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[15]2 A rua calada e longa foi repetindo o eco dos seus passos. Nenhum 

transeunte, ninguém. O gás fulgia docemente, tão docemente que julgava 

ver nele uns olhos piedosos, muito tristes, talvez uma qualquer coisa dela 

florindo na chama quieta e azulada. 

Continuou a andar. O cérebro não pensava. Havia lá dentro qualquer 

coisa baça e vazia como um vidro fosco. Na esquina, parou indeciso, sem 

vontades. A outra rua tinha uns vagos de vida. Criaturas passavam 

indiferentes, sem olhá‐lo. Uma petiza brotou da bruma friorenta, pedindo 

uma esmola, em voz baixa, [16] tímida, olhando em derredor, como que 

envergonhada. Colheu‐lhe o queixo entre as mãos, no enevoado da garoa, e 

perguntou paternalmente, para falar: 

— Para quê, meu anjinho? 

_________________________ 
 

1 DEABREU, Moacir. Os três círios do triângulo da morte. In: DEABREU, Moacir. Casa do pavor. São 
Paulo: Monteiro Lobato & Cia., 1922. p. 15-65. 

2 Os números entre colchetes referem-se aos números das páginas da referência. 
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A menina não respondeu. Sentiu nos dedos o calor de uma lágrima que 

fugia medrosa. 

— Por que está chorando? Vamos, eu não pergunto mais nada. 

Tirou da carteira uma nota ao acaso e fê‐la guardar na concha tenra da 

mãozinha gelada. A pequena beijou‐lhe a luva, timidamente, e se foi em 

passo incerto, inquieta, como que atemorizada. 

Otávio retomou a marcha para o centro. Transeuntes cruzavam‐se. 

Palavras sem sentido, frases, risos, ecoavam nas ruas tortuosas e estreitas, 

onde seus passos autônomos ressoavam... 

Na calçada em frente ao Municipal, uma infinita vontade de álcool e de 

esquecimento girou e regirou em seu desejo. Parou, surpreso. Ia tão longe 

aquele tempo boêmio do Rio, de Mère Louise, de Palace, de noitadas [17] 

errantes em autos abertos!... E em seu cérebro, que se fizera quieto, numa 

pausa boa, quase feliz de idiotismo, uma paisagem viveu, com criaturas e 

gestos, viva e fabulosa. Era ela, sempre ela, incansavelmente ela... 

Pobre Carolina! E pobre dele que ficara. Lá, ao menos, ela não sofria. E 

fora ontem mesmo o casamento, ontem... Um mês e doze dias... e há quatro 

dias ela morava no cemitério da Consolação. Como fora aquilo, como fora... Às 

vezes, uma esperança doida corria‐lhe os músculos: ela não morrera, fora um 

sonho mau — estava à sua espera no palacete da rua Consolação, com o chá e 

o sorriso da sua mocidade, dos seus dezessete anos de criança fina e sadia. 

— Pensei que havias fugido... Como tardaste... Não estou zangada, sei 

que é muito cedo... Mas a saudade era tão grande! Na velhice não serei assim, 

não é? 

Ah! loucura!... Ela estava morta, nunca mais ouviria a sua voz, nem seus 

olhos veriam seu corpo... Morta... Por que havia de morrer ela? Por que 
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aquele sonho feliz [18] entregue à terra ciumenta das covas que nada 

restitui? Por quê? Era a senhora toda de bondade; nela os pobres achavam 

um amparo, um carinho e um consolo. 

Havia acreditado num deus! pedira‐lhe com lágrimas de Homem que 

lhe não furtasse a doce companheira de sua vida! E Ele, que tudo podia, 

ficara surdo à sua súplica, insensível a seu desespero. Ah! sentia uma 

vontade doida de entrar nas igrejas, esbofetear o Cristo crucificado, 

arrastá-lo na lama das ruas e das estradas, mostrando aos homens a mentira 

dos ídolos de barro... 

O Cristo que ele amava desde as primeiras alvoradas em seu cérebro, 

por sua bondade perdoadora e consolativa, por seus olhos — dois mundos 

de mágoa —, que vira num quadro de Karls Maxs... Ele, seu amigo, seu irmão 

mais velho, não intercedera pelo irmão mais moço, por sua Carolina, no 

Destino! Não! Ele não podia nada, era um simples filósofo da Galileia. E por 

que, então, a mentira dos homens entronizando-o num altar, como um deus 

que tudo pode? O Cristo das [19] igrejas era falso, de barro. O outro morrera 

há quase dois mil anos e não mentia... 

— Quando eu me for... 

Não se lembrava daquela frase, mas sentia que ela havia sido dita por 

Carolina em seus últimos dias. Era impossível que não fosse assim; senão ela 

não viria a seus ouvidos, clara, como se ela falasse ali perto. Torturou‐se a 

lembrar onde ela fora dita; a expressão dos olhos da morta ao pronunciá-la, 

o jeito de seu corpo, o tremor de suas mãos. Inútil, as memórias não 

queriam, teimavam em não lembrar. Entretanto, tinha a certeza... 

Um auto deslizou, com gente alegre, riscando rápido o viaduto do Chá, 

a lanterna vermelha da traseira muito serena, sem oscilar. 
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Um varredor pediu‐lhe fósforos. Deu‐lhe a caixa e foi andando. 

Do alto do viaduto, um pedaço da cidade mostrava‐se com suas luzes 

paradas, quietas, com suas luzes móveis, inquietas, de bondes e autos 

fugindo. Era a cidade de seu sonho e de seu amor, senhora de dias luminosos 

e céus altos, onde Carolina nascera, onde lhe [20] dera o primeiro beijo. As 

ruas ainda estavam cheias dos sinais invisíveis de seus pés que não andariam 

mais, porque estavam presos num fundo de cova, lá no jardim de ciprestes 

e mármores da Consolação. Quantas vezes aqueles pés que a morte 

prendera haviam riscado o viaduto? Talvez estivesse com os pés num rastro 

invisível dela... 

O São Paulo maravilhoso, que tinha sob seu manto toda uma grande 

raça nova de artistas, o São Paulo do trabalho, do esforço e da Beleza, 

rendera a Carolina a sua última homenagem no seu último afago. 

Na tarde do enterro a natureza exterior havia‐se concentrado para 

vê-la pela última vez sob aquela forma. Havia um sol louro, tão louro que 

dava vontade de beijá‐lo, e os ruídos, os perfumes, a alma da vida faiscante 

e imensa estolando as ruas e os jardins. 

