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[103]2 Palpitante, numa grande ânsia de mistério, ia eu pelo meio das 

ruínas, já fatigado de espantos, e eis que de repente, quase sumido na 

penumbra de uns escombros, lobrigo vulto indistinto e vago. Tinha tomado 

— dir-se-ia — a cor daqueles ares vetustos e o aspecto de voragem que tem 

toda aquela desordem de templos e monumentos derruídos, de cuja massa 

confusa como que se levanta um longo clamor de desolação para as alturas. 

— Ergue-te daí! — grito apavorado. 

O vulto fica imóvel, inexpressivo, olhar sem luz, fronte sem majestade 

humana, esvaída e apagada, como se o hálito da morte por ali tivesse 

passado cem vezes. 

Torno a gritar: 

— Ergue-te daí — quem quer que sejas tu —, duende, alma penada, 

sombra de relapso [104] escondida na treva, larva doente regressa dos 

infernos —, ergue-te! Dize ao menos quem sejas tu. Conta-me a causa dessa 

_________________________ 
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tua miséria, o segredo desse teu silêncio. De que parte do mundo vieste tu? 

De que raça saíste? 

Mas a figura parece que me não ouve, nem me vê. 

Cada vez mais aflito, dissimulo meu assombro e dou alguns passos, 

como se a minha coragem quisesse afrontar aquele enigma. 

— Quem sabe se tu és o Destino e estás cansado destas destruições? 

Ou serás porventura a alma de algum rei assírio, confrangido dos horrores 

que cometeste naquelas noites da história? Quantos olhos furaste às vítimas 

da tua cegueira? 

O vulto, no entanto, está parado, quase sem forma e sem cor. Os braços, 

as pernas, a cabeça, tudo que lhe compõe o conspecto disforme e estranho 

perde-se como turbilhões de fumo em torno de um centro. Na mole 

monstruosa, incaracterística, todos os traços se somem, numa efusão 

tantálica de esforço inútil pela vida. 

— Ou então — disse-lhe eu ainda — serás talvez os despojos de alguma 

desgraça sobre-humana... Quem sabe se és Hárpago, saciado de teu próprio 

filho... Quem sabe se és Psamético, hirto daquela dor que faz gelar as almas... 

Ou serás Aristodemo... Ou serás Mânlio no susto ainda do sacrilégio... 

[105] E num frenesi da minha dúvida, clamei pasmado para os ares: 

— Ah! Se tu tens consciência de que existes, essa alma deve sofrer 

muito!... Suspeito que és algum ermitão antigo que não pode morrer! 

Nisto, a figura cresceu diante de mim; e, como se a sua voz me viesse 

de uma funda caverna, disse-me tremente: 

— Por que vieste, oh desconhecido, acordar-me deste sono? Sabes tu, 

porventura, o que seja o não-ser absoluto? Concebes que haja alguma dor 

comparável a esta de nos haverem arrebatado tudo, deixando-nos apenas a 
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sensação de que se não é mais? Ah, senhor! Eu sou um ente que morreu duas 

vezes. A primeira morte me arrancou a vida; a segunda levou-me para sempre 

a alma. Se queres que te diga a minha história, escuta-me e não tremas, tu que 

és ainda feliz. Eu havia sofrido o traspasse que tanto pavor causa aos homens. 

A ninguém neste mundo há de ser a agonia mais horrível. Eu saí da vida com 

uma angústia que nem no inferno se conhece. Naquele momento, mais do que 

nunca, eu tinha a alma cheia daquela criatura. Por muito tempo fiquei vencido, 

a contemplar o meu cadáver, e abalado da laceração daquele peito. A dor de 

deixar no tempo aquela mulher me pôs numa insânia inexprimível que parecia 

ter alguma coisa de danação. Pedi a Deus que me aniquilasse também a alma, 

que [106] me fizesse voltar outra vez ao nada sagrado... Mas Deus me castigou 

com a imortalidade, para que eu padecesse mais do que todos os corações que 

têm perdido entes amados. E, algum tempo depois, eu agradecia a Deus aquela 

misericórdia de me haver permitido continuar do outro mundo o culto em 

que passei por aqui, bendizendo a terra e a vida. Apercebi-me numa grande 

consciência da minha paixão antiga, e foi só então que me compenetrei de 

quanto era feliz ao lado de Silvana. Foi só então que senti como Silvana tinha 

nascido só para o meu coração, pois as dúvidas que me assaltavam às vezes 

pelo meu senso temporal cessaram em seguida para o meu senso eterno. 

