
BAKOS, Margaret M. _________________________________________________________________________________

Romanitas – Revista de Estudos Grecolatinos, n. 10, p. 64-76, 2017. ISSN: 2318-9304.

73

Tradução do Conto do náufrago para o português

Ymenaá, filho de Ymeny

Tradução de Ciro Flamarion Cardoso (1998, p. 110-112).

Disse então o fiel Companheiro [Real]:
- Possa esta notícia ser-te agradável, ó príncipe! Eis que chegamos ao lar. O malho 

foi tomado, a estaca de amarração foi fincada, a corda de proa, jogada a terra. Faz-se 
uma ação de graças, louva-se o deus. Cada homem está abraçando o seu companheiro. 
A nossa tripulação voltou sã e salva. Não houve perdas em nossa tropa. Nós atingimos 
os confins de Uauat, passamos pela [ilha de] Senmut; e eis que chegamos em paz: nossa 
terra, nós a alcançamos. Ouve-me tu pois, ó príncipe! Eu não costumo exagerar. Lava-te, 
derrame água sobre teus dedos, [para que] respondas quando te dirijam a palavra. Fala 
ao rei seguro de ti, pois a boca de um homem [pode] salvá-lo e as suas palavras, fazer 
com que seja perdoado.

Agirás segundo teu desejo. [Mas como] é cansativo falar-te [deste modo], vou, 
pois, relatar-te algo semelhante que aconteceu comigo mesmo.

Eu me dirigia à mina do soberano. Desci ao mar num barco de cento e vinte cúbitos 
de comprimento e quarenta cúbitos de largura. A bordo havia cento e vinte marinheiros, 
do escol do Egito. Vigiassem eles o céu, vigiassem eles a terra, o seu coração era mais 
corajoso do que [o dos] leões. Eles previam o vento tempestuoso antes que acontecesse, 
uma procela antes que ocorresse.

Desencadeou-se o vento de tempestade, quando estávamos em [alto] mar, antes 
que pudéssemos chegar à terra. Ao levantar-se o vento, ele fazia um rugido incessante: 
e lá estava uma vaga de oito cúbitos. Foi uma prancha que a procurou em meu proveito. 
Então o barco morreu. Dos que estavam a bordo, nenhum restou. Eu fui levado a uma ilha 
por uma onda do mar.

Passei três dias sozinho, [com] meu coração como único companheiro. Eu me deitei 
no interior de uma cabana de madeira e abracei a sombra.

Então pus-me em movimento para verificar o que [pudesse] pôr na boca. Achei lá 
figos, uvas, toda espécie de legumes úteis: havia lá frutos de sicômoro com e sem entalhe 
e pepinos que pareciam cultivados; havia lá peixes e aves; nada havia que não houvesse 
naquele lugar. Então, eu me saciei e depositei no chão o que havia em demasia em meus 
braços. Depois que eu talhei um bastão para fazer fogo, acendi uma fogueira e fiz um 
holocausto aos deuses.
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Ouvi, então, [um ruído semelhante a] uma trovoada, mas julguei [tratar-se da] 
onda do mar. Árvores se estavam quebrando, a terra tremia. [Quando] eu descobri o meu 
rosto, verifiquei ser um dragão que se aproximava. Ele tinha trinta cúbitos; sua barba, mais 
de dois cúbitos. O seu corpo tinha incrustações de ouro e as suas sobrancelhas eram de 
lápis-lázuli verdadeiro. A frente de seu corpo estava dobrada.

Ele abriu a boca para falar-me, [enquanto] eu me punha de bruços diante dele, e 
me disse: “– Quem te trouxe, quem te trouxe, homenzinho, quem te trouxe? Se demorares 
a dizer-me quem te trouxe a esta ilha, farei com que, quando dês por ti, estejas reduzido 
a cinzas, transformado em algo invisível”.

“– Tu me falas, mas eu não estou escutando isto [que dizes]: estou diante de ti 
sem sentidos”.

Ele então me pôs em sua boca e me levou à sua morada. Depositou-me no chão, 
intacto, estando eu inteiro e sem que parte alguma houvesse sido tirada de mim.

Ele abriu a boca para falar-me, [enquanto] eu me punha prostado diante dele. 
Ele então me disse: “– Quem te trouxe, quem te trouxe, homenzinho, a esta ilha do mar 
cujos dois lados estão na água?”. Eu então respondi ao que ele dissera, meus dois braços 
dobrados (respeitosamente) diante dele. Eu lhe disse:

“– Eu me dirigia a uma mina numa missão do soberano, num barco de cento e 
vinte cúbitos de comprimento e quarenta cúbitos de largura. A bordo havia cento e vinte 
marinheiros, do escol do Egito. Vigiassem eles o céu, vigiassem eles a terra, o seu coração 
era mais corajoso do que [o dos] leões. Eles previam o vento tempestuoso antes que 
acontecesse, uma procela antes que ocorresse. Cada um deles tinha mais coragem no 
coração e mais forte o braço do que o[s] [de] seu companheiro. Não havia tolos entre eles.

