Ulisses

de Maria Alberta Menères
Conta-nos o livro Ulisses, de Maria Alberta
Menères, que há muitos milhares de anos, um
poeta grego, Homero, narrara, no seu livro
Odisseia, a história do herói Ulisses, que andava
no mar, gostava do sol e desejava a lua.
Ulisses vivia numa ilha grega chamada Ítaca,
com sua mulher, Penélope, e seu filho Telémaco
e era o rei dessa mesma ilha.
Um dia, Páris, príncipe troiano, raptou a
rainha grega e levou-a para Tróia, o que originou
uma guerra entre troianos e gregos e obrigou
Ulisses a ir para uma longa batalha que durou
dez anos. Ao fim desse tempo, Ulisses, já com
saudades da família e de casa, teve a ideia de
construir um cavalo de madeira dentro do qual
ele e alguns marinheiros pudessem esconder-se
para entrar em Troia. O plano correu bem, pois
conseguiram derrotar os troianos e resgatar a
rainha Helena. Contudo, no regresso, o navio de
Ulisses foi arrastado por uma estranha corrente
submarina para as ilhas de Ciclópia, que eram
habitadas por ciclopes, gigantes devoradores de
homens.
Dentro da gruta do ciclope Polifemo, assim

se chamava o mais terrível dos gigantes, muitos
marinheiros foram devorados pelo monstro, no
entanto, no final, os que restaram conseguiram
cegá-lo e fugir.
Depois, foram parar à ilha de Eólia, onde o
rei Eolo ofereceu a Ulisses um saco com todas as
tempestades do mundo aprisionadas, advertindo
que não o abrissem, pois as consequências
seriam terríveis.
Porém, os marinheiros de Ulisses, não
resistindo à curiosidade, abriram o saco e
desencadeou-se uma terrível tempestade que os
fez regressar a Eólia, onde enfrentaram a fúria
de Eolo.
Prosseguindo viagem, avistaram a ilha de
Circe, uma feiticeira poderosa que, através dos
seus poderes malévolos, transformou os colegas
de Ulisses em porcos.
Qual seria o desfecho desta situação? Que
mais aventuras e desventuras teriam vivido estes
marinheiros?
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