Digo-te, senhor, que minha alma redimida é que soube compreender quanto 

se pode ser amado no mundo. Mas imagina tu, senhor, se é que amaste já ao 

ponto de chegares ao esquecimento de ti mesmo: imagina que eu sou o único 

vivente que pôde gozar do outro lado da vida esta felicidade de ver — fiel, 

intangível, imaculada e casta como um lírio — aquela que adorei quando seus 

olhos viam os meus olhos, quando seu coração sentia as pulsações do meu 

coração. Vê, senhor, se podes ter uma ideia de bem-aventurança como esta 
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de continuar a viver nos pensamentos, nos mistérios, nos êxtases da alma 

eleita! Ainda agora me exalto e me incendo, ainda exulto como um 

desabrochar de mocidade, de saúde ou de [107] inocência, quando me 

recordo, para meu castigo, daqueles dias que se seguiram ao meu traspasse. 

Silvana esquecera o mundo. Para ela, sem mim, a terra ficara vazia, erma e 

escura. Só uma vez em cada ano ela deixava aquela mesma câmara onde me 

tinha fechado os olhos, recolhendo-me o último suspiro nos soluços com que 

bramava contra a morte. Aquela câmara era o seu túmulo, e dali, como um 

duende amargurado, só saía para ir à necrópole. Escondida em crepes, 

passava em silêncio por entre a multidão e, chegando junto ao alvo carneiro, 

cobria-o de bogaris, de pétalas de rosas e açucenas, e depois, em pranto, 

ajoelhava para fazer orações... Tu, senhor, tu sem dúvida não podes 

compreender o que seja sentir que se é amado assim. Outras almas ali 

pasmavam para o meu êxtase, e eu agradecia a Deus aquela imortalidade, mais 

ditosa que a dos próprios deuses... 

E como se uma imensa aflição lhe embargasse a palavra, a figura se 

interrompe, e eu fico a inquirir toda aquela miséria de quem é tão feliz. 

— Mas, vê que fazes tu, oh desconhecido! — disse-me, como num 

supremo heroísmo de vencer aquela agonia. — Não me vás invejar, que esta 

minha glória é mais de escarmento que todos os horrores do Orco. 

Escuta-me até o fim e depois me dirás se, mais do que o patriarca da [108] 

lenda, eu tenho ou não o direito de perguntar a todos os corações que 

amaram se há dor igual à minha dor. Um dia — ai! o último dia — eu 

acompanhei Silvana até o cemitério. Não sabia por quê, mas daquela vez eu 

levava na alma uma estranha ansiedade. Eu tinha ciúme dos ares, da luz do 

céu, das aragens da manhã, do pasmo das multidões... Ela matizou de flores 
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a brancura da lápide; e depois, ajoelhando, fez oração durante longo tempo; 

chorou, chorou muito; chorou amargamente; chorou como no momento em 

que seu olhar perdera o meu olhar... E depois... 

E o vulto desfecha uma gargalhada lúgubre como um gemido! 

— E depois, levantando, eu bem vi — oh, senhor, não acreditas talvez 

que eu bem vi que aqueles mesmos olhos, úmidos de lágrimas que não eram 

choradas para a terra, vi aqueles olhos instantaneamente se cruzarem com 

outros olhos que não eram os meus... 

E de novo, como esmorecida, a figura se interrompe. Eu mesmo fico ali 

abalado, adivinhando agora todo o mistério que se oculta naquela dolorosa 

larva, mas tendo ainda nos meus gestos uma interrogação insistente. 

E o vulto, então, consumido, retruso, como num grande pavor da luz, 

foi-me dizendo ainda num revesso ansioso que se perdia na desolação 

daquele ermo: 

[109] — Aquele olhar, senhor, matou-me a alma. E não tendo mais alma, 

procuro um esconderijo onde ficasse livre de todos os olhares, bem longe e 

segredado de todos os entes, de tudo quanto me pudesse sugerir a primeira 

existência. Vim para aqui, perto do polo, a esta região já abandonada dos 

homens e de todos os viventes. Aqui só há a duração. E escolhi esta estância 

ainda por isto: aqui não há montanhas, nem oceanos, nem estrelas — as 

grandes coisas que me faziam viver, antes que aquele olhar me matasse. Aqui 

estou há milhares de anos; e aqui estarei, sem vida e sem alma, como esta 

mesma natureza polar: o que em mim subsiste não tem consciência de ser. 

Ah! Todos vós que um dia amastes haveis de ver como isto é horrível! 

s 
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