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Fiquei platonicamente engregada.  

Socrática... aristotélica... Encabrestada, 

sonhei cavalgando sem limite,  

no ritmo do martelo estalactite, 

um cavalo-de-pau voltando atrás, 

evitando a pior guerra contra a paz 

entre gregos e troianos. E eu com isso? 

Estou no meio d‟eles dois e sou narciso 

se olhando nas belezas imortais. 
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Martelo Agalopado é uma das modalidades do Repente ou Cantoria Nordestina: 10 versos 

decassílabos organizados através das rimas assim distribuídas: ABBAACCDDC, com as 

tônicas nas sílabas 3, 6 e 10. 

 

Este Trabalho inteiro abarca em torno de 3000 versos ou 300 estrofes. 

 

Esta primeira parte aqui apresentada, é um preâmbulo do Banquete. Na tradução oficial, o 

Banquete de Platão inicia com a seguinte indicação: “Apolodoro e um companheiro”. Criei 

uma versão através da qual a narradora descobre que em vidas anteriores morava em 

Atenas e era Xantipa, a mulher de Sócrates. Ela teria assistido escondida o Banquete e anos 

depois vai visitar Apolodoro para fazer comentários sobre o simpósio. Defendo a ideia de 

que Platão omitiu a participação de Xantipa por discrição, pois não seria benéfico para a 

reputação de uma mulher, em Atenas, naquela época, divulgar uma visita que ela teria feito 

a um rapaz.  
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Narradora Anick Lorena  
  

Cigana Noélia Albuquerque 

  

Xantipa Graça Carpes 

  

Apolodoro Tetsuo Takita 

  

Glauco Sérgio Telles 

  

Aristodemo Romualdo Vieira 

  

Sócrates Sérgio Telles 

  

Erixímaco Noélia Albuquerque 

  

Agatão Clarice Azul 

  

Servo Cristina Hare 

  

Coro Anick, Clarice, Graça, Hare, Noélia, Romualdo, Sérgio, Tetsuo 
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Narradora: Era uma vez eu estava melancólica 

só porque não arranjava namorado. 

Nenhuma moça queria o meu agrado; 

dormia só e acordava meio eólica. 

Parecia que uma força diabólica 

separava o meu destino de alguém mais. 

A solidão eram carícias matinais. 

Eu só queria o que não tinha precisão. 

Eu não sabia nem a cor do coração. 

Eu morreria sem o sexo dos mortais. 

 

Imaginei que eu criara um empecilho 

desde antes, muito antes de eu nascer. 

Alguma coisa difícil de esquecer,  

da qual se ouve a penas o estribilho.  

Procurei decifrar o trocadilho 

nas discretas entrelinhas do refrão.  

Decidida, estirei a minha mão 

e uma cigana se apossou do meu passado. 

De vida em vida recuando em meu traçado 

descobriu meu paradeiro pré-cristão. 

 

Ela me viu em Atenas. No jardim 

de um lugar chamado Gineceu. 

Era tudo o que a mulher tinha de seu! 

Xantipa: Mas era pouco, muito pouco para mim. 

Narradora: A cigana disse que eu era muito ruim,  

só gostava de assunto proibido; 

que eu roubava arco e flechas de Cupido 

pra jogar com meu olhar de caçadora. 

Elpinice não ousou ser tão cachorra. 

E Xantipa? Nem jantava com o marido. 

 

Xantipa: Está bem, reconheço o que eu fiz.  

Narradora: Mas agora, o meu crime prescreveu. 

Não moro mais naquele antigo Gineceu, 

nasci mulher novamente e por um giz, 

(Coro: Da própria vida, cada qual é seu juiz!) 

compreendi que a quela falta foi virtude. 

Xantipa: E se eu tive a descabida atitude 

de ouvir escondida o que ouvi, 

Narradora: contarei porque jamais eu esqueci. 

Coro: Mas considere: não há nada que não mude. 
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Narradora: Então deixei a cigana, convencida 

a transmitir o que assisti naquela noite. 

Logo agora?! a memória é um açoite 

e se persisto eu me torno suicida. 

Xantipa: Mas Platão salvou a tua vida  

quando escreveu do Banquete a louvação.. 

Narradora: E se eu já posso ler qualquer proibidão; 

e, traduzido esse Banquete incomum; 

da leitura dos discursos um a um, 

armei os versos pra acertar no coração. 

 

Ao traduzir, em versos essa história, 

percebi que sabia de algo a mais 

do que era lido em traduções oficiais. 

