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Noite Transfigurada
Baseada na obra Noite Transfigurada de  

Arnold Schoenberg

Em memória de quem a fantasia é dedicada.



Noite Transfigurada

A brasa incandescente do sol, entre as folhagens da densa 
floresta, já ia se extinguindo no longínquo horizonte. Esvaia-se 
em uma multiplicidade impressionante de cores. Como se lá, 
naquela fímbria, estivessem as mãos hábeis de um pintor do 
céu e que o usasse como uma sua diáfana e etérea tela toda azul 
e translúcida. As sombras já percorriam as folhagens. E iam 
matizando os seus diversos verdes, uns exuberantes, outros mais 
débeis e outros mais ainda como que manchados pelos amarelos 
e vermelhos do outono. Os pássaros se aninhavam à espera da 
noite e iam, na medida em que a luz se apagava, diminuindo 
os seus cantos. Uns soltavam as suas vozes com uma alegria 
incontida na comemoração de mais um dia de glória e de vida. E 
de amor. Outros o faziam em um tom mais angustiado, pois, o 
dia, quem sabe, não lhes dera o prometido. Ou porque perderam 
os filhotes. Ou porque tiveram os seus ninhos destruídos. Ou 
porque o véu da escuridão desceu antes que pudessem voltar da 
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lonjura em que estavam. Para lá tocados pela fome ou pelo medo. 
Emitiam para o mundo a sua melancolia. Talvez não fosse isso. 
Quiçá esse desalento fosse algo de sua própria natureza. Uma 
natureza que gostava de refletir mais a vontade do dia, mais a 
sua poderosa luz, do que as profundezas sempre misteriosas da 
noite. Mas, o dia era o dia, e cada um deles era cada um deles. 
Era necessário se cuidar. Estarem atentos ao que as sombras 
lhes pudessem reservar. A sua consternação calava-se com a 
mudez de suas vozes. O silêncio é sempre um fiel protetor.

Numa clareira, um pequeno e bucólico lago, todo rodeado 
de nenúfares, e como que defendido por um canteiro de flores 
que entrelaçava lírios, papoulas e narcisos. Parecia-se mais 
com um espelho mágico, a refletir o violáceo celestial, do que 
a superfície calma de um líquido. De si exalava uma neblina 
leve. Como se fosse um sopro de uma nuvem finíssima. Um véu 
esvoaçante alçado por uma suave brisa vespertina. Uma neblina 
que ia, aos poucos, se espalhado em meio às árvores. Como se 
quisesse envolvê-las em seu abraço frio e noturno, molhado, 
branco como a neve, sob a luz da lua cujo disco, plano e inteiro, 
se elevava, rápido e decidido, do outro lado do firmamento. E 
então fazia vazar a sua nuançada luminosidade em meio aos 
enormes troncos escuros. Um lago. Um sempre misterioso 
lago. Um vistoso repuxo, em seu centro, dava a entender que 
ali estava aquilo que o alimentava. A água, em profusão, saía, 
como se fosse um canto, pela boca escancarada de um enorme 
cisne de esplendorosa porcelana branca e luzidia. O cisne soli-
tário em seu lago. Um extraordinário pássaro que parecia alçar 
vôo, abrindo as suas imensas e poderosas asas, em meio a seis 
esculturas douradas de ninfas que pareciam dançar, ao ritmo de 
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uma música inaudível, em cima de uma pequena mureta, toda 
ornada com altos relevos de bronze, em suas laterais.

O cordão quase que impenetrável do trançado de lírios, 
papoulas e narcisos somente era interrompido por uma enorme 
e rara pedra de ágata branca, como que deitada, artisticamente 
lapidada, na forma de um retângulo, em sua face superior. 
Uma belíssima joia, incomum pelo tamanho, singular na sua 
formosura, uma resplandecente peça sob qualquer céu, – dan-
do a impressão de ser obra de algum deus! – em meio a mais 
ínfima luminosidade, como se fosse uma fosforescente ponte, 
simulando estar suspensa sobre o intrincado de flores que, 
na realidade, certamente inebriavam, com suas essências, a 
quem se aventurasse a pisar sobre ela, com os seus pés nus, 
para justamente... saltar... e andar... ou voar... escolha-se, ou 
imagine-se, aí o que se quiser... andar ou voar sobre as águas... 
e deste modo, e somente assim... alcançar o cisne e as suas belas 
ninfas. Ah! Magia pura! Era real ou era virtual? Sim... uma coisa 
e outra. Era isso mesmo... Um duplo de real e virtual. A coisa 
e o simulacro. A verdade e a aparência. A matéria e a ilusão. 
O tangível e o intangível. O ser e o nada.

