa? 
 
Tentei, porém, recriar o bater de pés que ressoa subliminarmente neste apelo do anunciador, o 
qual chega alegre, que nem um anjo de boas notícias, mas comunica a desgraça: ambíguo 
angelus novus, torto, palindrômico, à procura de Édipo. No começo, ele quer localizar o rei 
com suas perguntas; depois, com suas respostas, indica o sítio onde o recolheu, numa passagem 
da morte para a vida. Assim mostra donde vem Édipo, e acusa seus deslocamentos ambíguos, 
assinalando-lhe a marca do pé. A rima sofocleana constrói-se, neste trecho,  pela repetição da 
mesma palavra: o adv. relativo hópou (= “onde”), que aparece no fim do primeiro e acaba o 
terceiro verso da seqüência —  mais  o nome de Édipo (no genitivo, Oidípou), na terminação 
do verso intermediário. Na tradução, terminei o segundo verso com o nome do herói, e os 
outros dois com “pode”— flexão verbal que (quase) inverte parte desse antropônimo, num 
semi-anagrama. (O leitor se lembrará também, espero, do sufixo    -pode... derivado do grego 
poús, podós, “pé”: ele está presente em nossa língua em algumas palavras de origem erudita, 
mas de uso comum, como a bem conhecida “miriápode”).  
 
VERSO 930: Aí “esposa consumada” equivale a pantelés dámar: uma esposa que deu filhos 
ao marido. 
 
VERSOS 945-9: O breve intervalo na seqüência das falas, enquanto se cumpre a ordem de 
Jocasta, ajuda a incrementar a curva ascendente de um páthos cuja onda logo desabará na 
peripécia. Édipo entra pela direita, acompanhado por fâmulos.  
 
VERSO 987: Mais ao pé da letra: “[Mas] na verdade  (é) um grande olho a cova de teu pai”. 
Tournier (1866 p. 190) sugere que, neste verso 987, ophthalmós equivale a ópe, “fenestra, une 



ouverture par laquelle on voit, un jour”; e lembra que “la plupart des comentateurs interprètent: 
‘lux, i. e., solatium, levamen”. O Lexikon Sophocleum (ELLENDT 1986), s. v. ophthalmós, 
anota: “... figuratam dictionem tamen habet...” e cita, a propósito, este mesmo verso, 
explicando: “lux quasi vitam collustratura, i. e, levamen et solatium acceptum inde, quod metu 
parricidii sublatus erat.” No esforço da tradução, vali-me da expressão que temos em nossa 
língua: “Abrir os olhos de alguém (para alguma coisa)”. Acrescentei; “grande prova” (grande, 
mégas, está no original) num desdobramento analítico do argumento, do conceito figurado. 
Pois é claro que Jocasta está argumentando, e apresenta um sinal -- um sêma, se me é permitido 
um jogo de palavras nesta explicação... pois sêma, em grego, além de “signo”e “monumento”, 
significa “túmulo” – da evidência de sua tese. Mas assim procedi também no interesse de 
ligações e ressonâncias com o verso seguinte: no original, mégas se repete aí, na resposta de 
Édipo (v. 988). A frase em português pode enriquecer-se com uma ambigüidade que 
corresponde à múltipla intenção de Sófocles. Creio que o poeta jogou, então, com dois ou mais 
sentidos... Começarei por assinalar um elemento nuclear dessa constelação significativa. No 
centro, está a equação túmulo = olho ( táphoi = ophthalmós). O contexto dialógico, e mais 
especificamente o claro esforço conativo da enunciação de Jocasta, orienta esta imagem na 
direção de seu interlocutor, dirige-a para ele, como um sinal que ele deve acolher, como coisa 
que lhe diz respeito. Assim, o leitor logo percebe que a rainha, ao dizer a Édipo: -- “a cova de 
teu pai é um grande olho” – subentende: – “para ti”.  De fato, como quer que se interprete a 
expressão, o sinal da tumba, desse “olho” de extrema evidência, é inquestionavelmente dirigido 
a Édipo: o alívio ou o testemunho evidente em que a maioria dos intérpretes traduz a imagem 
decorre para, ou concerne a, o herói. Trata-se, não há dúvida, de uma demonstração que lhe é 
feita. A rigor, essa imagem só tem sentido a partir daí. Indica um franquear. Fenestra, jour... 
abertura iluminante, em qualquer caso. O signo (o sêma, o monumentum) que Jocasta assinala 
deve, segundo é a clara intenção da rainha, tornar patente a Édipo algo que ele – aos olhos 
dela – precisa ver. Em vista disso, creio que não extrapolo quando traduzo (vou por partes, 
agora): “a cova de teu pai abre-te o olho” ...  Mas é claro que esta frase tem duas leituras 
possíveis: 
 