Era, ele sentia que era a alma da cidade que queria dar à sua amada seu 

último esplendor, a fim de que ela levasse para a cova um mundo de 

apoteoses que a rodeasse e não a deixasse ficar sozinha, até que seu [21] 

corpo, desfeito pela alquimia da terra, se tornasse luz na luz do sol; vida, nas 

alvoradas; perfume, planta, húmus fecundador. 

Debruçou‐se na grade do viaduto, olhando, do alto, o jardim de 

Anhangabaú, que lhe pareceu mais perdido na profundidade, como um céu 

verde entre garoas, invertido. 
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Entre as memórias, uma lembrou‐lhe o íncubo de Jorge d’Alvellos, de A 

estrela de absinto, de Oswald de Andrade. E houve a mesma tentação 

untuosa da Morte: 

“Se te atirasses...” 

Em frente à rotisserie, um homem alto, de cartola, cumprimentou‐o, 

mesureiro. 

Monologou: 

— Com certeza, não é comigo. 

Caminhou em linha reta, entrando num café da rua Direita. 

— Média? Com pão? 

Não queria média. Pediu absinto, não havia. Pediu kirsch, também não 

havia. 

— Traz o que quiseres. 

[22] Era uma bebida esverdeada. Bebeu‐a de um trago, sem sentir‐lhe 

o gosto. Pagou. Saiu. Na porta, ao descer para o passeio da rua de São Bento, 

esbarrou numa mulher de vulto fino, com a cabeça escondida num chapéu 

escuro. 

Desculpou‐se. Fora sem querer. Achou banal a desculpa, ia dizer mais 

alguma coisa, quando um rosto bonito surgiu dentro do chapéu escuro que 

se erguera com a cabeça, num sorriso de canalhismo e de humildade. 

— Não se incomode. 

Ficaram parados. Ele esperava que ela partisse, para andar. Ela não 

partia; mirava com uma segurança artificial de mulher de rendez-vous 

aquele rosto magro pelas insônias, aquele traje de homem rico, traindo, no 

desalinho, uma grande preocupação interior. 

— Se quer ir comigo, escovo-lhe o paletó. 
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De fato, o paletó estava um pouco manchado de branco, na gola e na 

manga. Sem saber por quê, fez um sim com a cabeça e foi.  

[23] Subiram a rua Direita; a garoa tornava‐se mais forte. Deu‐lhe a 

capa de borracha, em silêncio. 

— Assim o senhor fica molhado. 

Fez um gesto de ombros. Aquilo não lhe importava... nada lhe importava, 

nada... 

Chamaram um auto no largo da Sé. Entraram enquanto o motorista 

dava volta à manícula. 

— Para a minha casa — disse ela despreocupadamente. 

Falara em francês. O motorista não compreendeu. 

Verteu a ordem para o italiano. O motorista sorriu, compreendendo, 

mas não sabia onde era a “minha casa”. Explicou-se, e o auto rolou [pela] rua 

Quinze, onde os cafés se fechavam. 

[24] — Quer saber meu nome? 

Otávio estava distraído, mirando uma água-forte do quarto, na 

preocupação de esquecer um pouco aquela mágoa teimosa que não passava, 

não queria passar. 

— Não quer saber meu nome? 

Era polido mesmo na dor. Respondeu sorrindo, muito delicado, 

brincando-lhe com uma das mãos. 

— Quero. É tão linda a sua dona! 

Não era galanteria. A mulher era linda. Magra, modelada, de estatura 

média, parecia, se não fosse o sard demasiado das olheiras, uma virgenzita 

elegante, preciosa, de catorze anos, traindo, na pequenez dos seios e na 

fragilidade das ancas, o sabor enervante dos frutos não provados. 
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Ela monologava: 

— É diferente dos outros que me maltratam com palavras e brutalidades. 

Por que andará triste? Com certeza, a namorada o enganou. 

Vendo‐lhe no dedo um anel de aliança: 

[25] — ... É casado. Traição da mulher. Como é que se pode enganar um 

homem assim? Por dinheiro não é. É rico. Mesmo que viesse aqui com roupas 

pobres, eu saberia: tenho o faro das fortunas. E como é delicado! Trata‐me 

como deve tratar as senhoras de sua sociedade. 

Vendo que eram duas as alianças: 

— ... É viúvo, perdeu a mulher... Por que não estará de luto? Para não ficar 

mais triste, com certeza. 

Pôs junto aos olhos dele os seus olhos verdes, aburelados no círculo de 

sard, com uma esquisita piedade por aquele drama íntimo que adivinhara, e 

murmurou, roçando‐lhe o rosto pálido com o nariz fino e modelado: 

— Não quer saber o meu nome? 

— Quero. 

— Myra... Myra somente. 

— Não é francesa? 

— Sou belga, de Malines. 

— E seu nome é Myra, sem mais nada?  

[26] — Sem mais nada. 

— Esquisito... 

— Sem mais nada. Lá, eu tinha outro nome, era um nome bonito, de 

uma planta do meu país. Lá... Tudo ficou lá. Esqueci‐o. E, agora, meu nome 

é Myra, Myra sem mais nada. 



Tênebra 
tenebra.org 

 

Silenciou, de cabeça baixa, olhando as unhas brilhantes, estalando‐as 

com a unha do polegar, e continuou: 

— O Mosteiro de São Bento tem um sino parecido com o da igreja aonde 

eu ia ouvir missa com minha mãe, lá... Quando ele toca, e estou sozinha, 

tenho sensação de que estou morrendo e minha alma já está lá... ouvindo o 

outro sino. Nada disso lhe interessa, não é meu senhor? E depois, não me 

interessa também, já está tudo esquecido. Agora sou a Myra, a Myra de todo 

o mundo... 

Não falava com melancolia ou com mágoa. Falava naturalmente, em um 

francês puro e lento, arrastando as palavras como se tivesse sono. 

[27] — Está com sono? 

— Oh! Não! 

Pôs-se a rir, numa alegria forçada que os olhos desmentiam e 

censuravam, alegria que pouco a pouco se foi tornando natural. 

Foi até o espelho do guarda‐vestidos concertar os cabelos que usava 

curtos e eram louros, dando‐lhe um ar de petiza de puberdade precoce. 

Usava o vestido à altura dos joelhos. Tinha as pernas enxutas, elegantes, 

com os panos musculares bem delineados. 

— Podia desabotoar meu vestido? 

