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Contam os poetas que Júpiter apaixonou-se por muit́ıs-
simas moças, dentre as quais a mais bonita, relata-se, era
Latona. Juno, esposa do Troante e rainha do céu, com du-
ras penas aguentava que lhe fosse infiel seu marido e, com
uma raiva inveterada, pôs-se a perseguir Latona: proibiu a
todas as terras que a acolhessem grávida. A pobre menina,
diante disso, viu-se forçada a buscar refúgio no mar, tendo
no esṕırito a ideia de atirar-se nas ondas. Desmanchava-se
em lágrimas e lamentava que tudo lhe fosse adverso.

O boato é que, naquele tempo, havia no mar uma pe-
quena ilha, Delo. Para Netuno, rei do mar, ela não parecia
estar obrigada às ordens cruéis de Juno. Por isso, como-
vido de misericórdia, encerrou-a com cercas de ferro e lá
uma pequena morada, feita pela Natureza, ofereceu à infe-
liz Latona, que, de ter encontrado um lugar assaz proṕıcio
para a tranquilidade, alegrou-se. Assim, debaixo de uma
palmeira e de uma oliveira, deu à luz dois filhos: Apolo e
Diana.

Mas Juno irada não cessou de perseguir essa mãe e
expulsou-a, com os dois filhinhos, da ilha. Por selvas ex-
tremamente fechadas, por vales deleitabiĺıssimos, por mon-
tes muito altos ela errava, e nenhum mortal, por medo de
Juno, ousou recebê-la. Ela própria afligia-se de uma sede
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sem tamanho, mas mais deplorava a triste rúına das duas
crianças inocentes. Disse: “melhor morrer que continuar
vagando por todas as terras do mundo”, porém, vendo o
riso doce dos filhos, decidiu antes passar pelo que fosse a
vencida declarar-se por Juno. Enfim, chegou à Ĺıcia, a um
certo lago; tinha grande esperança que ali lhe seria permi-
tido aliviar a sede.

Naquele dia, camponeses à beira de tal lago empenhavam-
se em recolher juncos. A eles disse Latona suplicante:
“permiti-me deste lago tirar água. Poucas coisas a vós
peço; prometo, porém, que há de ser vossa glória grande,
pois todos os homens dirão que à deusa Latona protegestes
e a seus dois deuses infantes”. Os camponeses, no entanto,
com voz ameaçadora responderam: “vai-te, Latona, de nós
e da Ĺıcia afasta-te! Não queremos com tua presença ser
corrompidos. Sabemos-te grande inimiga de Juno, a quem
grandemente veneramos, e fomos proibidos de acolher-te.
Por tuas paixões gravemente ofendeste a rainha do céu; por
tua audácia, agora cabe que sejas castigada”.

E não os pejou saltar no lago e, com um limo negro,
poluir a água. Então Latona, tomada de enorme ira, ao pai
de seus filhos pediu por um favor, exclamando: “ajuda-me,
ó grande Júpiter, se a mim amas deveras. Que esses homens
sempre no lago permaneçam. Pois é sacŕılego uma obra de
humanidade recusar a quem for”. E Júpiter não hesitou
em ouvir a amante sua: os camponeses rudes tornaram-
se mirrados animais; já não são homens, mas rãs torpes a
que agrada boiar no lago. Porém, conquanto estejam sob
a água, sob a água intentam maldizer a deusa.

Assim os camponeses da Ĺıcia, por sua desumanidade,
foram punidos.
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