Desencadeou-se o vento de tempestade quando estávamos em [alto] mar, antes 
que pudéssemos chegar à terra. Ao levantar-se o vento, ele fazia um rugido incessante: 
e lá estava uma vaga de oito cúbitos! Foi uma prancha que a procurou em meu proveito. 
Então o barco morreu. Dos que estavam a bordo, nenhum restou, exceto eu: eis-me ao 
teu lado! Eu fui trazido a esta ilha por uma onda do mar”.

Ele então me disse:
“– Não temas, não temas, homenzinho! Não empalideça o teu rosto! Chegaste a 

mim porque um deus fez com que vivesses e te conduziu a esta Ilha do Espírito, na qual 
nada falta: ela está cheia de todas as coisas boas. Eis que passarás mês após mês, até 
completares quatro meses nesta ilha, [quando] um barco virá de [teu] país; nele estarão 
marinheiros que conheces, com os quais voltarás ao lar. Morrerás em tua cidade.

Quão feliz é aquele que relata o que experimentou, passada a calamidade! Vou 
relatar-te algo semelhante acontecido nesta ilha, na qual eu vivia com meus irmãos, entre 
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os quais havia crianças: totalizávamos setenta e cinco serpentes, entre meus filhos e meus 
irmãos; e nem te menciono uma pequena filha que obtive devido a uma prece.

Então uma estrela caiu, incendiando a todos consigo. Isto certamente aconteceu. 
Eu não estava com aqueles que se queimaram, não me achava entre eles. Eu poderia ter 
morrido por causa deles, ao encontrá-los numa única pilha de cadáveres!

Se fores bravo e controlares teu coração, apertarás em teus braços os teus filhos, 
beijarás a tua esposa e [re]verás a tua casa. Isto é melhor do que qualquer outra coisa! 
Atingirás o lar e viverás entre teus irmãos”.

Eu estava prostado de bruços e toquei [respeitosamente] o solo diante dele. Disse-
lhe então:

“– Eu relatarei o teu poder ao soberano, farei com que saiba de tua grandeza. 
Far-te-ei enviar mirra, azeite sagrado, láudano e canela, [além de] incenso dos templos, 
agradável a todos os deuses. Contarei o que vi devido ao teu poder: [então] receberás 
agradecimentos na cidade, diante do Conselho de todo o país. Sacrificarei touros para ti 
em holocausto, torcerei para ti o pescoço de aves, far-te-ei enviar barcos carregados com 
todas as riquezas do Egito, como se deve fazer para um deus que ama os homens numa 
terra distante, desconhecida dos homens”.

Ele então riu-se de mim, daquilo que eu dissera – erroneamente, a seu ver – e 
me disse:

“– Não tens tanta mirra! [Mas] vais transformar-te em dono de incenso! Eu é que 
sou o governante de Punt: a mirra me pertence. E aquele azeite sagrado que falaste em 
trazer: ora, ele é abundante nesta ilha! O que de fato acontecerá [é que] te separarás 
deste lugar e jamais [re]verás esta ilha, que se transformará em água”. 

O barco veio, como ele previra anteriormente. Eu então fui postar-me em cima de 
uma árvore alta e reconheci aqueles a bordo. Fui então relatar[-lhe] aquilo, mas descobri 
que ele já o sabia.

Ele então me disse:
“– Adeus, adeus, homenzinho! [Vai] para tua casa! [Re]verás os teus filhos. Faze-me 

um bom nome em tua cidade: eis o que me deves”.
Eu me pus de bruços, com os braços dobrados [respeitosamente] diante dele. Ele 

então me deu um carregamento de mirra, azeite sagrado, láudano, canela, árvores de 
especiarias, perfume, pintura negra para os olhos, caudas de girafa, grandes torrões de 
incenso, presas de elefante, cães de caça, macacos babuínos – [enfim,] coisas preciosas 
de todo o tipo. Eu pus este carregamento naquele navio. Pus-me então de bruços para 
agradecer-lhe.

Ele me disse:
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“– Eis que atingirás o lar dentro de dois meses. Apertarás nos braços teus filhos, 
florescerás em teu país e [por fim] serás sepultado”.

Eu desci à praia, perto daquele navio, e chamei a tripulação a bordo do barco. Fiz 
uma ação de graças na praia ao senhor daquela ilha. Os que estavam no barco fizeram 
o mesmo.

A nossa expedição navegou corrente abaixo em direção à Residência do soberano. 
Chegamos à Residência em dois meses, tudo como tinha sido dito por ele. Eu então fui 
admitido à presença do soberano e presenteei-lhe os produtos que trouxera daquela ilha. 
Então ele me agradeceu diante do Conselho do país inteiro: eu fui feito Companheiro 
[Real] e dotado de servos de sua propriedade.

Vê-me [pois], após alcançar o [meu] país depois que vi [tudo aquilo] pelo qual 
havia passado! Ouve-me, pois, já que ouvir faz bem às pessoas!

Ele então me disse:
- Não banques o sabichão, meu amigo! Quem daria água de madrugada a um 

ganso que seria morto pela manhã?
[Colofão:] Isto foi do começo ao fim, como foi achado por escrito pelo escriba de 

dedos hábeis, o filho de Imeny, Imenaa: [possa] ele viver, prosperar e ter saúde.
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