Ao puxar pelos fios da memória, 

a cada frase, já previa a trajetória 

dos casos filosóficos e dos segredos. 

Até me vi à sombra dos vinhedos;  

me arrepiava ler os nomes dos convivas; 

e mais: eu me vi, naquelas narrativas, 

com os homens, brindando, entre os dedos. 

 

Em Atenas, na Grécia de Platão, 

aos homens e mulheres não era dado 

o desfrute de um banquete lado a lado 

nem se fossem casados. Pois então, 

como é que eu tenho a impressão  

de ter estado ali naquele espaço? 

Bebendo e feito a Dona do Pedaço, 

falando com firmeza e eloquência!!! 

sobre a arte, a política e a ciência, 

sem nenhum constrangimento ou embaraço? 

 

Intrigada com tal anacronia, 

procurei a cigana novamente. 

Estirei a minha mão à confidente 

e procurei esquecer do dia a dia. 

A leitura foi feita em harmonia: 

seus olhos, na minha mão estirada. 

Por fim, disse a vidente aliviada: 

“Xantipa! Xantipa! era este o teu nome!  

na Grécia, naquele tempo que some. 

Coro: Some e aparece na sua memória calada”. 
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Reconheci o que eu era naquele repente, 

quando a cigana repetiu o tal nome: 

“Xantipa! era famoso o teu nome. 

E como eras de-so-be-di-en-te! 

vestias o hábito in-de-cen-te 

de ouvir conversa atrás das portas; 

à sombra das árvores; e nas hortas.  

Eras hábil da fofoca à novidade. 

Tuitavas com os deuses de verdade! 

E mais: tu sabias ler aquelas linhas tortas”. 

 

Não tive dúvidas: abri os meus arquivos 

mnemônicos, afetivos e virtuais. 

Consultei bibliografias especiais 

e coloquei as antenas dos sensitivos. 

Na perspectiva, em planos intelectivos, 

dei ouvidos à voz da obsessora 

e Xantipa sussurrou feito impressora   

o que ela ouviu dos pensadores imortais. 

Coro: Se era feia? casada com Sócrates? Importa mais: 

Seu nariz tinha faro de caçadora. 

 

DAÍ 

 

Descobri essa história interessante! 

Decifrando as frases de um livro.  

Palavras tirantes de outro livro  

e de tantos outros livros retirante. 

Já nasceu, boca em boca, imigrante 

da memória nas asas do invento.  

Quando conta, cada um aumenta um cento. 

Pois disseram que esse caso foi assim: 

de um simpósio acontecido num festim, 

meia dúzia escapou do esquecimento. 

 

Esse canto embala o berço do ocidente, 

com histórias dos gregos mais classudos, 

que fizeram falar os que eram mudos 

naquele tempo quando o ser virava ente. 

Xantipa: Tirano não era o mesmo que inclemente, 

nem palestra era simples conferência. 

Se estudar filosofia era a tendência, 

a tragédia era a polis no teatro, 

e os domínios público e privado 

separados pelas artes da ciência. 
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Século V, Grécia clássica! 

A escrita tinha lá o seu espaço, 

arrancada, dos fenícios, pelo traço 

criador das letras de ordem plástica. 

Quando ordenadas em sucessão silábica 

diziam coisas que nem deuses escutavam: 

as palavras dos ouvidos escapavam. 

Coro: As letras, para os olhos, desenhadas, 

se faziam de ocultas namoradas 

e com platônicos leitores se deitavam. 

 

Xantipa: Foi preciso aprender a decifrar 

aquelas letras tão lindas desenhadas, 

e as palavras, Coro: as coisas ilustradas? 

Criou-se um outro mundo a nos criar. 

Daí mudamos nosso jeito de falar. 

Narradora: Mudaram-se a lida, o transporte e a ficção. 

Mudou-se a terra, o sol tomou posição. 

Coro: Quem não mudou virou pedra de caminho 

e não é sempre que um poeta adivinho 

ouvirá bater na pedra um coração. 

 

Narradora: Mas nem só de poesia as letras vivem.  

As palavras multiplicam o que elas dão. 

Coro: Até fizeram na pedra adoração! 

Xantipa: Contar virou história quando escribem. 

Narradora: Pois na Grécia, clássica, as letras dizem: 

“os escravos eram brancos”! E os soldados?  

“Prisioneiros de guerra e endividados”. 

E o trabalho? “Pesado era mal visto, 

enquanto o pensamento era bem quisto”.  

Coro: Governar até cabia aos governados.   