Era escuro e de colchetes. Quando seus dedos tocaram a carne das 

costas, carne muito branca e fria, a lembrança de Carolina voltou muito 

clara, muito aguda. Lembrava... A última vez que desabotoara seu vestido, 

também diante de um espelho de guarda‐vestidos, em sua casa da rua da 

Consolação... Ah! pobre amada... Fora no primeiro domingo de maio, vinham 

do Municipal. Ela viera alegre, quase infantil, zombando, enquanto o auto 

rodava, sem perversidade, gaiatamente, dum [28] velho que estava no 
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teatro, num camarote vizinho, e não tirara dela seus olhos de octogenário, 

num embevecimento de apaixonado de quinze anos. E adoecera naquela 

noite. Fora um arrepio finíssimo, a princípio, depois, uma vontade de chorar. 

Respirava mal. Ele abrira as janelas para o jardim. Havia lua e um céu muito 

alto, cheio de olhos pensativos de estrelas. No dia seguinte já se sentia mal, 

e, dois dias depois, vira-a sair muito branca, deitada, pela porta de sua casa 

quieta, por onde haviam entrado trinta e oito dias antes, unidos, trêmulos, 

para a lua de mel, para a felicidade... Pobre amor! E agora sozinha no escuro 

da cova. 

— Que foi... 

Myra virara-se, cansada de esperar. Acabou de desabotoar o vestido, 

com pressa, e declarou que se sentia mal, não podia ficar. 

— Há ainda uma farmácia com luz, ali na esquina. Talvez ainda não 

estejam dormindo. Quer que eu vá lá? Não é incômodo. 

— Não é preciso. Andando, passa. 

[29] Myra despia-se vagarosamente, insistindo para que ele ficasse. 

— Não me dá trabalho nenhum. Pode dormir aqui na cama. Ficarei no 

divã. Não deve ser bom sair doente. Está chovendo, pode ficar pior. 

Respondeu que não podia ficar. 

— Estava tão alegre pensando que ficasse. Mas... pode ir; voltará depois, 

quando não estiver doente. 

— Sim. Voltarei qualquer dia. 

Havia deixado uma quantia qualquer em cima do toalete. Ela agradeceu 

com um sorriso. 

Vendo, porém, a quantia, declarou que não queria, não merecia, podia 

fazer‐lhe falta. 
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— Pode ficar tranquila, não faz. 

Acompanhou‐o até a porta. No limiar, ainda oculto do corredor pela 

cortina, prendeu-lhe o pescoço num abraço, sufocando‐o com um grande 

beijo ácido. 

Desvencilhou‐se bruscamente, olhando‐a na meia escuridão que a 

porta fizera ao fechar-se. O sabor daquela boca acordara‐lhe o sabor de uma 

outra boca que ele não teria mais [30] para seu beijo. Myra desaparecera. 

Quem estava ali diante dele, cheia de vida e de amor, era Carolina. 

A belga olhava‐o espantada; crente de haver causado um movimento 

de repulsa com seu beijo. 

— Perdão. Eu não pensei que ficasse zangado. 

Quis enlaçar aquele corpo fino para prolongar a sensação de enlaçar a 

outra. Lembrou‐se da mulher num fundo de cova do cemitério da 

Consolação, sozinha, sozinha... 

Desceu a escadaria depois de haver acenado para Myra que não estava 

zangado, estava doente, precisava de ar... 

 

e 
 

Ouviu ainda o trepidar macio do auto que o trouxera, voltando para o 

centro. Acendeu [31] um cigarro, apesar do mau humor do vento que lhe 

apagara quatro fósforos... A chave girou sem ruído na fechadura do portão... 

No alto, dentro do jardim, o palacete delineava‐se numa mancha mais 

escura. Só o zimbório refletia, num vidro, a luz de uma lâmpada da rua. 

Subiu as escadas, depois de haver fechado o portão. Já não havia 

bondes. As ruas dormiam no silêncio, sob o olhar vigilante e alto das 

lâmpadas tranquilas. 
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Quantas vezes subira e descera aquela escada, com o seu todo amor 

perdido para sempre!... A primeira vez que ela subira ali, era ainda sua noiva. 

Fora em janeiro, dia 15 de janeiro, chovia... Como as datas ficavam! E agora, 

na casa povoada por eles e seis criados, ninguém. Não quisera mais criados. 

Recebia as refeições de um hotel. Só um petiz de olhos vivos, protegido dela, 

ficara para fazer a limpeza, mas não dormia em casa. 

Sozinho era melhor. Podia pensar mais nela. Quando uma cortina 

ondulava na sala ou no quarto, estando as janelas fechadas, [32] sentia que 

ia vê‐la surgir risonha e bela, para seus braços. O coração batia mais 

apressado, ansioso, ia até a cortina, abria‐a, esperando vê‐la. Nada. Só a 

parede vazia e alta. 

Abriu a porta, fechou‐a. Na sala de jantar girou o comutador. A luz 

jorrou branca pelos vidros foscos das oito lâmpadas do lustre. 

Uma coisa roçou‐lhe a perna, numa carícia, debaixo da mesa. 

Era Dom Raimundo, um grande gato de pelo manchado e preguiçoso, 

que trouxera do Rio, quando começara a amar Carolina. Dom Raimundo 

estava intimamente ligado à história mais bela e mais triste de sua vida. 

Queria‐lhe como a um velho amigo, desses amigos que a gente sonha achar 

na existência, mas que não acha nunca... Na volta das ruas, quando vinha com 

ela dos passeios da cidade, tomavam chá palestrando com Dom Raimundo, 

que erguia para eles seus grandes olhos imóveis de filósofo cético. 

— Dom Raimundo. 

O gato roçou‐lhe a perna com mais força. 

[33] — Não quer pular, Dom Raimundo? A mesa está alta para a tua 

filosofia. Sempre a mesma preguiça, meu filósofo. 
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Colocou‐o delicadamente diante de um prato de leite. Pôs o aquecedor 

elétrico a funcionar, foi ao armário, escolheu a xícara predileta dela, um 

mimo de porcelana com desenhos nipônicos. O gato bebia tranquilamente. 

Na casa toda podia‐se ouvir o ritmo de um coração batendo. 

 

e 
 

Quando ia levar a xícara de chá à boca, uma sequência de notas 

derramou‐se pela casa, vinda do piano da sala de visitas, que era ligada à 

sala de jantar. 

Houve um tremor nas luzes e os cristais da mesa e do armário ficaram 

vibrando. Dom [34] Raimundo eriçou o pelo e desapareceu de um salto. 