1.  “A cova de teu pai é um olho aberto para ti”. 
2.  “A cova de teu pai está a abrir teu olho”. 

 
Na primeira leitura, o significado ainda se biparte em duas possibilidades: --“um olho aberto 
para ser enxergado por ti”-- ou: -- “ um olho aberto para te enxergar” (uma vigilante ameaça)... 
Creio que Jocasta diz também isto, sem que o pretenda, no chiaroscuro verbal da ironia trágica 
sofocleana: ela pensa em Pólibo, mas, tocados pela sombra sinistra de suas palavras, nós nos 
lembramos imediatamente de Laio. A segunda leitura (“a cova de teu pai está a abrir teu olho”, 
isto é, “a fazer-te ver”), não se apoia no arranjo sintático que tem a frase no original grego, mas 
sustenta-se de modo bem firme na estrutura pragmática do diálogo de que o verso em questão 
é parte: traduz o conato de sua enunciação. A maior parte dos tradutores passa ao largo desta 
metáfora terrível, ou a simplifica. Devo defender minha opção. Primeiro, recordarei que os 
sentidos derivados de ophthalmós são derivados. Ir à primeira raiz da imagem é, pelo menos, 
justo. Segundo: embora táphoi seja plural, a equação táphoi = ophthalmós está feita com uma 
força analógica muito grande. Nesta mesma tragédia, temos um canto em que a metáfora 
“fechar os olhos”= “(fazer) morrer” ganha uma intensidade fora do comum: o final do Quarto 
Estásimo. A ligação analógica entre “olho” e “cova” passa certamente pela idéia dos 
movimentos opostos de abrir/fechar, associada com a de manifestação/ocultação, no jogo de 
treva/luz, morte/vida, tão importante no Rei Édipo. Por outro lado, a cavidade do olho é 
ressaltada como um foco simbólico, nesta tragédia, de uma forma violenta, sinistra: o herói 
perfura, “escava” os próprios olhos – e assim fecha sua visão ( a idéia de fechar-se com a 



cegueira é explicitada no seu discurso: cf. os versos 1386-1390, em que Édipo exprime o desejo 
de tornar-se também surdo, para assim encerrar-se completamente no seu corpo ocluso). Na 
busca do contacto, em nossa língua, com o texto da tragédia, importa manter o lugar cavo desse 
olho tenebroso cuja evidência Jocasta assinala cegamente, prolongando em seu vazio o 
ser/parecer equívoco do pai de seu filho-marido: o olho que pre-vê a escuridão mortal sobre a 
rainha, ainda empenhada em negar as previsões.A propósito, ver TRINDADE-SERRA, 1995. 
 
VERSO 1031: [De que mal eu sofria, quando me resgatastes?]. “Mal” traduz álgos: Édipo 
presume que padecia de uma dor ou mal estar físico. O “quando me resgatou” corresponde à 
leitura da edição de que me valho (LLOYD-JONES; WILSON 1990).  No trecho, ela 
acompanha  a conjetura de M. Schmidt en kheroîn, onde muitos outros (talvez a maioria,) lêem 
en kakoîs. 
  
VERSO 1035 [Advém-me do berço um estranho vexame!]: Onde escrevi “berço”, se traduzisse 
ao pé da letra eu escreveria “fraldas”. Spárgana, plural neutro de spárganon, equivale ainda a 
gnorísmata, representa sinal de reconhecimento (para criança abandonada).  Dindorf (1860) 
explica: “spárganon: dedecus quod in incunabulis versanti illatum est.” 
 
