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[76]2 Eu sou um espectro. Desde que o maravilhoso Éden ficou sendo 

apenas uma terra cheia de perigos e de flores, a mesma simbólica Serpente 

atirou-me ao mundo. Há muitos anos que campeio, amaldiçoada e funesta, 

através das minhas vítimas e dos meus crimes sem nome. Não há região que 

eu não tenha percorrido, não há época que não esteja assinalada pela minha 

passagem. Mas é geralmente durante as calamidades de peste ou guerra que 

mais frequente sou, mais sinistra e mais trágica. Se eu não tivesse nascido 

da Serpente, teria nascido da Inquisição; seria neta em vez de filha... 

Foi depois da batalha. Três dias e três noites os dois exércitos 

pelejaram; andava nos campos, de extremo a extremo, a longa, a 

interminável caravana da Morte. O horizonte era formoso: às vezes numa 

planície, serenos, imóveis, calmos, os Japoneses de infantaria formavam [77] 

quadrados; e reboava ao longe uma grita infernal: eram os Cossacos. Entre 

os soldados do Mikado uma rija voz de comando ordenava movimentos 
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rápidos; apertava-se mais o quadrado, e todos os olhos se fitavam na poeira 

dos cavalos; rompia a primeira descarga de fogo. Longe rolavam cavaleiros 

em sangue; os ginetes sem dono relinchavam como que tomados também 

da animalidade selvagem dos homens. E a carga avançava. Num céu cheio 

de manchas fugiam os abutres horrorizados... Agora perto, já se sentia uma 

ameaça; um rouco e surdo grito de guerra cortava os ares num voo mais 

sinistro do que o dos abutres; havia um rantantam de espadas; resfolegavam 

animais; tremia a terra. E a carga avançava. Depois, foi uma onda: a chusma 

de cavaleiros, picando os rápidos ginetes, estendendo o corpo no longo do 

pescoço dos animais, a lança em riste, o coração cheio de fel, devorou a 

curta distância e foi partir-se, terrível e infernal, sobre a barreira humana 

dos inimigos, entre um tinir de ferros e o estalar da fuzilaria. Os corpos 

caíam como folhas no outono; entre o rugir da soldadesca, o clarim cantava 

os toques de morte, corriam enxurradas de sangue, partiam-se cabeças ao 

meio, escancaravam-se gargantas, agonizavam corações, mutilavam-se 

braços e pernas, e o chão em sangue acusava uma carnificina feroz. Dois 

panos manchados de vermelho, rasgados, esburacados descansavam [78] 

sobre os peitos de dois mortos: eram pavilhões das duas Pátrias em guerra! 

Ao longe reboava a artilharia; no mar bombardeavam-se as esquadras... 

Eu sou um espectro. Venho de todas as partes e fico onde paira o 

desatino dos homens. 

Em torno de mim só jaziam cadáveres. Então — grande, fúnebre, 

sinistra, atravessei os campos onde se pelejava, e fui assistir ao assalto de 

Porto Arthur. Era uma epopeia: as legiões de condenados à morte 

avançavam calmas, estoicas ao grito de “Nippon banzai!”, e, pisando a 

vanguarda morta, iam também morrer sob os muros do colosso de pedra e 
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de aço. Lá dentro, na fortaleza russa, era uma horrível carnagem. 

Estouravam granadas, explodiam bombas, gritava a fúria nervosa da 

fuzilaria: os seus próprios canhões pareciam vomitar sangue porque por 

toda a parte ondulava um tapete vermelho. 

Havia aos montões corpos mutilados, e tão nauseabundo era o cheiro 

que a guarnição envolvia o nariz em trapos... Lá embaixo, no campo inimigo, 

era a escalada. Os batalhões compactos da infantaria avançavam e cresciam 

como uma onda grande e cheia num mar encapelado, redobravam, 

aumentavam e se desfaziam esmigalhados e impotentes como a vaga sobre 

os rochedos. Entre o estalar rasgado e rútilo das metralhas, gritos humanos 

vitoriavam os dois países:  

[79] — Viva a Rússia! 