 

Narradora: Ao sudeste da Europa, eis a Grécia: 

de Sócrates, Platão e Aristóteles; 

dos ginásios, altares e acrópoles; 

dos templos, da ágora e da triécia. 

Vou contar uma simples peripécia 

que alterou o curso do pensamento. 

Filosofia foi o nome do rebento, 

natural da cidade de Atenas.  

O amor lhe deu setas e antenas 

e a verdade decantou o seu talento.  
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Coro: Uma visita inesperada 

 

 

Xantipa: Apolodoro só andava em boa companhia. 

Era jovem, belo e gostava de estudar. 

Quando, um dia, viu Sócrates dialogar, 

encantou-se com tanta sabedoria. 

Aí deu a vida à desejada filosofia.   

Narradora: Pois um dia em que estava meditando 

no jardim de sua casa e admirando 

um pensamento novo sobre o belo, 

eis que alguém bate à porta, tal martelo, 

cinco vezes feito sino repicando. 

 

Apolodoro pensando: Quem deseja visitar minha morada? 

quem é que faz da minha porta percussão? 

Narradora: Imaginando, abriu a casa à aparição,  

e o que ele viu foi a hibris mascarada: 

Apolodoro: Isso é que é novidade inesperada. 

Uma mulher sozinha frente a frente. 

Estaria louca? seria leviana? ficou demente? 

Xantipa!!! és tu mesma, criatura? 

Não sabia que gostavas de aventura... 

O que fazes aqui? Estás doente? 

 

“Ahahah...”, gargalhava Xantipa. “Já fui entrando  

antes mesmo que alguém me impedisse”. 

Ela sabia o risco e nada disse. 

Não falava a si mesma se culpando.   

Foi depressa o seu assunto derramando  

pela casa, até chegarem ao jardim.  

Ela mesma encenava o folhetim 

e pediu: “Nem que seja meia hora,  

é preciso porém que seja agora. 

Vamos falar do banquete...tim tim X tim tim”. 

 

Apolodoro: Pelos deuses, por favor, 

Sente-se aqui... o que queres tu de mim? 

Freqüento Sócrates... por isso vens assim? 

Xantipa: Eu só quero conversar sobre o amor! 

Não gaguejes, não tremas, nem mudes de cor. 

Eu não sou tua mãe, mas tenho a idade! 

Narradora: Minha ficha caiu na humildade. 

Descobri que Xantipa é a figura, 

escondida, pelo empenho da censura: 

o “companheiro” de Apolodoro. Eis a verdade! 
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Apolodoro viu que nada poderia 

contra o desejo de uma mulher tão decidida. 

Tomaram vinho e brindaram: “À acolhida, 

à mulher! à cidadania!” 

Naquela tarde um segredo se faria 

sobre os dois e tal encontro inusitado. 

Xantipa? é o anônimo e calado  

para quem Apolodoro é o narrador 

do relato que é de outro contador, 

Aristodemo, que passou o já passado. 

 

Desse modo, aqui e agora, em cada verso, 

do meu jeito próprio irei contar. 

A companheira muda vai falar 

e o seu nome será dito de reverso. 

Se ficou escondido, é contra verso, 

e por isso eu não vou tergiversar: 

Aqueles dois estavam a conversar, 

trocavam confidências e saberes. 

Xantipa fez valer os seus quereres,  

cujos sabores já podemos degustar. 

 

Se Platão não tivesse inventado 

o amor platônico e a República; 

nem dado às ideias fina acústica; 

nem escrito, de Sócrates, o falado; 

todo mundo saberia que o danado 

inventou a cortezia e a discrição, 

quando omitiu, no Banquete, a informação 

que era Xantipa, aquele anônimo conversante.  

Platão, que era fino e elegante 

protejeu a feminina reputação. 

 

Com o empenho dos que dizem a verdade, 

minha tese eu defendo na tribuna 

do palanque poético que importuna 

a política que nutre desigualdade. 

Argumento que Xantipa, com habilidade, 

manejava a cabeça do seu marido. 

Que impedido de mostrar-se agradecido 

pelo saber que devia ao feminino, 

confirmou a honra do seu ensino: 

Indireta, mas deu voz ao proibido. 
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É assim que eu manjo no Banquete 

as sobras atiradas pela empáfia. 

Emendo uma a uma com audácia  

e teço numa noite meu tapete, 

furando o machismo com alfinete, 

como Sócrates fez furo no sofisma. 

Se o que dobra o arco é o prisma, 

Diotima é a prova do que eu digo. 

O discurso de Sócrates é o abrigo 

da verdade emoldurada pela cisma! 

