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Ulisses contou então a sua história. 

Contou que era Ulisses, filho de Laertes e rei da ilha de Ítaca, 

aquela que se avista de longe. Contou como lutou em Tróia, ao lado do 

exército grego. E como, quando deixou Tróia, com seus homens e seus 

navios, foi aportar no país dos cícones, em Ismaros. 

Para falar a verdade, os homens de Ulisses, que vinham da 

guerra, ainda tinham vontade de lutar e foram logo atacando as cidades 

dos cícones, que estavam sem defesa. Só que depois de algumas vitórias 

e de terem saqueado algumas populações, a sorte mudou e eles foram 

derrotados; muitos soldados morreram e eles tiveram que fugir nos seus 

navios. 

Navegaram alguns dias e chegaram a um lugar estranhíssimo, 

onde as pessoas comiam flores de lótus e eram chamadas de lotófagas. 

Essas flores provocavam uma sensação tão grande de felicidade 

que alguns homens, depois de comê-las, acharam ótimo e não quiseram 

mais ir embora. 

Ulisses mandou que os prendessem dentro dos navios e tratou 

de sair daquele lugar. 



Depois de muito navegar, chegaram à terra dos ciclopes, 

gigantes enormes de um olho só que viviam em grutas e não precisavam 

plantar nada, pois tudo crescia nesse lugar, sem que se precisasse 

plantar. 

Eles então pararam numa pequena ilha perto da ilha dos 

ciclopes. Descansaram, comeram à vontade, pois ali havia grandes 

rebanhos de cabras, e beberam do vinho que ainda havia nos navios. 

Ulisses resolveu deixar a maior parte de seus homens 

descansando naquele lugar. Com um só navio e apenas alguns homens, 

dirigiu-se à ilha, para conhecer os ciclopes e saber que tipo de gente 

eles eram. 

Aproximaram-se da ilha e Ulisses pôde ver uma caverna 

sombreada por altas árvores. Muitas cabras e carneiros pastavam em 

volta, e quem tomava conta do rebanho era um dos gigantes de um olho 

só. Ele parecia viver longe dos outros. 

Ulisses escolheu doze companheiros para acompanhá-lo. Levou 

um saco de provisões e um odre do melhor vinho que ele tinha. 

Quando chegaram à caverna não havia ninguém, pois o gigante 

estava fora, tomando conta do rebanho. 

Dentro da caverna, que era muito grande, havia muitos 

estábulos, com filhotes de várias idades. As prateleiras estavam cheias 

de queijos. 

Os companheiros de Ulisses quiseram logo se apossar de alguns 

cabritos e queijos e fugir dali o mais depressa possível. 

Mas Ulisses achou que ainda podia receber presentes de 

hospitalidade e resolveu esperar pelo dono da casa. Ficaram então por 

ali, comendo os queijos do gigante e esperando sua volta. 

Quando o gigante apareceu, trazia seu rebanho e um enorme 

feixe de lenha, que jogou no chão, causando um barulho tão assustador 

que os homens correram todos para o fundo da gruta, amedrontados. 

O ciclope tapou a entrada da gruta com uma pedra enorme e 

pesadíssima. Sentou-se e começou a ordenhar as ovelhas e as cabras. 

Quando acabou, acendeu o fogo e então se deu conta da presença dos 



homens. 

— Quem são vocês? — gritou com sua voz poderosa. — De onde 

vêm sulcando os úmidos caminhos? 

Ulisses ficou apavorado com sua voz e seu ar ameaçador, mas 

adiantou-se e respondeu, dizendo que eram gregos que voltavam de 

Tróia e que suplicavam que ele os respeitasse como hóspedes, em nome 

de Zeus. 

O ciclope respondeu caçoando, dizendo que eles, os ciclopes, 

eram mais fortes do que qualquer deus e que ele não ia poupar 

ninguém. Perguntou em seguida onde estava a nau que os trouxera. 

Estava claro que as intenções dele eram as piores, e por isso 

Ulisses respondeu que Poseidon tinha destruído o navio. 

Então, sem dizer uma única palavra, o gigante levantou-se, 

agarrou dois dos marinheiros e atirou-os ao chão, arrebentando suas 

cabeças. Depois retalhou seus corpos e, calmamente, preparou-os para 

lhe servir de ceia. Comeu os dois, deitou-se e dormiu. 

Apavorados, os homens choraram de medo. 

Ulisses pensou em matar o gigante com sua espada, mas logo 

viu que, se fizesse isso, ficariam todos presos na caverna, já que não 

poderiam tirar a pedra que fechava a entrada. 

Quando amanheceu, o gigante acordou, acendeu o fogo, 

ordenhou suas ovelhas e cabras e agarrou mais dois dos homens e os 

devorou. 

Retirou a pedra de entrada, fez que o rebanho saísse e tornou a 

botá-la no lugar. 

Ulisses tratou então de inventar um plano para livrar-se e livrar 

seus companheiros dessa terrível situação. Descobriu num canto um 

tronco de oliveira que estava secando. Cortou um bom pedaço e pediu 

aos companheiros que o descascassem. 

Aguçou a extremidade e endureceu a ponta no fogo. Escondeu 

então essa arma no meio do estrume que havia no chão. 

Quando o monstro chegou, fez tudo como tinha feito na véspera, 

inclusive devorar mais dois dos homens. 



Ulisses então chegou junto dele e lhe ofereceu uma gamela cheia 

do vinho que ele tinha trazido. 

O gigante bebeu rapidamente e pediu mais, dizendo que daria a 

Ulisses um presente de hospitalidade por causa do vinho, que era muito 

bom. Por três vezes o ciclope esvaziou a gamela. 

