
 

 

POSSE SUPREMA 1 
Gonzaga Duque 

 

t 

 
 

[37]2 O velho sino do mosteiro arfou nos eixos, balouçou o bojo e, num 

arremesso acrobático, esboqueado para o ar, rodou arrastando o tangedor 

pela concavidade fônica e despejou o reboo do alarma fúnebre sobre a 

extensão quieta da cidade, à hora branca desse crepúsculo doentio de 

inverno em vésperas. 

E logo, acordando sobre a dormência final do eco, outro, além, 

bamboou o requiem de sua mágoa... e outros, de pontos afastados — das 

torres emerges do sarapintado fervilhar das casarias; de torres grisatas das 

distâncias, no círculo imenso das últimas habitações limítrofes — tangeram 

o responsório cavo do De profundis que vibrava largo, pela agonia açucenal 

da tarde, ecoando nos horizontes o estrugido lamentoso das exéquias. 

Nesse momento oscilava, descendo os grandes, vastos degraus 

raspados do marmóreo paço real, rica padiola de lhama rutilante, ansiando 

a pesada marchetaria de sueiras, onde se inteiriçava, sob o fofo acoberto de 
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rosas olorentes e camélias nevadas, o virgem corpo da bem-amada princesa 

Eugênia, filha extremada e única do Rei, morta de uma misteriosa moléstia 

inqualificada no diagnóstico complicado das patologias. 

Parecia inda um sonho, pelo imprevisto da notícia, esse golpe que a 

cidade lastimava em massa processional e almafegada ao saimento, 

arrastando-se das lôbregas vielas clórias, empoeirada dos caminhos 

desabrigados das terreolas próximas, lamurienta e humilde, ciciando credos 

contritos que surdinavam estonteando o ar como lufadas glácidas do outono. 

Toda esta gente respeitosa em vão buscava compreender como [38] 

podia acabar assim uma tão meiga e donzela Senhora, delgada e alta, do 

elance delicado e nobre das bizarras flores ornamentais dos brasões, que 

possuía mansuetudes piedosas de Protetora a que o fulvo ensolarado de 

seus cabelos longos espargia clarões aureolantes d’Aparição angélica. 

E quem podia alvear o lutulento segredo daquela morte, se a ciência da 

camarilha régia encolhera desalentadamente os ombros, aturdida e vexada, 

diante desse fim repentino, quando a meiga e donzela Senhora, alta noite, à 

luz do velário lavrado e na parcearia familiar das serviçais, falava docemente 

do seu noivado vesperal!... 

Fora de repente, como num assalto de encruzilhada trevosa, que ela 

caiu ao pronunciar o nome do esposo prometido. Ia dizer “Dom Arnaldo”... 

E o sabor delicioso desse nome esbranquiçou-lhe os lábios, ela toda tremeu, 

desvairada, numa ânsia, mais lívida que as camélias na cumplicidade 

dormente do jardim realengo. Por duas vezes levou a brancura de seus 

dedos fuselados à nuca, acusando o raspo rilhento de uma dor medular, e 

rolou a braceira do móvel com um grito agudo, estrídulo, aterrorizante, 

d’alma arrancada na ponta resplandecente de um estilete assassino. À 
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madrugada era cadáver esse precioso ente que os olhos do rei fitavam, 

pasmados, na petrificação da mágoa inconsolável de perdê-lo. 

E mais linda ela ficou, na pompa nevada do seu vestuário nubente, 

adormecida, escultural, a fulva cabeleira em bandós singelos, presa na 

capela d’ouro — pérolas irisadas no entrelaço de jáspeos botões imáculos e, 

no tope, em trifólio heráldico, a pupila acesa de uma grande esmeralda rara. 

Até o anel dinástico, que era de uso dos adolescentes, o rei mandou que 

o deixassem como lho conservara sempre! — e porque vira, quando 

começaram a cortar o aro, por se lhe haver estreitado ao dedo, um arpão de 

corte magoar aquela serena Carne morta, pálida e linda, que lhe enchera a 

retina e os ouvidos da ondulação musical da sua divina plástica, pelos 

silentes salões severos, abafados em colgaduras d’Arras, pelos frios 

corredores de azulejo e mármore, sob as abóbadas sonoras do paço. 