 

Mas voltemos à máxima dos calores 

gerados pelo encontro inusitado: 

Apolodoro e Xantipa lado a lado 

conversando como interlocutores. 

Eles dois falavam dos louvores 

que deram fama aos apologistas. 

Muitos séculos depois os helenistas 

ainda querem saber sobre o banquete. 

Até eu comprei esse bilhete 

pra exercitar os músculos argumentistas. 

 

Voltemos à casa, ao jardim, 

onde Apolodoro com Xantipa conversava. 

Um ao outro dizia o que lembrava  

sobre o caso dos discursos no festim. 

“O banquete sobre Eros foi assim:” 

Xantipa contava o que ela viu  

e Apolodoro narrava o que ouviu. 

Se o testemunho oferecia a precisão, 

o contraponto dava o tom da ficção. 

Quem não viu ou não ouviu, nem psiu. 

 

Mas espere! a escrita é generosa. 

E se o leitor, este cego abençoado, 

quiser ganhar as heranças do passado, 

a leitura faz transmissão preciosa. 

Foi assim que me tornei curiosa, 

como estava Glauco no instante 

em que pediu feito um jovem estudante 

que Apolodoro repetisse os tais louvores 

pronunciados pelos sábios pensadores, 

no banquete do amado e do amante. 
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Apolodoro: “Aristodemo me disse que contou 

essa mesma história, feito clipe. 

E de Fênix, o filho de Felipe,  

uma outra pessoa também falou 

que ouviu o que Glauco insinuou. 

Mas agora, fiquei muito intrigado 

e novamente eu me vejo enredado. 

Xantipa, que estranha coincidência: 

o jovem Glauco me abordou com insistência, 

num encontro casual no mês passado. 

 

Entre o cais de Falero e a cidade, 

Glauco me viu, por acaso! e como tu, 

me sacudiu, como se eu fosse de bambu, 

levantando questões sobre a verdade 

de um simpósio havido na mocidade  

dos nascidos pra criar sabedoria.  

Indagou se eu próprio estaria  

junto aos outros convidados do festim 

e exibindo informações sem meio e fim, 

logo a data! do banquete, não sabia. 

 

Xantipa, quase morri de mangar 

da forma como Glauco perguntava      

e, mangando, eu respondia e mais contava  

com vontade com respeito e sem frear 

os meus ímpetos irônicos ao contar. 

Impaciente, mas não retirei o seu gosto! 

Emoções diversas em meu rosto 

ilustraram mil sentidos das lembranças. 

Coro: Entre os vastos pensamentos em andanças 

eras o próprio Glauco em verso oposto. 

 

Mulher, veja bem, de repente eu ouvi 

"Falerino!" por Glauco ser gritado. 

Se ele assim me fez denominado,  

foi em respeito ao lugar onde nasci. 

Mas na forma do seu grito eu pressenti 

um jovem coberto de emoção 

e com a alma esticada na razão, 

perguntando sem parar se eu lá estava. 

Dizia: “Quando falaram do Amor? Quem discursava? 

Alcebíades, Sócrates, Agatão?” 
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Quando vi o pobre Glauco se afogar 

na maré rasa, alienado, eu retruquei: 

Calma, rapaz, essa estória eu contarei.  

Quem contou, não soube nem te contar.  

Naquele tempo, vivíamos a brincar.  

Éramos crianças... também já fui inocente. 

Mas agora, só luto pra ser coerente 

com as letras do saber na minha alma 

e te peço novamente: Tenha calma!  

Imitarei quem me fez de confidente. 

 

Xantipa: Neste ponto, farei apreciação 

como alguém que escutava sem licença 

e, escondendo de todos a presença, 

fez de tudo para ouvir sem traição 

cada ponto, vírgula, acento, exclamação! 

Perscrutando, sem nunca desancar.  

Sou eu! Xantipa! no intuito de embarcar 

na viagem pelos mares do através. 

Dessa história pescada de revés,  

cada frase eu lutei pr‟açambarcar.  

 

Eu me vi interrogando a liberdade. 

E para onde o perguntar me carregou? 

Narradora: Ao ponto onde a leitura me acertou 

e li que os dois, entre o cais e a cidade, 

disputavam a memória e a vaidade.     

Coro: A prova é que a história se espalhou. 

Andou, voou, nadou e demarcou 

os limites filosóficos da razão. 

Narradora: Se me deixa mentir a ficção, 

Xantipa: a verdade será dita pelo amor. 

 

Apolodoro, ninguém se esconde de mim.  

De início, te esmeravas em descrever 

teu encontro com Glauco, quero ver.  