À sequência de notas sucedeu uma música serena, numa surdina 

levíssima, doce, esquisitamente fria, dando a impressão de que as notas 

atravessavam uma parede de gelo e saíam frias para nevar os nervos. 

Levantou‐se cauteloso. Quem estaria tocando piano? Estava sozinho 

na casa e o piano estava fechado desde a noite anterior à doença de 

Carolina. A chavezinha dele estava guardada no pequeno cofre onde 

dormiam suas cartas de namorado e de noivo. A chave do cofre estava presa 

à corrente de seu relógio; olhou‐a na luz, era bem ela. 

Tateou a porta. A música continuava serenamente, gelada... 

Girou a maçaneta, rápido. A música cessou instantaneamente. 

A enorme sala de visitas estava deslumbrante. 

Quem teria girado o comutador? 

[35] No fundo, o piano sorria pelas teclas cor de ossos, como uma boca. 

Parou indeciso, pensando. O piano aberto intrigava‐o; intrigavam‐no as 

luzes acesas. 
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Foi até a parede, junto a uma jarra, onde estava oculto o comutador. 

Rodou‐o várias vezes: a luz permanecia tranquila, sem oscilações. 

Esquisito... E se fosse ela? 

Uma cadeira moveu‐se em sua frente, perto dum porta‐bibelô. 

— Carolina... 

A cadeira parou de andar, bruscamente, e ficou batendo. 

Um psiu... raspou a sala, e tudo ficou às escuras. Estava ainda junto ao 

comutador. Tateou-o na treva, girando‐o. Iluminou‐se de novo o aposento. 

Podia ser gatuno... Antes de formular o pensamento, já o revólver, um 

colt de longo cano oxidado, estava em sua mão. Dois anos de vida brava em 

Goiás, onde fora restaurar a saúde, tinham‐lhe dado aquela agilidade 

maravilhosa de defesa. 

[36] Examinou bem a sala. Correu a casa toda, perquirindo tudo. 

Ninguém. Todas as portas e janelas, de arrombamento difícil, estavam 

absolutamente fechadas. Na despensa encontrou Dom Raimundo oculto 

atrás de umas latas. 

Trancou todas as portas por onde ia passando, sem se esquecer de 

fechar a grade de ferro, à prova de arrombamento, da escada que ligava o 

andar térreo ao primeiro andar. Em cima, teve os mesmos cuidados nas 

pesquisas. Subiu ao mirante, onde havia instalado, de acordo com ela, o 

quarto nupcial, fechando a segunda grade de segurança, perfeitamente igual 

à primeira. 

O quarto estava em completa ordem. Espírito precavido; observador de 

detalhes de segurança, que a vida arriscada nas terras goianas desenvolvera, 

fez uma nova pesquisa. Vistoriou o guarda-vestidos, o guarda-casacas, os 

recantos mínimos do quarto. 



Tênebra 
tenebra.org 

 

Esquisito o incidente da sala de visitas. 

Tirou a roupa, vestindo um pijama. Da estante dela retirou um volume 

ao acaso. Depois de colocar os cigarros e o cinzeiro [37] ao alcance da mão, 

deitou-se tranquilamente para ler e fumar, como era seu costume. 

Nova esquisitice... O livro era um alfarrábio manuscrito. Só a 

encadernação era nova. Na primeira página estava escrito em letras 

vermelhas: Ritual da morte. E uma nota numa letra bárbara: 

“Homem desconhecedor dos mistérios dos Iniciados, não te atrevas a virar a 

folha, eu, Senhora do Outro Lado, espero a tua Vida.” 

Na outra página, em letra preta: Exemplar único. 

Nunca vira aquele livro na estante de Carolina. 

Releu a nota em letra arcaica. Curioso... Como andaria aquele livro ali? 

Onde teria ela comprado aquele exemplar único de uma edição sagrada, 

feito para o manuseio de algum Iniciado poderoso das coisas do Além? 

Tocava as suas páginas como quem toca a pele de uma criatura viva. 

Estranho papel... 

[38] Virou a página: Invocação dos mortos. 

“É preciso que haja silêncio e haja noite e solidão. Nenhum ruído, nenhuma 

impressão de vozes vivas vivendo. E os retratos devem estar virados para 

baixo, colados à parede; e os espelhos devem ser cobertos com tecidos negros; 

e deve haver três círios acesos dentro do Triângulo, um em cada vértice; e o 

Círculo Preto, isolador, para o mortal que invoca; e uma caçoula com 

qualquer perfume que dê fumo para que o morto se materialize; e que as 

águas das vasilhas estejam cobertas com panos escuros; e...” 

A música recomeçara na sala. Era uma música diferente das músicas. 

Parecia um coro de um rito estranho cantado numa catedral. O som subia 

em ondas, invadindo tudo, como um perfume. Uma jarra de cristal, esguia, 
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em forma de lírio, vibrava nítida, numa vozinha fina, tímida, transida. O 

fumo do cigarro, esbranquiçado, estagnara-se no ar numa plástica 

esgarçada e imota. 

As notas alteavam‐se, encadeando‐se [39] em espirais, numa 

rotatividade de redemoinhos de poeira. 

Vozes casavam‐se aos sons, num planger longínquo de Dies Irae, 

cortadas de vez em quando pelo rasga‐mortalhas de um riso em escala 

descendente, como que recuando para os longes de um corredor sem fim. 

O olhar caiu naturalmente sobre as páginas do manuscrito que seus 

dedos iam girando sem querer. 

“... Os mortos querem ver as criaturas que amaram, andam em volta delas, 

cautelosos, para que seus corpos imateriais, cheios de morte, não toquem os 

corpos amados, materiais, cheios de vida. Desprendem frio como uma rajada 

de noite invernosa. São elas, as criaturas amadas, que nos gelam as costas, 

parecendo que nos puxam, quando atravessamos um corredor ou caminho 

deserto, sem muita treva e sem muita luz. Quando alguém estremece a nosso 

lado, mordido por um arrepio violento, dize a palavra do Círculo Preto, ó 

Discípulo, porque foi a Morte que passou...” 

[40] A música subia, tornava-se penetrante, voltava de novo à surdina 

e recomeçava em escala ascendente. 

Os dedos voltavam as páginas... 