VERSOS 1071-5 (saída de Jocasta). Convém examinar os antecedentes. Nos versos 1025-
1030, o mensageiro revela a Édipo o lugar onde o encontrou e aduz a prova do  estigma que 
identifica o herói, fazendo-o reconhecer-se no menino abandonado de sua história.  Logo vem 
outra revelação decisiva (versos 1040-4): introduz-se a figura (invenção sofocleana, segundo 
parece) do outro pastor, assinalado como um servo de Laio. Édipo procura saber do paradeiro 
do tal servo e o Coro o dá por conhecido, apelando a Jocasta para completar a indicação. Segue-
se (versos 1054-1072) um agoniado diálogo entre o rei e a rainha, que tenta inutilmente deter 
a busca obstinada do infeliz herói. Neste trecho, fica claro que ela já reconheceu a identidade 
do filho marido: é o que a compele à tentativa desesperada de interromper-lhe a demanda, e 
depois a leva a retirar-se de maneira sinistra, rumo ao suicídio. Sua agitação não escapa ao coro 
(versos 1073-5), mas Édipo a interpreta de forma tristemente equivocada (1076-9). Há um 
documento iconográfico precioso que os estudiosos relacionam com este momento de OT. 
Trata-se da pintura de uma cratera de Siracusa, em forma de cálice, do terceiro quartel do século 
IV, obra do Pintor de Capodarso, conservada hoje no Museo Regionale de Siracusa, com a 
matrícula 66.557 (cf. TRENDALL ; WEBSTER, 1971: fig. III, 2, 8; SCHEFOLD ; JUNG, 
1989 : 67, fig. 47; LIMC s. v. Oidipus cat. 83). Esta pintura representa atores num palco 
claramente indicado. Um homem adulto, jovem, barbudo, rodeado por duas meninas (Antígone 
e Ismene?) estaria representando Édipo; à sua esquerda, há um personagem rústico, velho, 
encanecido, apoiado num bastão: por certo, o mensageiro da tragédia; à direita, como se atrás 
de “Édipo”, vê-se uma mulher com uma expressão desolada. Ela parece erguer um pouco a 
mão envolta no manto, feito se quisesse escondero rosto. Seria Jocasta no momento em que se 
dá conta da identidade do seu infeliz marido. Só a presença das crianças discrepa da cena final 
do Terceiro Episódio de OT. Mas este dado não inviabiliza a referência ao drama: o pintor 
pode ter acrescentado, por conta própria, mais um elemento patético a uma cena captada no 
palco.  
 
VERSOS 1082-3:[...luas dos meses manos.... ] Ao pé da letra, a frase era de ler-se: “...os meses 
que nasceram comigo / já pequeno, já grande, me fizeram mudando”: mén significa “mês”, e 
syggenés quer dizer “conatural”, “nascido junto com” (às vezes, também “inato”): donde 
“parente” (consanguíneo). No caso, equivale a “irmão”, como indica o contexto. Eu poderia 
traduzir “e os meses meus manos” —   ou  até, sem infidelidade ao sentido geral da frase, “os 
anos meus manos”, com uma ressonância que responderia, embora humildemente, ao meneio 



dos m/n introduzido pela última sílaba do verso 1083 (-neîs) e prosseguido no verso 1084 – 
ménes me míkron kaì mégan... – onde esse meneio é sutilmente recortado pelas velares. Porém 
o sentido talvez ficasse um tanto obscuro. Resolvi, portanto, desocultar a lua, mãe dos deuses 
helenos: a méne, a matriz de sua medida. Como lembra Knox (1971), a expressão acima citada 
“suggests an implicit comparison between the fortunes of Oedipus and the waning and waxing 
of the moon”. Knox também lembra, a propósito, uma inscrição grega (CIG, 7304) com uma 
dedicatória a Seléne Týkhe, “Lua Fortuna”. Está claro, pois, que ao declarar-se filho da Týkhe, 
Édipo encontra bons motivos para chamar os meses lunares de irmãos. A associação Fortuna / 
Lua veio a tornar-se um tópos lírico.  
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