Disseste, tipo, “Glauco estava assim assim, 

não conseguia às perguntas dar um fim. 

Estilhaçava sua curiosidade 

em questões que nasciam com a cidade.” 

Coro: Cresciam às expensas dos mistérios 

e, no último suspiro dos critérios,  

até morriam engasgadas com a verdade. 
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Apolodoro: O jovem Glauco perguntava e perguntou. 

Veja como parecia tão simplório  

aquele incessante interrogatório. 

Glauco: Quem falava, pelos deuses! que falou? 

Foi Sócrates? Ele mesmo te contou? 

Então me diz, quando tudo aconteceu?  

Como foi que um ao outro sucedeu? 

Apolodoro: Não, por Zeus!, num ímpeto respondi. 

Agatão já subiu! e não resisti: 

Há três anos frequento Sócrates, entendeu? 

 

Glauco: Se escuto bem, não amas a clareza. 

Apolodoro: Acaso imitas quem antes te contou?   

Vai lá, no Banquete, vai ver se eu estou. 

Xantipa: Tua vaidade é sem grandeza. 

Não vês um futuro aprendiz com justeza.  

Apolodoro: Glauco não sabe, e nem sabe que não. 

Mas ele me considera mole de coração! 

Para ele não importava o tempo. 

Ele pedia que eu falasse do evento 

e retumbava o seu pedido à exaustão. 

 

Narradora: O jovem Glauco nem sacou a exclamação 

que saiu da boca do falerino, 

pois debulhava, eufórico, sibilino, 

das espigas curiosas, cada grão: 

Glauco: Tais notícias foram ditas de antemão. 

O que eu pergunto, tem a ver com o escutado  

de um tal a quem Fênix tinha contado.      

Fênix, aquele, o filho de Filipe. 

Que tu sabes de tudo, também disse; 

mas parece, nada disse abalizado. 

 

Apolodoro: Está bem, eu serei o cantador, 

sobre o tema daquela discussão, 

na casa do poeta Agatão, 

premiado na noite anterior. 

No concurso, Agatão foi vencedor 

com a primeira tragédia que escreveu. 

Mas agora já faz tempo que morreu; 

e só faz três anos que eu freqüento, 

de Sócrates, o ensino e fico atento    

ao que diz ou faz; nunca escreveu.   
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Xantipa: Mas um dia Platão vai escrever 

e registrar o que ele disse no momento.  

E quando muito além do nosso tempo 

além, tão longe, até a vista se perder  

uma curiosa os seus escritos quiser ler 

vai ficar com seu olhar iluminado 

ao ver nosso futuro em seu passado. 

Seu presente, mais belo e mais profundo, 

vai ser eterno, no dia em que esse assunto 

pelos livros lhe for apresentado. 

 

Apolodoro: Minha vida é bem melhor atualmente. 

Antigamente eu rolava acaso acima, 

acaso abaixo, era essa a minha sina. 

Eu era mais miserável que essa gente 

como Glauco que nem quer certamente 

a filosofia entre tudo escolher.     

Preferem qualquer coisa ao saber. 

Impaciente, ele pedia o colo da piedade:  

Glauco: De mim, não zombes, eu te peço, apenas fale 

sobre o que te pedi, sem me ofender. 

 

Apolodoro: Está bem, vou matar o teu desejo. 

Mas espero outros desejos despertar 

e mais curiosidade aumentar.  

Aprendi com Sócrates o molejo 

de caminhar conversando sem bocejo.  

Não me cansa acertar o passo n' isso. 

Muito mais, me alegra o compromisso  

de dizer palavras filosóficas 

sem as quais a vida é catastrófica.   

Das conversas banais me vejo omisso. 

 

Os assuntos vazios me irritam.  

São próprios dos homens de negócio,  

dos ricos, como tu. Vivem no ócio.  

Tenho pena, tenho raiva, se demitam 

de pensar que fazem algo, admitam 

que não fazem nada, nada de proveito. 

Infelizes, eu sei bem, e não tem jeito 

se pensarem que eu também sou infeliz. 

O que fazem é presumir, pensa e me diz. 

Eu só falo o que eu sei, bato no peito. 
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Narradora: Glauco fica constrangido e denuncia: 

“Apolodoro! és o mesmo! a maldizer 

a ti e aos outros, ao dizer 

que são todos infelizes, que mania. 

Salvo Sócrates e a ti mesmo, me arrepia 

tuas conversas, sempre, sempre são assim. 

Esbravejas com todos. Mas, enfim,  

pelo menos um merece o teu respeito. 