“... dize a palavra mágica do Triângulo. O fumo disperso pelo aposento da 

invocação começará a girar sobre um ponto invisível, numa espiral 

invertida; e aos poucos a imagem do morto invocado se vai formando entre 

os três círios do Triângulo; e se a imagem não se formar dentro dos três 

círios do Triângulo e ficar a traçar círculos em volta do teu Círculo ou em 

cima do teu Círculo, não te movas, ó Discípulo; põe os teus olhos no 
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Triângulo e que nada te distraia; se olhares para cima, morrerás; se olhares 

para trás, morrerás; se a mais esgarçada sombra de medo penetrar a tua 

carne, cairás; e, como o círculo mágico é pequeno, cairás fora dele; e fora 

dele a vida não existe; a Morte anda impalpável em lugar do ar, porque no 

aposento, além do pequenino Círculo Preto da Vida, nada existe além dela, e 

não mais te levantarás, ó Discípulo...” 

[41] Do piano partia um apelo doloroso, que punha impressão de unhas 

aceradas em nervos descobertos. 

Não se conteve. Correu para baixo, num impulso de socorro, abrindo 

grades e portas. O rumor da sua galopada e das portas que estalavam com 

fragor encheu a casa como o estampido articulado de um esquadrão de 

cavalaria carregando numa catedral fechada. 

Na escuridão dos aposentos em que passava sentiu braços de móveis 

para todos os seus passos, braços hirtos que pareciam querer tolher sua 

carreira. Não parou, não caiu. Uma voz interior lhe dizia: “É alguém que estão 

matando”. 

Na sala de jantar a mesa de chá atravessou-se‐lhe na frente. Derribou-a 

com uma pancada seca de ventre. Houve um estrondo, uma pausa curtíssima, 

imperceptível, o riso tremido das porcelanas e cristais partindo-se, e atingiu 

a porta da sala de visitas de onde sentia haver partido o apelo. 

Na sala não havia luz, entretanto seus [42] olhos viam as peças escuras 

da mobília na cor mais clara das paredes. 

Girou o comutador e ficou atento, sentindo o roça‐sedas dos silêncios 

fundos, numa atenção de perdigueiro sentindo um rastro de perdiz no vento. 

Sentiu haver em toda casa um silêncio pávido que precede alguma 

coisa. Um quê de calma da natureza e dos homens de têmpera heroica, antes 

das tempestades. 
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Uma cortina balouçava‐se, como que tocada. Não havia mais o riso 

aberto dos dentes de ossos no luto de ébano do piano. 

Seria ilusão aquele apelo? E a música? Ilusão também? Não podia ser; 

conhecia bem a trama das ilusões auditivas. Nada de anormal em seu corpo. 

Apalpou o pulso. Normal. Sentia‐se senhor de sua fleuma. Tranquilidade em 

tudo. 

Os móveis, as estatuetas, os bibelôs tinham a mesma feição acolhedora 

e íntima para ele. Eram criaturas imóveis de sua casa, suas conhecidas de 

longos anos, [43] tranquilas, que pareciam olhá‐lo pasmadas dele, de seus 

gestos estranhos. 

Numa medalha onde um rosto de celta surgia num alto relevo de 

bronze, sentiu viver mais flagrante, mais compreensível, o espanto pela sua 

atitude. 

Um grande espelho da Lombardia retratou‐o inteiro, na sua atitude 

parada de quem espera, quase teatral e um tanto trágica, com o cano longo 

do colt a brilhar numa reverberação escura, cansada, de metal oxidado. 

Voltou sob seus passos. Lembrou‐se, na escada, de que o piano estava 

fechado. E não bulira nele quando o encontrara aberto. Não se preocupou 

com a nova esquisitice. Murmurou mentalmente o refrém daquela noite: 

— Esquisito. 

Fechou a porta do mirante e sentou‐se na cama. 

Num abaixar de braço para apanhar o travesseiro, veio-lhe uma 

saudade tão funda, tão humana de Carolina, que teve vontade de soluçar 

baixinho, rosto colado ao travesseiro [44] dela, perdidamente, como uma 

criança abandonada na solidão e ao frio de uma estrada. 
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Não soluçou, não dobrou a cabeça para o travesseiro. Sentiu o beijo 

morno de uma lágrima, só uma, que lhe fugia tímida pela face, parando 

indecisa na carne dos lábios. 

Abriu a gaveta do criado‐mudo. Havia o perfume dela, objetos dela... 

Num canto, em cima de um broche de opalas, um cigarro... 

Os rodízios das memórias desandaram... 

Fora num sábado, de volta de um passeio pelo Triângulo, onde haviam 

ido a fazer compras. Esperava que ela vestisse um pijama de seda branca, 

para conversarem deitados, como era de hábito, numa ociosidade 

amolecedora e boa, antes do jantar. Tirara um cigarro da carteira, ia 

acendê-lo... ela furtara‐o com um gesto rápido, guardando‐o na gaveta do 

criado-mudo. 

— Quero a tua boca, a tua boca... 

Inclinara‐se sobre o seu colo para que ele a beijasse na boca... 

[45] Apertou a cabeça desolado, num retorno de saudade, com a 

garganta oprimida. 

Namorou o cigarro, acariciou‐o. Os dedos dela haviam andado nele. E 

se o fumasse? Talvez a lembrança daquela tarde boa de sábado volvesse 

melhor, mais nítida, com todos os detalhes de gestos e cores. 

Aspirou a primeira fumaça. Tinha um gosto de perfume, o perfume da 

gaveta. 

O manuscrito amarelo chamava‐o como uma boca. 

“... e que nada te surpreenda, ó Discípulo! Tudo que se passar em volta do 

Círculo ou do Triângulo luminoso da Morte, absurdo e nunca visto, é apenas 

o espírito da Morte que chega, agrilhoado à voz soberana do Triângulo 

mágico. E não saias de teu Círculo, e não tremas, ó Discípulo. A Morte anda 

em volta de ti e em cima de ti; e tudo que viveu antes da chegada dela deixou 
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de viver. E que nenhuma tentação te chame para fora, ó Discípulo. Para que 

caias, ela te rodeará de todas as tentações. Se o morto invocado for um amigo, 

ela criará pedaços falsos do [46] seu passado, e verás em tua frente, dentro do 

Triângulo, o morto abraçado a uma de tuas amadas ou a tua amada. É para 

que penses que ele te traiu em vida. Acordará a tua cólera e a tua mágoa; mas 

é falso, ó Discípulo, tudo o que ela puser em tua frente, menos o morto 

invocado. Cria mundos falsos para que saltes fora do teu Círculo. 

Se o morto invocado for uma mulher querida ou a mulher querida, cuidado, 

ó Discípulo. É preciso que domines por completo todas as tuas emoções; que 

não deixes vir à tona o ciúme ancestral que dorme na alma dos homens. 