Tornara-se-lhe fatal, tornara-se-lhe desventura essa celigênea beleza 

d’Enviada... Ah! ninguém sabia!... tornara-se-lhe desventura essa beleza 

celeste — androgínea imagem de arcanjo, branca de Paros e banhada pela 

luz gloriosa do primeiro sol das Messes... Por ser assim [39] tão bela, 

paralisou-se-lhe o sangue no pequeno coração pálpito. 

Ela, por acaso, tinha contado às suas camareiras que havia um moreno 

rapaz, do tipo quente das terras santas da Palestina, que, senhor de uns 

olhos negros, a escravizava com uma força estranha, sem que lhe houvesse 

energia para resistir à imperiosa fixação das belas e firmes pupilas. Às vezes, 

nas liturgias festivas da Sé, se abaixava o pálio de suas pálpebras à contagem 

recolhida e atenta do rosário, uma ardência occipital, como se lha mordesse 

a placa de um cáustico, fazia-a volver a cabeça, com lentidões mansas de 

automatismo, para o aglomero em que se achava esse moço; e, desde logo, 
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o estio claro de seus olhos ficava sobre ele numa calma de meio-dia, 

aclarando-o em apoteose à força dominadora de sua beleza manceba. Se, 

nas cerimônias dos torneios, sorria à indiscrição de suas Damas, 

involuntariamente, fatalmente, esse sorriso, começado em resposta, 

conduzia-se para ele, marmorizando-se-lhe nos lábios para gozo dele, tão 

só dele!... porque era para ele que seus olhos se volviam humildes como dois 

anhos imbeles e perdidos. Onde quer que fosse, onde quer que estivesse, o 

belo mancebo aí estaria sempre, fazendo dela uma escrava pelo poder 

magnético do seu olhar... 

Depois, ele se fora. Nunca mais o vira. 

Mas, em sonhos, nos pensamentos das matinas, nos cismares das 

Trindades, irradiava-se-lhe a visão completa desse desconhecido moreno, 

belo e forte como os moços tostados da Samaria. 

Isso contou a princesa Eugênia às Senhoras suas Aias, e, no mosteiro 

da cidade, por uma fria tarde d’inverno, entrou descalço e sombrio um pobre 

rapaz, que tomou na ordenação monástica o nome religioso de frei 

Hildebrando de Santa Eugênia. 

Penitência e vigílias de remissão, votiva talvez, feitas com tanta 

humildade e provações, o santificaram no espírito misericordioso da 

comunidade. Mas não o viram os velhos monges, ao atravessar o claustro, 

em cujo fundo uma pesada lâmpada de prata cochilava eternamente a sua 

claridade diante da loura efígie de uma Virgem, dobrar os joelhos e, em 

êxtasis, contemplá-la como uma recordação evocada... Não o viram no 

segregamento da cela, horas perdidas da noite, estender a mão nervosa ao 

esconderijo da sua enxerga e retirar uma pequena chapa de cobre polido, 

misteriosa e inseparável, onde, por estudada combinação de ácidos de uma 
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obscura alquimia, se impregnara uma linda imagem amada, torso helênico 

de forma, refletido no momento em que a cabeça voltava lenta sobre o 

túrgido rebolo do ombro... 

[40] Uma vez que a frívola curiosidade mundana feriu a palrice dos 

monges, moscardeando pelo refeitório a notícia do próximo matrimônio da 

princesa Eugênia, frei Hildebrando, de costume absorto, enregelou-se 

como um cadáver, ergueu-se ao depois, profundamente emocionado em 

passos inconscientes de microbato, e foi genuflexear-se diante da efígie 

loura da Virgem, prostrado e humílimo, faces no chão, gorgorejando rezas 

confusas que lhe sacudiam por espaços o tronco em convulsões de soluços. 

Muito mais tarde, já batera no carrilhão a undécima badalada do repouso, 

frei Hildebrando retirou-se para a cela, levando escondido nas mãos o rosto 

que, quando a quando, erguia em súplica ao céu, num desespero 

implorativo de relapso aterrorizado. E, mal fechou a porta, desabou de 

joelhos à frente da velha cruz d’ébano, pendente do muro, a dizer frases 

fervorosas de aflitiva confissão. 