Só teu mestre tu carregas em teu peito, 

Somente espero que este dengo chegue a mim.” 

 

Narradora: Apolodoro fica muito perturbado 

e pergunta se é delírio o que ele diz. 

Xantipa corta o seu delírio na raiz: 

“Vamos, comentar nosso passado! 

O meu nome não vai ser divulgado 

mas eu ouvi os elogios, os discursos. 

Narradora: Apolodoro, avaliando seus recursos, 

diz que vai lembrar de tudo direitinho. 

Na verdade, mais ou menos, coitadinho. 

A memória vai cavando seus percursos.  

         

Apolodoro inicia seu relato 

do início onde tudo começou 

conforme Aristodemo lhe contou 

e aos poucos vai tirando o seu extrato. 

Até parece a figura de um retrato 

quando ele cria e recria cada cena 

descrita pelo outro. Feito antena, 

ele transforma em imagem o que ouviu.  

Coro: Só entende esse processo quem já viu 

sair música do sopro de uma avena. 

 

Narradora: Ele conta o que disse para Glauco:  

que Aristodemo foi aquele que contou 

a Fênix, sobre aquilo que passou,  

e o que vou passar sem mais percalço.  

Aristodemo, pequeno, descalço, 

Amante de Sócrates de mais devoção, 

nasceu na aldeia de Cidateneão. 

o famoso banquete Aristodemo assistiu. 

Por acaso e por sorte seu mestre ele viu 

a caminho da casa do belo Agatão.  
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Narradora: Vamos todos seguir Aristodemo 

passo a passo a caminho do banquete. 

A voz do meu amigo dá o macete  

à cada frase desse conto tão supremo. 

Ao narrar de um ponto ao seu extremo 

Apolodoro quer dar conta do recado. 

Quem não fica feliz com tal preparo? 

Coro: Só quem for infeliz por vocação  

Quem quiser escutar o coração 

vai deixar o Amor ser coroado.  

 

Apolodoro: O Amor foi o tema do banquete. 

Irei contar como o Deus prevaleceu. 

Quem estava no encontro não morreu; 

ainda vive nos lábios que têm sede 

de saber dos fuxicos dessa rede  

sobre o mote que por Fedro foi lançado. 

Tendo sido por Erixímaco reclamado, 

o Amor, entre os deuses, mais antigo, 

foi por todos prontamente o escolhido 

para ser, por cada um, elogiado. 

 

Lá ia Sócrates que tinha se banhado. 

Calçava sandálias! raro de se ver. 

Deu-se a tal trabalho por entender 

que à casa do belo chegaria embelezado. 

Aristodemo, que nem fora convidado, 

num repente não pôde resistir, 

quando Sócrates seduziu-lhe para ir. 

Agatão, que além de belo, era educado, 

recebeu Aristodemo com regalo   

e o que viu, este pôde transmitir. 

 

Bem no início, quando o mestre ele avista, 

Aristodemo foi logo perguntando: 

“Para onde vais te embelezando?” 

Sócrates respondeu lhe dando a pista: 

“À casa de Agatão, o nosso artista, 

premiado na noite anterior. 

Das cerimônias da vitória, tive horror  

de enfrentar aquela multidão. 

Porém, hoje, irei à casa de Agatão. 

Eis porque me embelezei com tal fervor”. 
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“Prometi comparecer e te convido, 

sem convite, se estás pronto e ao dispor”. 

“Como queiras”, Aristodemo aceitou 

o convite de seu mestre. Narradora: “Por favor!!!” 

recusar tal oferta, se não for 

por angústia, timidez, ou punição; 

por orgulho, vaidade ou convenção; 

Coro: Seria certo tal oferta recusar?  

Apolodoro: Obedeceu o discípulo sem pensar. 

Aristodemo: Como queiras, te obedeço. Sócrates: E então: 

 

Segue-me. Narradora: Falou Sócrates, sem lero lero. 

Sócrates: E  aquele provérbio! vamos depressa alterar 

e, com essa alteração vamos troçar 

daquilo que escreveu o grande Homero. 

O poeta usou mal esse provérbio: 

Coro: "A festim de bravos, vão os bravos livremente" . 

Sócrates: Agamenão tornava-se, meramente, 

um bravo excepcional, sem discussão.     

E Menelau? que ele chamou, sem precisão, 

de  „lanceiro mole‟, injustamente. 

 

Isso porque, na guerra, Homero conta, 

Agamenão fazia um sacrifício 

e se banqueteava pelo ofício. 