Todas as tentações tatalarão asas em redor de tua ânsia: verás a mulher 

amada batida por outrem, insultada, beijada, possuída... E não te movas, ó 

Discípulo, e que deixes turbilhonar o ciúme, a cólera e a angústia nos 

poceirões de tua carne; mas não te movas, ó Discípulo; é preciso que sejas 

uma estátua gelada, indiferente às grandes tempestades dos sentimentos 

humanos, ainda que no fundo dos teus poceirões os sentimentos abram 

redemoinhos infernais.” 

[47] Estalou uma pancada seca. O livro rolou para o colchão e dele para 

o tapete. Fora uma pancada violenta de um pulso invisível. Debruçou‐se 

rápido, apanhando o manuscrito, segurando-o fortemente. Uma pancada 

mais forte tentou derribá‐lo. Estava seguro entre seus dedos fortes e não caiu. 

Pôs‐se de pé, na cama; o quarto estava quieto e cheio de luz. Os móveis 

e as cortinas pareciam dormir confiantes sob o seu olhar. 

O espelho do guarda‐casacas estava embaciado, como que atingido pelo 

hálito de uma grande boca. 

— Esquisito... 

Deitou-se de bruços e procurou a página em que estava lendo. 
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“E que leves gravado no teu cérebro a palavra final do rito, para que tudo 

reapareça, menos os que a Morte tornou fluidos. Se esqueceres a palavra 

mágica, ó Discípulo, ficarás eternamente dentro do Círculo Preto da Vida, e 

nada mais em toda a Terra morrerá! [48] Nada mais! Quer sejam plantas, 

organismos invisíveis, animais ou criaturas. 

O fogo desaparecerá da Terra: ele é uma forma da Morte; e ela estará presa, 

sem liberdade possível, dentro do Triângulo Mágico dos Círios. E nada 

fecundará na Terra! E os moços serão moços eternamente; e as crianças 

serão crianças eternamente; e os velhos serão velhos eternamente. Os 

amores serão eternos; as traições serão eternas; os ódios serão eternos; os 

desejos serão eternos! 

E nas sete constelações dessa poeira de astros que é a Terra, tudo ficará sem 

a Morte, até que as sete constelações completem o Sétimo Círculo, num 

infinito de bilênios de séculos, e a Morte, a grande Morte das sete 

constelações, que está presa em torno do teu círculo da vida, se reliberte...” 

Pela última vez um pulso invisível tentou derribar o livro, atirando‐o 

sobre o colchão. Apanhou‐o antes que ele rolasse para o tapete. Faltava 

apenas uma página, a página estranha dos grandes caracteres amarelos. 

[49] “Quando a Morte começar a chegar, rodeando o Círculo da Vida, muita 

coisa acontecerá, e depois, ouve bem, ó Discípulo, o Círculo e o Triângulo 

subirão no espaço e no tempo, passarão além das estrelas alcançadas pelos 

olhos humanos, e é nas Sete Nebulosas de Vahesára que hão de parar. A 

Morte então chegará completa e a materialização começará. Se caíres fora 

do Círculo Preto da Vida, ó Discípulo, teu corpo se tornará fluido e nada 

acontecerá nas sete nebulosas; mas, pela última vez, ó Discípulo, atenta a 

tua atenção, se caíres dentro do Triângulo da Morte, cairás no Centro da 
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Morte e numa imensa convulsão dela arderão juntos teu corpo e as sete 

infinitas nebulosas da Vahesára.” 

Quando a última linha do manuscrito se projetou do alto da página para 

o amarelado de pele morta da última folha do papiro, que parecia vivo, ele 

abaixou a cabeça, onde radiava a vontade invencível de vê‐la, jogar com as 

forças extra‐humanas que aprendera, para encadear a Senhora Soberana do 

Outro Lado da Vida. 

[50] Ergueu‐se. Num armário da sala de jantar havia um maço de velas. 

Na sala, ao acender o lustre, viu tudo em ordem. A mesinha de chá 

estava no mesmo lugar, com as porcelanas e os cristais. Minutos antes ele 

havia derribado aqueles cristais e aquelas porcelanas. Não se espantou. 

Espanto teria se houvesse qualquer coisa de normal naquela casa. 

No armário, não encontrou as velas. Peregrinou por todos os cantos do 

andar térreo; num armário da cozinha achou uma, meio consumida. 

Voltou desalentado. Ao pôr o pé na escada sentiu que qualquer coisa 

gelada se colava às suas costas, puxando‐o para trás. Sentiu que um morto 

estava atrás dele. Não se voltou. 

No último degrau, ao entrar no primeiro andar, volveu o rosto e sentiu 

nele a mesma sensação de frio que sentia nas costas. 

Iniciou a ascensão para o mirante. 

Um tropel de notas aflitas veio do piano até ele, puxando‐o, 

implorando-o, como [51] um braço muito longo, estendido da sala a seu 

corpo, através de corredores e escadas. Era a sonata amada de Carolina, e 

teve a certeza, uma absurda certeza, de que era ela quem tocava. 
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Continuou a subir. Desaparecera o frio das costas. O frio devia estar na 

sala com a pianista misteriosa. E as notas tonalizavam‐se em voz humana, na 

voz dela, implorando que não subisse. 

Quando girou a maçaneta do quarto, o piano teve um soluço de 

garganta, que ressonou como um órgão, e o silêncio caiu compacto, tangível. 

 

e 
 

Em cima do mármore do criado‐mudo, junto ao cinzeiro e a uma 

fotografia dela, havia três círios amarelos e longos. Perto [52] deles, uma 

caçoula de bronze escuro, com sinais cabalísticos em relevo, e um giz negro 

e redondo, crivado de furos irregulares como uma esponja. 

Estava escrito. Não se perturbou nem pensou de onde podiam ter vindo 

aqueles círios misteriosos, aquela caçoula antiga e aquele estranho giz. 

Andou para os fundos do mirante, parando em frente aos pés do grande 

leito. O aposento era vasto como uma sala. Retirou o tapete felpudo e 

amarelado, descobrindo o assoalho de madeira rara, semelhante ao 

mármore branco de Lanit. 

Riscou com a esfera preta o Triângulo e o Círculo. Pôs a caçoula entre 

os dois com gestos automáticos de hipnotizado. Virou todos os retratos para 

a parede, cobriu os espelhos com cortinas escuras e fechou na gaveta a 

fotografia de Carolina e o colt de longo cano oxidado. 