Lentas foram as palavras smorzando, ciciando, extinguindo-se na 

chaga de sua boca. Viera-lhe um torpor. Abriu os olhos pasmos, 

gota-serenizados, para o vácuo. Súbito, porém, arrastou-se à enxerga, 

arrancou a chapa imagética e, já erguido, caminhou devagar para junto do 

círio que ardia sua lâmina de fogo, empolando a cera na haste lívida como 

um franjal de lança. 

Pesava na cela um silêncio funéreo, esbatendo-se em friagens 

sepulcrais na caligem mortuária dos muros, velha greda de abandono, em 

que sua alta estatura de monge, plantada defronte da luz penitente, 

alongava a negridão de uma trágica sombra goyática, e, neste silêncio de 
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crime, o bater delirante do seu coração repercutia como secas marteladas 

últimas de um esquife que se prepara, às pressas... 

Toda su’alma afluíra ao chamejar das pupilas; falavam seus lábios de 

sangue, sem modular sons... Uma rajada convulsiva abalou-o. Ele arquejou... 

Mais cavo e dolorido tornara-se-lhe o rosto. Por momentos, escondeu no 

seio aquela imagem, levada com ambas as mãos febris, olhar erguido, 

chamando a piedade de Deus. Por momentos, levou-a apaixonadamente à 

quentura da boca, pálpebras descidas, evocando a visão bem-amada. Então, 

como um albor que dessora do crepúsculo, água-tintando o horizonte, 

vagaroso surdiu, esmaecendo na chapa, o miniaturado retrato da princesa 

Eugênia. Reluziu ao fundo a cabeleira ruivácea, tal veludo d’ouro que longe 

passa na penumbra de uma capela... Pouco a pouco ela veio se aclarando, 

brilhando num reluzir de [41] luar ovante. Aflorou numa corola flava — 

fez-se sol. Ao mesmo instante, suas faces, que eram indecisões espectrais, 

seus olhos, que vacilavam um gríseo vago de madrugada, surgiram 

encantadamente vivos! 

Antes que ele pudesse gozar a transfiguração de seu enlevo nessa 

miniatura tornada realidade, a visão esmoreceu, se diluindo... no grisato 

translúcido da chapa apagou-se. 

A mão de frei Hildebrando, num impulso mau, empolgou o crucifixo 

d’estanho no cordão cintural da oparlanda e com o ângulo do extremo riscou 

a chapa. A aresta angular apanhou a imagem pela nuca, mas a força 

empregada desviou a cruz que ziguezagueou o rasgo, o repisou; por fim, 

desceu violentamente, partindo-se. Vacilou-lhe o pulso febril, abatera-se-lhe 

a mão raivosa. 
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E sobre o sombrio acidulado da chapa um filão vermelho de cobre luzia, 

à claridade do círio, numa liquidificação pálpita de sangue... moleza viva de 

carne ferida. 

 

e  
 

O órgão emudecera. 

Ainda, por instantes, ficou vibrando, revoluteando, com os últimos 

derramos de incensário, aquela dor de súplica que o eco dos salmos 

terminados fazia misérrima sob o mutismo da mole arquitetural. 

E grave e cabisbaixa e múrmura retirou-se à comunidade, como 

sombras de pesadelos, ao clarão das tochas veladoras. Plasplacearam 

sandálias. Agouros torcicolaram-se nos frios lajedos do templo, ao vago 

agitar das estamenhas, pelo ritmo processional dos passos. 

— ... Oremus... 

Caiu a frase contrita dos monges. 

A nave reboou; célere o som subiu pelos conjuntados fustes das colunas, 

alastrou-se pelo encruzamento dos arcos, repercutiu nas abóbadas, 

extinguindo-se — Oremus... 

Depois, baixou o silêncio, tétrico e solene, que nem [o] interrompiam 

as preces ciciadas, quase esquecidas no pesar do sono, das monjas brancas, 

num vasto semicírculo d’escabelos, em guarda ao corpo sobre o cadafalso 

de veludos roxos. 

As chamas dos círios sonolenciavam. Abria-se um espasmo, era como 

se a morte houvesse imobilizado tudo. Mas, logo acordadas em grifos 

sulfúreos, as chamas desvairadas vergastavam o ar, esfumando [42] chicotes 

negros de áspides, agitando-os, esfiapando-os, desnovelando-os para a 
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profundeza dos tetos, muito altos, esquálidos da pátina do tempo, que se 

arquitetavam com os capitéis profusos de imensos feixes colunados, 

varados para cima num esvelto aprumo inteiriço de troncos em lendária 

floresta branca, espectral na fuligem de um céu de carvões nublosos. 