Menelau, de repente, ali se encontra 

sem convite, Homero entende que é afronta. 

E diz que um cara, fraco, comparece 

ao festim do bravo. Aristodemo: Até parece! 

que esse tipo de agravo, bem reflito, 

tira meu ânimo e me deixa aflito. 

Eis que o mesmo comigo acontece! 

 

Serei eu tomado por vulgar, 

a tomar pelo que Homero disse, 

se ao banquete de um sábio, sem convite  

num repente, sem convite, lá chegar? 

O que então, se me levas, vais falar? 

Só concordo, se eu for teu convidado.  

Sócrates, oh meu mestre bem amado, 

responda-me, feito um bravo cidadão. 

Sócrates: Saberei o que dizer ao anfitrião. 

Avante! e andemos lado a lado. 
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Xantipa: Nesse instante, é melhor contar o caso 

da entrada de Aristodemo no recinto, 

sozinho, sem Sócrates, não minto. 

Apolodoro: Nosso mestre num pé só ficou parado 

com seus próprios pensamentos, ocupado. 

Aristodemo se detém, mas ele obriga: 

Sócrates: Avante, eu vou logo em seguida. 

Apolodoro: E o mancebo prosseguiu na sua meta. 

Xantipa: Ao chegar, ele encontra a porta aberta 

e um servo lhe recebe na medida. 

 

É levado a reclinar-se junto aos outros 

no instante em que o jantar era servido. 

Agatão, assim que o vê, exclama: “Amigo, 

és bem vindo! vem jantar conosco. 

Se tens outro motivo, nem te ouço.  

Ainda ontem procurava te encontrar 

exatamente para eu te convidar. 

Se não fui feliz, veja que sorte! 

Já estás aqui... e onde está Sócrates?  

Sem o mestre não tem graça conversar”. 

 

Aristodemo ficou pasmo e em voz alta: 

“Pelos deuses, não consigo avistá-lo.” 

E tinha sido o próprio mestre a convidá-lo. 

Xantipa: Mas a todos ele pede pra ter calma: 

“Nosso mestre foi falar com sua alma; 

não o incomodemos, logo ele virá”. 

Xantipa: Disse um servo: “Nós o vimos acolá: 

na calçada do vizinho, nem atende;  

se o chamamos, permanece indiferente”. 

Xantipa: Depois disso, começaram a jantar. 

 

De repente, Sócrates aparece 

quando estavam no melhor da refeição. 

Sozinho, no divã, disse Agatão: 

“Aqui, Sócrates, meu leito se oferece; 

que eu desfrute o teu saber de mestre; 

que me contes tudo, tudo que pensaste 

quando ali na calçada tu paraste”. 

Sócrates: Agatão, que muito bom seria  

se assim se desse a tal sabedoria, 

que do cheio ao mais vazio passasse. 
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Como escorre, em fio de lã, água dos copos, 

sobre mim, teu saber se escorreria. 

Do meu saber, quem não duvidaria? 

Enquanto o teu, brilhando como fogos, 

passaria pelo tato sem mais modos. 

Xantipa: Agatão chama Sócrates de insolente 

e diz: “Vamos decidir quem sai na frente 

como aquele de maior sabedoria. 

Tomemos Dioniso, quem mais poderia 

ser o nosso juiz neste ambiente?” 

 

Xantipa: Caladinho, Sócrates se reclina 

ao ladinho do poeta Agatão. 

Apolodoro: Cantam hinos e fazem a libação 

procedendo aos costumes cumprem sina.  

Narradora: Porém, ninguém, atualmente, imagina 

tais banquetes, só de homens estendidos 

em divãs. São jantares coletivos   

com simpósio logo após as refeições. 

Bebida em conjunto e diversões, 

competidores literários mais sabidos.  

 

Xantipa: Imaginei que Sócrates me olhou de soslaio. 

Eu senti minhas vestes pegar fogo. 

Até botei Frinéia no meu jogo. 

Eu me parti em Édipo, em Laio. 

Mas a esfinge se finge de lacaio...  

Até pedi, aos meses, mais um ano. 

Nem mesmo vi a cor daquele pano: 

naquela noite eu via tudo do Banquete, 

escondida entre as cortinas, e o tamborete 

me serviu de apoio pro descanso. 

 

Apolodoro: Discutiram, bom tempo, sobre o vinho. 

Se deviam bebê-lo ou evitá-lo. 

Cada um escolheria, ou não, tomá-lo. 

Da véspera, ressacados, todos vinham. 

Prazer de falar, bebendo, lá eles tinham.  