Acendeu os três círios mortuários nos vértices dos três ângulos do 

triângulo; chegou um fósforo ao pó esbranquiçado que havia [53] dentro da 

caçoula, apagou as lâmpadas do quarto e isolou‐se, segundo a fórmula do 

rito, dentro do Círculo Preto da Vida. 
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As três chamas erguiam‐se verticais, sem oscilações. Uma fita esguia 

subia da caçoula, direita, em direção do teto estucado. 

Fez os passes mágicos e pronunciou três vezes a palavra sagrada da 

invocação, intercalando‐a com o nome de Carolina. 

Um galo cantou à distância, numa nostalgia recordativa de noite de 

insônia. Foi o último rumor da vida que chegou a seus ouvidos. 

Vinte minutos escoaram‐se numa lentidão de horas de espera. As três 

chamas ardiam imóveis. Entre o Círculo e o Triângulo, a fita de fumo 

continuava a subir direita, como um repuxo, para o teto alto. 

[54] Sentiu cansaço. Um divã além do Triângulo prendeu‐lhe a atenção: 

parecia porejar água. O fundo da parede porejava também uma água 

finíssima e esbranquiçada, como o álcool saindo de um perfumador. 

Sentiu sono. O relógio da cabeceira do leito que ficava em sua frente 

marcava três horas e quinze minutos. 

Verificou com estranheza que os três círios não se consumiam, apesar 

das chamas subirem direitas e imóveis, agudas nas pontas como três chamas 

feitas de ouro. Estava de frente para a base do Triângulo. O círio do vértice 

da figura geométrica e cabalística parecia mudar de cor. Tornou‐se pardo, 

fez‐se roxo, de um roxo triste de sangue coagulado, estacando as mutações 

num preto sem brilho. Olhou os outros dois. 

O da direita permanecia com a mesma cor amarelada da pele dos 

cadáveres embalsamados. O da esquerda esbranquiçava‐se levemente, 

numa marcha lenta de reações químicas vagarosas, para estacar num 

branco leitoso de lâmpada fosca. 
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[55] O divã que parecia porejar água esbatia‐se numa bruma imóvel. 

Houve um ruído fino de vidro triturado à sua esquerda. Era a jarra em 

forma de lírio, que continha água, e que ele se esquecera de cobrir conforme 

mandava o manuscrito. 

Num jato igual as três chamas subiram, guardando a mesma forma, um 

metro acima dos pavios hirtos. 

A chama mais distante tomara a cor negra, sem brilho, do círio. A da 

direita tinha o amarelo das peles mortas e a da esquerda, o branco vazio das 

escleróticas defuntas. 

Em sua frente, os móveis desmanchavam‐se numa névoa parda e 

parada, perdiam‐se como corpos que se volatilizam. 

A caçoula desfez‐se sem estalido, imaterializando‐se, deixando no ar 

um jato redondo de fumo. 

O leito desaparecia lentamente, diminuindo. A parede, que já não 

existia, era um grande buraco de treva parada. 

A um metro do centro do Triângulo, no [56] nível das chamas, uma 

espiral de fumo girou preguiçosa, parou, ondulou indecisa e recomeçou a 

girar. O fumo disperso no teto desceu lento, rodeando o ponto invisível 

que subira. 

E começou a espiral invertida, numa marcha cansada, a rodar, meio 

metro acima do nível das chamas, onde se localizara o primeiro eixo invisível. 

Do leito, das cortinas, dos móveis, de tudo que existia em sua frente, 

nada mais restava senão um grande buraco negro, orbitando um vazio. 

O assoalho branco entre o Círculo e o Triângulo e para além do Triângulo 

perdia‐se rápido. 
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A chama negra encolheu‐se instantaneamente, ficando do tamanho de 

uma unha. 

E tudo, excluído o Círculo e o Triângulo, desapareceu. 

Sentiu que subia vertiginosamente no espaço e no tempo. 

Embaixo do Círculo e no Triângulo havia um vazio infinito, como se ele 

estivesse [57] mais alto que a estrela mais alta e excedesse os telescópios da 

terra em potência visual. 

E as chamas continuavam serenas um metro acima dos pavios hirtos. 

A luz negra, feito o vazio de tudo, retomara a sua altura. A espiral parara. 

O assoalho, dentro das três linhas pretas, era negro como a chama do círio 

negro; fora delas, o vazio enorme... 

Um pedaço de fumo caiu no centro da figura geométrica, pequenino, 

adensando‐se. Moveu‐se inquieto, tentando uma forma, e esboçou um dedo 

modelado e negro, duas polegadas acima do assoalho, atingindo depois em 

gradações rápidas a cor pálida da pele humana, agitando‐se, com a 

extremidade comida pelo nada. 

Novos pedaços de bruma caíam, tentando formas. Um olho veio a se 

formar, ficando suspenso no espaço, a olhá‐lo sem pálpebras e sem órbita. 

Era a pupila negra dela, tão amada e tão perdida! 

Ao lado dela, colocaram‐se duas filas de [58] dentes, superpostos 

normalmente, mas sem maxilares. 

Depois foi um pé nu e côncavo, depois um joelho pálido e puro, de uma 

pureza dos corpos de fim de raça, um lábio inferior esmaecido, o lóbulo de 

uma orelha, um ventre absurdo de beleza, outro olho... E, um a um, os 

membros enfileiraram‐se todos como numa página desenhada. 
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Contraíram‐se as três chamas, e um fumo baço enrolou aquele corpo 

disperso, tomando a forma de um tubo cilíndrico que se pôs a rodar. 

Na ascensão eurrítmica das três chamas, surgiu um corpo nu e negro, 

estátua de plasma ignorado de unhas e olhos apagados. 

Um silêncio nunca sentido, sem latejos de coração, sem roça‐sedas dos 

grandes silêncios da Vida, estagnara-se em tudo. 

As unhas da estátua negra tomaram cor; os olhos surgiram. 

As três chamas fizeram ângulo reto com os pavios hirtos, para o centro 

do Triângulo, tocando‐a. 

E Carolina surgiu de um jato dentro [59] daquela forma negra e 

modelada, branca, nua e maravilhosa, ladeada pela chama amarela e pela 

chama branca, ocultando, com os quadris, a chama negra do círio negro. 

Os braços pendiam mortos no prumo do corpo; os dedos estendidos 

das mãos abertas tocavam as coxas; a cabeça tombava imperceptivelmente 

para trás; e tinha os olhos abertos e defuntos fixos nele. 

Toda ela estava ali em sua frente, a dois metros de distância, separada 

por um vácuo infinito de fundura infinita. 