Salmodiava, por fora, a rajada outonal das noites. Rarefazia-se o ambiente. 

Mas o ululo apavorado do vento passava, corria... E voltava, ao mormaço das 

tochas, o bafo funerário das necrópoles. 

Sonhavam nos santuários os doloridos rostos das Virgens. No 

crepúsculo d’abside esmaeciam purezas dos linhos de ara, um alampadário 

ardia: fizera luar brandíssimo sobre o pedestal argentino, cinzelado e rico, 

do altar-mor; e tão profunda se estendera a paz mortuária que fremiu, 

retremulou no espaço um arfo de peito desopresso. 

Nas lajes a massa escura de frei Hildebrando, que ali ficara rojada e 

inerte, moveu devagar, informe e viva: desdobrou-se sobre si mesma, 

retesou o busto — o rosto do frade aclarou-se, desperto, olhos rebuscadores 

e febris. 

E bateram com espanto sobre a roxidão da eça. 

Numa alucinação estertorante de lágrimas, histerizado e ansioso, teve 

pela vez primeira, ao alcance de suas mãos profanas, aquele corpo que 

vivera em seu cérebro, fluidificado na evocação dos visionamentos, tangível 

e real nas hipnoses da solidão. 

Olhava-o estranhamente como se olhasse para um doce engano 

desfeito, como se descerrasse pálpebras para uma verdade desiludidora, 

extasiado e nulificado. 

Cravaram-se-lhe os olhos neste rosto impassível, mas inutilmente, 

porque a sua compreensão se estorcia nos emaranhos supliciadores das 
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dúvidas. Só muito lentamente, só depois de atendê-lo devagar e, devagar, 

reunir os fragmentos das poluídas recordações, sentiu a luz íntima do 

entendimento luzir como braseiro de pira abandonada, e absorveu-se na 

fascinação estranha desta máscara lívida que o fitava, através dos 

interstícios das cerradas conchas das pálpebras, com fixo, insistente olhar 

de remorso. Borbulhou-lhe nos lábios uma frase de chamamento e amor, 

espalhou-se no vazio este nome magoado e querido, volatilizando-se num 

suspiro de harpa religiosa em dedos de Santa apaixonada. Pareceu-lhe, 

então, que este impassível rosto se reanimava [43] — o arco da boca curvou 

à modulação de um alento, jasmineando o sorriso tímido das núpcias; no 

entardecimento melancólico das órbitas desceu a volúpia de uma carícia, 

alquebrou-se o duro olhar fitante, estrelou numa promessa. 

Como se um turíbulo balouçasse dentro de su’alma, toda ela se nublou 

do perfume temulento dos Sonhos, alheio a tudo, sem olhos que vissem para 

além do seu ídolo, sem ouvidos que ouvissem o grito rouco e uniforme das 

monjas, erguidas num ímpeto, e paralisadas de terror o olhavam! 

Automaticamente a mão do monge estendeu-se num desvelo enamorado; 

seus dedos correram pelos cabelos da morta, alisando-os, tremendo e 

persistindo ao contato painento de seus fios. Automaticamente seu braço 

serpenteou esta linda cabeça, possuiu-a num afago. Então, no crescendo da 

posse, no esquecimento da realidade, suas mãos profanavam a vasta 

mortalha flórea. Arrepiou-o uma indecisão. Mas, súbito, levantou o cadáver. 

Rolaram, em desfolho insolícito, camélias e rosas, rolaram, transbordando 

pela roxidão da eça, espalhando-se pela brancura da nave. Cresceu no 

espaço um cheiro penetrante e reminiscente de corolas emurchecidas — 
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hálitos dos esquifes que se fecham e partem, deixando pelo aroma diluído 

no ar a flebilidade múrmura da última saudade. 

A ventania bateu nos vitrais, resmoneou e foi-se uivando, e foi-se 

resmungando... correndo... 

O monge arquejou com o peso da morta, oscilou, enfeixando-a na rijeza 

de seus braços. 

Com um arranco retirou-a da padiola, mas vacilou, vergou sobre os 

joelhos, quis reforcejar, lutar, e desabou com o precioso fardo estreitado 

ao peito. 