— Viva o Japão! 

Enquanto se trucidavam aqueles dois exércitos que em verdade só 

queriam vencer ou morrer, que nada mais desejavam além da glória ou das 

balas, para quem a vida só consistia nos perigos, para quem o dever só estava 

na abnegação, para quem o mundo só se resumia naquela ensanguentada 

terra em que morriam e nas terras floridas em que nasceram, pensei em 

Salomão, pensei na sua justiça, pensei na sabedoria. Que faria o grande Rei 

para contentar ao mesmo tempo aqueles dois beligerantes em momentos 

tão decisivos? Dar a paz de repente? Os ódios haviam de reverdecer; os 

mortos pediriam vingança. Desarmá-los? Matar-se-iam a dente. Pregar a 

fraternidade? Seria despedaçado como um louco que numa jaula quisesse 

separar duas feras em briga. Propor vantagens para as duas Pátrias? Só 

depois do combate. Havia um meio: era Salomão dar as ordens de avançar e 

matar. 
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— Viva o Japão! 

— Viva a Rússia! 

Veio a noite. Ainda até muito tarde os exércitos pelejaram; ainda contra 

Porto Arthur os Japoneses avançaram como tigres; ainda em Porto Arthur 

os Russos se defenderam como leões. Depois houve uma espécie de calma 

e sono: era a Morte que vinha... 

Em outras paragens do Planeta, regiões mais [80] felizes viviam 

fecundas sob o cáustico do sol, sob a carinhosa proteção das estrelas. Em 

outras ocupações, outros homens empregavam a sua força e o seu poder. 

Bandeiras mais ditosas atravessavam os mares em navios mercantes que em 

vez de balas levam indústrias, que em vez da morte e do extermínio 

carregam a riqueza e a vida. Ah! os navios de guerra! São monstros oficiais, 

assassinos com patente de invenção, loucos atirados à liberdade dos 

oceanos, carrascos inventados pela civilização e pelo ódio. 

Navio de guerra e navio mercante... Dois pedreiros lançam juntos a 

primeira pedra de dois alicerces; de um dos fundamentos levanta-se uma 

cadeia e do outro uma igreja; um é o recolhimento, o outro é o cárcere. São 

assim os navios; duas tábuas iguais podem servir de leme e de forca. 

Eu sou um espectro. Nos arredores de Porto Arthur eu ficara 

rondando... Fui ver os montões de cadáveres; as ambulâncias levavam os 

feridos; os mortos ficavam à espera de sepultura. Um oficial parou e 

perguntou aos soldados:  

— Aqui estão todos mortos? 

— Todos. 

Mas eu vi que um não estava morto; aproximei-me dele quando fiquei 

sozinha. Reparei que o pobre homem estava sem sentidos e que apenas num 
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ombro tinha um leve arranhão; fi-lo piedosamente voltar a si — como os [81] 

médicos que curam os condenados à morte; e soube que o desgraçado 

passara três dias sem comer, esquecido durante a luta; só com o ferimento 

veio a fome... Guardei-o sob as minhas asas... O infeliz se debatia açoitado 

pelo desejo terrível de comer; obriguei-o a comer a roupa do corpo; depois, 

rasgou e dilacerou as carnes. Longe, por cima de nós, pairavam os canhões 

de Porto Arthur. Por fim, ele fez um esforço gigantesco, procurou 

levantar-se e alcançar-me. Mas eu sou intangível... Afastei-me, e ele caiu 

como um louco rilhando os dentes, os olhos em espasmo, na solidão daquele 

tenebroso cemitério. Pobre herói! Quase lamentei que tão estupidamente 

assim morresse, devorado pelas próprias entranhas como se dentro do 

estômago habitasse um abutre... 

Nesse momento rompeu de novo e com mais fúria o terrível combate. 

Deixei a presa morta e fui à busca de outras. 

Eu sou um espectro... 

 

Porto Arthur, 1 de setembro de 1904 
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