Estava morta. Conseguira roubá‐la aos poderes desconhecidos do 

além, mas roubava‐a morta. 

O Ritual da morte repassou na sua memória. Havia um capítulo 

estranho, antes do fim, que ele não compreendera bem, mas guardara de 

cor as palavras mágicas do rito. 

Um vago instinto aconselhou‐o que não as dissesse. Não podia saber o 

que elas produziriam; talvez a ruptura do Círculo da Vida... e, talvez, o 

ressuscitamento transitaria dela, dentro do triângulo negro dos círios... 
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[60] Para senti‐la novamente viva, ainda que por um instante, arriscaria 

feliz a sua vida vazia e nula com a morte dela. 

Murmurou‐as mentalmente na ordem preestabelecida. Carolina 

continuou imóvel, na mesma atitude, mas seus seios pequeninos arfaram 

brandos, num respirar de fim de sono. 

A pele coloriu‐se‐lhe com o rosado esmaecido de outrora; bela e inédita 

como viera para os seus braços, transida e confiante, pela primeira vez... 

A vida encantada viveu‐lhe nos olhos puros. Reconheceu‐o com um 

grito de saudade enorme, grito de quem acorda de um sonho atroz e 

encontra a orgia faiscante do sol, grito que ele não ouviu, mas viu e sentiu 

que tinha sido emitido. 

Falou qualquer coisa, estendendo‐lhe os braços brancos, num 

chamamento. O vácuo, impassível, matava os sons. E como ele continuasse 

imóvel, vendo sem ouvir, uma lágrima brilhou nos olhos dela, rolando, e 

houve [61] em todo seu corpo a expressão magoada de um abandono que não 

compreendia. 

Longos minutos (se é que o tempo funcionava naquele vazio) ficaram 

frente a frente, olhos dormindo em olhos, sem se moverem. 

Ela insistiu, estendendo‐lhe de novo os braços brancos, vencida, num 

chamamento. 

Imóvel, de pupilas paradas, ele sofria. Sentiu que os lábios dela 

pronunciavam vem, um vem de ternura, de renúncia e de abandono, como 

os de antigamente. 

Tinha razão o manuscrito bárbaro: “E que nenhuma tentação te chame 

para fora, ó Discípulo!” 
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Ela esperava... Os lábios formulavam ternos e ansiosos: vem... Ele não 

ouvia, mas sentia: vem. 

Não respondia, não se mexia. 

Era ela, bem ela, toda ela! E tinha que ficar ali, imóvel, sem dizer de sua 

saudade, do seu amor, do seu desespero! Ali, de olhos parados, de lábios 

quietos, de rosto marmorizado de estátua! 

(A Morte, em torno ao Círculo da Vida, [62] esperava colhê-lo num 

abraço, se ele tentasse as temeridades doidas que só os vivos podem ter.) 

Era a tentação da Morte, a vertigem... Caminharia através de punhais 

para responder a um apelo seu, entretanto aquele simples círculo de giz 

preto o prendia como uma cadeia de aço. 

Tinha o abismo de permeio, mas estava tão perto dela... um salto e 

estaria em seus braços... prendê-la‐ia bem junto ao coração, derrubaria os 

círios, acenderia os lustres, e, se os lustres falhassem, poria fogo à casa, e 

fugiria com ela pelas ruas da cidade, pronunciando as palavras mágicas do 

Círculo da Vida! 

Viajaria, atravessaria os oceanos, iria até as neves brancas do Himalaia 

invocar o Grande Iniciado, o Senhor da Vida e da Morte, para que não 

deixasse a sua mão lívida e fria de Senhora do Além tocar de novo a fronte 

pura do seu todo amor. 

E longe, muito longe da terra onde ela morrera pela primeira vez, 

teceria o novo ninho para o sonho do seu amor!... 

[63] A chama preta, que ela ocultava com os quadris, mostrou-se acima 

de sua cabeça como a ponta triangular de um punhal oxidado. 
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Era uma nova forma de tentação. Não adivinhou, não sentiu, viu... 

Dentro do Círculo da Vida sentia uma penetração adivinha e visual de 

super-homem. 

Viu no vácuo, fora do Triângulo, uns dedos, longos e contraídos, 

movendo‐se para ela. Atravessaram a linha da direita, caminhando... 

Carolina não via. Tinha os olhos fixos nele, indagadores e quietos. 

A mão avançava contraída, côncava, e toda ela era uma gula para seu 

corpo branco. Adejou sobre sua cabeça de criança em voos circulares de ave 

de rapina a descer sobre a presa. 

Ela continuava de olhos parados e vivos a olhá‐lo, mãos coladas nas 

coxas, ereta e quieta. E a mão era negra como a chama do círio negro e tinha, 

nos tremidos dos círculos, [64] o reflexo branco pálido da palma que se 

mostrava e se ocultava... e era mão de homem! 

Na chama triangular do círio preto pareciam viver dois olhos grandes e 

quentes. E os bordos da chama lembravam cabelos colados a um crânio 

invisível. 

Ela não via, não sentia... 

A cabeça que se entremostrava na chama negra surgiu. Na mão 

decepada, articulou‐se um braço que desaparecia atrás dela, sem tocá‐la. E 

uma nova mão... um novo braço rodeou‐a pela esquerda, sem tocá‐la. 

As mãos estenderam‐se lentas e aduncas, pararam na altura de seus 

seios de menina, desceram, colaram‐se a ele numa volúpia aderente de 

tentáculos de polvo, plasmando‐se, modelando‐se nas suas curvas tenras. 

Carolina vibrou toda, carnes e ossos, querendo fugir. 

O homem preto enrolou‐a numa volúpia de negro, colando‐se à sua 

carne toda como uma segunda pele. 
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Carolina teve o mesmo abandono que tinha para com ele. 

Velaram-se-lhe os olhos [65] num cair de crepúsculos e houve em todo o 

seu corpo a distensão de músculos da renúncia. 

A cabeça negra pendeu sobre a dela e a boca enorme colou‐se como 

argila mole nos seus lábios finos e amados. 

Caiu de um salto dentro do Triângulo da Morte. Ao contato de suas 

mãos o homem negro desfez-se. 

E doido de amor e de ciúme ligou‐a em seus braços, derribou os círios, 

sempre colado ao seu corpo quente e quis fugir. 

 

e 
 

Um estampido de mundos esboroando‐se rasgou o vazio sem 

fronteiras, e tudo se desfez num halo dourado, entre as sete infinitas 

nebulosas de Vahesára, que ardiam... 
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