... Ao baque do corpo o diadema soltou-se, tilintou nas lajes. Uma pérola 

desengastada rolou tremulando o baço irisado do seu miúdo globo, 

susteve-se à base de uma coluna e ficou-se, inda a irisar-se à luz, como um 

olho perdido e horrorizado. 

— Magoastes-vos, Senhora? — murmurou ele, ajuntando a cabeleira 

esparsa aberta em símbolo flamante em torno da cabeça clara como a 

irradiação de uma custódia. 

E as frases afluíram mais delgadas e cantadas aos lábios do monge, 

espoucando em pétalas de florejar solitário à quietitude das horas extensas 

do orvalho. Vinham-lhe à boca pirilampejos de meiguices, rútilos como se 

fossem pequeninas estrelas acendidas na túmida rubescência de um bolbo 

de papoula. 

[44] O balbucio da sua voz citareava na imensidade do templo uma 

ladainha profana e quente... que parecia se desencantar das pedras, 

tentadora, segredante e perversa. 

À calentura dos dizeres espontavam os carinhos desta mão de ímpio que 

procurava, num esforço insentido, distender os braços empedernidos do 
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cadáver, cruzados sobre a paralisada virgindade dos seios. Um deles cedeu. E 

Hildebrando apanhou-lhe a destra em que brilhava o aro dinástico, forçou-a, 

inconsciente da violência. Na palma de sua mão um corte ziguezagueou, 

abrindo uma estria gotejante com a nitidez reprodutiva do mesmíssimo rasgo 

da chapa imagética, naquela noite criminosa de ciúme. E uma gota de sangue 

pousou no lábio da princesa, deslizou à comissura desta cordiforme boca 

emudecida, reanimando-a, dilatando-a, pelo distendimento do traço, na 

tristeza de um sorriso piedoso. 

De repente, no silêncio, ferros tiniram. Um guincho zimbrou sinistro. 

E Hildebrando estremeceu sacudido pelo terror, levantou a cabeça, 

forçando o olhar para a extensão apavorante do templo, pasmo, opresso, 

estrangulado, esbugalhando os olhos duvidosos ao tormento de um pavor. 

Fantasmas parados, em mortalhas brancas, apunhalavam-no com pupilas de 

aço em órbitas sem pálpebras; pulverulências cinerais d’espectros glácidos 

deslizavam em pelotões unidos num taciturno cerimonial de druidas, 

gemendo dolências de desamparo; arquejavam flácidas, tentando serpentear 

no espaço, as colunas marmóreas da nave por onde faiscavam gládios 

espiralentos de fogo em monstruosos pulsos luzentes. O recinto fizera-se 

maior, desdobrara-se, alargara-se como se abrangesse a imensidade. Para o 

fundo imenso, no termo longínquo das muralhas, sob o mistério d’abside, pés 

desnudados dominando um luar gélido de astro morrente, descansava à 

sombra cerúsea de um Executor divino, ereto e terrível, empolgando pelas 

extremidades, em reta sobre o regaço, a lâmina vingadora... Choravam, nos 

santuários, os doloridos rostos das Virgens... 
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Outra vez o guincho sinistro silvou e, após, num deslocamento pesado 

de avalanche, bateu no ar, espadanando-se, o clangor bamboante do velho 

sino do mosteiro. 

Um turbilhão sonoro estrugiu pelos tetos, trovejou, abalando a massa 

arquitetural como um ciclone de maldição. 

Hildebrando ergueu-se rápido. Acordado pelo alarma, apanhou atônito 

o cadáver da sua princesa, agarrando-o num ímpeto de socorro tardio, pelo 

busto rígido cujas mãos pendiam inertes, e colou esta linda [45] cabeça 

marfinada ao peito do burel e reteve este corpo de noiva embalsamada nos 

seus estendidos e musculosos braços cingidores, dominador, desafiando os 

anátemas, afrontando as cóleras do céu, desdenhando da excomunhão dos 

homens, a boca crispada para as alturas num grito de estátua, olhos 

alucinados, como um soberbo grupo de arrebatamento, acusando pelo 

elance da postura o desespero terrível de uma posse eterna que irá como 

uma verdade pela noite da Loucura à constatação suprema da Morte!   
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