Então perguntou a Ulisses seu nome. 

Ulisses, o mais astuto dos gregos, respondeu: 

— Ninguém! Ninguém é meu nome. 

— Pois bem! — disse o gigante. — Você será o último a ser 

devorado! Este será meu presente de hospitalidade! 

Mas ele estava muito bêbado e caiu de costas, dormindo 

profundamente. 

Mais que depressa, Ulisses pôs em prática seu plano. Com a 

ajuda dos companheiros, desenterrou o enorme espeto que tinha 

preparado e pôs a ponta do espeto no fogo, até que ficou em brasa. 

Então, todos juntos, enterraram com força aquele tição no olho 

do ciclope, e giraram e giraram e forçaram para dentro até que boa 

parte do espeto ficou enterrada. 

O gigante soltou um tremendo berro, levantou-se com 

dificuldade e arrancou o tição do olho. 

Começou então a gritar e a chamar pelos outros ciclopes, que 

logo chegaram de todos os lados da ilha e se reuniram em frente à 

caverna, perguntando: 

— O que aconteceu? 

— Quem foi que te fez mal? 

— Responde, Polifemo — este era o nome do monstro. E o 

ciclope, de dentro da caverna, respondia: 

— Ninguém! Ninguém está me matando! Ninguém! 

Os companheiros dele não entenderam nada e responderam: 

—Se ninguém está te matando, deves ter algum mal causado por 

Zeus. Chama Poseidon, nosso pai, para que o socorra! 

E foram embora. 

O monstro, louco de dor, retirou a pedra que fechava a gruta e 



sentou-se na saída, estendendo os braços em todas as direções para 

que nenhum dos homens fugisse. 

Ulisses, então, amarrou as ovelhas e as cabras de três em três e 

debaixo de cada grupo de animais prendeu um dos seus homens. Ele 

mesmo escolheu o maior de todos os animais e agarrou-se embaixo, 

segurando firmemente. 

Ulisses sabia que o ciclope deveria levar os animais para pastar. 

Realmente, logo amanheceu e o gigante começou a deixar que os 

animais saíssem, sempre passando a mão pelo dorso de cada um, 

temendo que os homens escapassem montados neles. 

Foram todos saindo até que Ulisses, o inventador de artimanhas, 

saiu, por sua vez. 

Desprenderam-se todos dos carneiros e rumaram para o navio, 

empurrando ainda alguns animais. 

Imediatamente embarcaram os carneiros de lindo pêlo e 

partiram o mais rapidamente possível. 

Quando o navio já estava a alguma distância, mas ainda dava 

para o monstro ouvir sua voz, Ulisses começou a gritar 

desafiadoramente: 

— Ciclope, você abusou da hospitalidade e devorou meus 

companheiros. Mas Zeus o fez pagar por seus pecados. 

O ciclope, que já estava danado, ficou ainda mais furioso! 

Arrancou uma enorme pedra de um morro e arremessou em direção ao 

barco. 

A rocha caiu a pouca distância do navio e provocou um rede 

moinho, arrastando a nau para perto da praia. Mas os homens 

remaram com força e conseguiram afastar bastante a embarcação. 

Só que Ulisses ainda não estava contente. 

Queria que o ciclope soubesse quem é que o tinha ferido. 

Embora os homens tentassem dissuadi-lo de fazer isso, ele ainda gritou: 

— Ciclope, se alguém perguntar a causa de sua cegueira, diga 

que o culpado foi Ulisses, o saqueador de cidades! Ulisses, filho de 

Laertes, que tem sua casa em Ítaca. 



O gigante respondeu, fingindo-se arrependido: 

— Pobre de mim! Cumpriu-se a antiga profecia segundo a qual 

eu perderia a visão por culpa de Ulisses. Mas volte, Ulisses, que eu lhe 

darei muitos presentes e recomendarei a Poseidon, meu pai, que o 

reconduza à sua terra. 

Mas Ulisses não se deixou enganar e continuou gritando com o 

infeliz: 

— Eu gostaria que você morresse e fosse parar no inferno. Nem 

mesmo Poseidon, o sacudidor de terras, poderá curá-lo! 

Então o gigante levantou as mãos para o céu e invocou seu pai: 

— Poseidon, portador da Terra, deus dos cabelos anelados. Não 

deixes que esse Ulisses jamais consiga voltar à sua terra. Mas, se voltar, 

que leve muito tempo. Que ele perca todos os seus homens, chegue em 

navio estranho e encontre sua casa ameaçada por muitos problemas! 

Poseidon ouviu seu filho. Ergueu uma rocha enorme que atirou 

sobre o navio. A pedra não atingiu a nau, mas causou terrível agitação 

nas águas e arrastou-a para perto da costa novamente. 

Mais uma vez os viajantes escaparam e dirigiram-se à pequena 

ilha onde o restante dos companheiros esperava. 

Dividiram os animais entre todos e o maior deles, que coube a 

Ulisses, foi sacrificado a Zeus, deus das nuvens escuras, filho de 

Cronos, o Tempo, que reina sobre todos os seres. 

Mas Zeus não aceitou o sacrifício de Ulisses. 

Não sabemos como foi que Ulisses percebeu isso. Mas, para os 

gregos, qualquer acontecimento podia servir como presságio. Por 

exemplo: se a fumaça da oferenda subisse diretamente ao céu, isso 

podia ser sinal de que Zeus tinha aceitado o sacrifício; um vento que 

desfizesse a fumaça podia ser um sinal contrário. 

No dia seguinte partiram da ilha, contentes por terem escapado 

da morte, mas, ao mesmo tempo, tristes por terem perdido tantos 

companheiros. 

 