Erixímaco, o filho de Acúmeno, 

médico, metido a sábio e energúmeno 

falou assim do mal da embriaguez: 

“Para os homens é terrível. E, talvez! 

beber demais seja o passo para o túmulo. 
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Apolodoro: Beber, então, cada um como quiser, 

foi a regra aceita no momento. 

Xantipa: E completando o andro-quadro desse tempo  

dispensaram qualquer vulto de mulher. 

Pois a música da flautista, pois até!  

Narradora: Contar isso me deixa constrangida.  

Xantipa: Foi expulsa do banquete e, na saída, 

o ginófobo do médico disse assim: 

Erixímaco: Vá tocar pra você mesma, toque sim!  

e para as outras mulheres. Eis a vida.        

 

Narradora: O viver dessas mulheres era dentro 

de um lugar chamado gineceu. 

Até Chico, filho de Sérgio, já cresceu 

cantando, de Atenas, o exemplo 

da vida das mulheres nesse tempo.  

Xantipa: Enquanto sós, amamentamos pros maridos  

a geração futura de seus filhos; 

eles... se entopem de vinho e se bastam. 

Pensam, comandam, embarcam  

e andam pelo mundo nos navios. 

 

Narradora: Nunca! jamais! as mulheres esqueçamos  

escondidas entre as linhas da história. 

Se puxarmos pelos fios da memória, 

em festins inesquecíveis, encontramos  

apenas grupos de homens conversando 

seus assuntos no modelo masculino. 

Mesmo ess‟ vez quando Eros teve o destino 

de cair de boca em boca, enaltecido,   

a voz da mulher não teve ouvido. 

Coro: Valem mais as badaladas de um sino. 

 

Apolodoro: Adotaram o Amor, feito tema, no Banquete. 

Seu exórdio, Erixímaco explica, 

é igual ao de Eurípedes, na Melanipa,  

quando ele diz que é da mãe, e não é dele. 

Narradora: Cada história que se tece é feito rede; 

vai mudando de dona e a contadora 

que não conta direito é perdedora. 

Se o espírito não me engana, eu conto dez.  

Se me esqueço de um detalhe de viés, 

eu invento, mas eu saio vencedora. 
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Apolodoro: Continua Erixímaco, a conversa  

e diz que a sua história é de Fedro  

e seu valor não se mede pelo metro 

quando Fedro irritado lhe confessa: 

Fedro: Nunca vi uma coisa mais incerta:  

O amor ser um tema esquecido. 

Nenhum verso até hoje deu abrigo 

ao louvor desse Deus tão venerável. 

Nem sofistas, nem Homero, nenhum sábio  

fez de Eros o seu tema preferido.  

 

Apolodoro: Então propõe Erixímaco aos presentes 

satisfazer a Fedro no momento 

elogiando o Amor e seu invento. 

Narradora: Se todos, desse deus, se dizem crentes; 

se ninguém permanece indiferente; 

ninguém ficou alheio nesse caso. 

Prontamente o Amor torna-se o prato 

principal, com entrada e sobremesa.     

Coro: Piquenique de amores, que beleza!  

com sabores do amante e do amado. 

 

Xantipa: Fiquei pasma e vocês pasmem comigo 

ante o texto que Sócrates soltou 

sem nenhum constangimento confessou 

que apenas no amor é entendido. 

Apolodoro: Se ele sabe de algum saber sabido 

foi o amor que lhe deu compreensão 

foi por isso que na hora deu razão  

à ideia de elogiarem o Amor 

Xantipa: Nessa hora, me deu frio me deu calor 

por um triz não morri do coração. 

 

Sócrates: De Aristófanes, Pausânias, Agatão  

que se dedicam a Dioniso e a Afrodite, 

eu espero versos belos no revide 

e dos outros que enxergo de raspão.  

Vejam bem qual a nossa situação: 

talvez pra nós, dos últimos lugares, 

não haja tempo pra exibir nossos falares. 

Mas se os discursos dos primeiros colocados 

de tão belos, nos deixarem extasiados,    

dispensemos os restantes dos cantares. 
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Produção 

Apolodoro: Naquele instante, Erixímaco tinha proposto, 

pro simpósio, uma ordem dos discursos.  

Da esquerda pra direita, tal percurso 

daria aos palestrantes o conforto 

da seqüência, sem disputa e sem desgosto. 

Seria Fedro o primeiro a começar. 

Pois, além, da extremidade ele ocupar, 

teve a idéia de falarem do Amor.  

Então passemos aos teores do louvor 

e de memória os discursos vou contar.   

 