O salto, o andar ou o voar, sobre as águas, era por um 
caminho delicadamente construído com grandes blocos de 
pedra, sob as águas, tendo no seu cimo uma macia e deliciosa 
camada de areia finíssima, ali sustentada por um imperceptível 
ressalto. Um tapete a poucos centímetros da superfície da água. 
Era por ali, por essa invisível, diga-se, passagem molhada, que 
se podia atingir o repuxo, andando ou voando sobre as águas, 
como se queira, para se banhar junto às ninfas, em uma água 
inexplicavelmente tépida que vertia, como se fosse uma prata 
derretida, para a superfície imóvel do lago. 
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Este um duro e majestoso espelho a refletir o firmamento.
Tudo propositalmente construído para se dar a entender, 

ou engendrar um simulacro, seja lá o que for, ou o que se qui-
ser, a qualquer um que de longe observasse, por acaso, alguém 
atravessado-a, a tal passagem molhada, tivesse a impressão de 
estar vendo-o caminhando, ou voando, leve e fantástico sobre 
as águas. Pois os reflexos e fosforescências daquele todo escon-
diam o chão sólido, macio e arenoso, dirse-ia-se aveludado, 
sobre o que os pés do viandante, dado por mágico, pisavam. 
Ilusões. Magias e fantasmagorias. Cenários. Realidade criada. 
Ah! O belo que, por instantes de louca felicidade, paixão e 
êxtase dionisíaco, abandona a feiura do real, e nos sublima a 
alma para as alturas. Metamorfoses. Tudo se juntava numa 
beleza indescritível de uma realidade inefável.

Nas noites de exuberante Via Láctea, quando as estrelas 
fazem o papel de infinitas luas longínquas, e explodem os seus 
pulsares no cosmo, as flutuações luminosas e os sons das águas 
transbordantes do chafariz, principalmente as que tinham a sua 
continuidade dividida pelos pés das ninfas, juntavam imagem 
e música, realidade e transfiguração. Era como se aquelas pe-
quenas estátuas tivessem alma e dançassem um balé, como se 
festejassem toda aquela harmonia sonora, de cores e de imagens 
ao anoitecer. Como se fosse uma derradeira homenagem ao dia 
que se foi. E um louvor àquela que chega. À deusa Nix, a Noite. 
A sua soberana. A que cobre o rosto e o corpo nu com um véu 
negro. Ela que vai como que entorpecendo tudo em seu redor. 
E trata, sem tardança, de ir colocando tudo calmamente sob o 
domínio de Hipno, o seu dileto filho, um poder que exerce com 
Érebo, as Trevas Primordiais. Naturalmente era uma dança em 
celebração à deusa. Oh! Noite! Quantos segredos, quantos ais, 
tu não escondes? Ais de dor e ais de amor.
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Fauno, de sua gruta, contemplava tudo isso. E ajudou, 
ao som longínquo de sua flauta, a que esse todo acabasse por 
adormecer. A noite profunda era sua. Uma dádiva do céu para 
que ele, solitário, e senhor de si, pudesse ganhar a lonjura do 
limite que o chamava. Aquele limite onde nunca botara os pés. 
O limite que o atraía, por algum fascínio desconhecido, como 
se fosse um ordenamento divino irrecorrível, incontornável, 
irrevogável.

E assim tomou os vários e perdidos caminhos que, para 
os que não conheciam a sua floresta, eram caminhos que não 
levam a parte alguma. Caminhos cortados. Caóticos. Como 
que lançados aqui e ali. Soltos. Como aqueles caminhos que os 
lenhadores vão fazendo, talvez ditados pelas escolhas aleatórias 
que fazem de cada espécie, ou o tamanho de cada árvore que 
escolhem para derrubar. Caminhos tais que somente Fauno 
sabia juntar com facilidade, como se fosse o único conhecedor 
de seus mistérios. Conseguia uni-los, um ao outro, o seu co-
meço e o seu fim, o que a ninguém era dado fazer, e que assim 
ligados, encadeados por alguma lógica desconhecida, acabavam 
por conduzi-lo onde os seus desígnios, desses caminhos, di-
ga-se, comandavam. E então, após, algum tempo, alcançou o 
belo lugar do chafariz, local em que sempre parava como que 
a contemplar a alvíssima majestade luzidia do belo cisne que 
parecia alimentar de suas entranhas, como a um filho, o lago 
e o seu deslumbramento.

Havia nele, Fauno, uma inquietude que lhe era sufocante. 
Seria algum empurrar desconhecido para uma angústia. Aquela 
sensação de um desfiladeiro. Contenção e abismo. Todavia, 
simultaneamente, permeava-lhe igualmente uma sensação de 
planura. Vastidão. Dois gigantes lutavam dentro dele. Uma 
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força de duplo efeito. Para cá e para lá. Um empurrar que ele 
não sabia de onde provinha. As harmonias espirituais eram 
aquelas da inquietação. Como se prenunciassem tempos de 
sofrimentos. Mas, ao mesmo tempo, essas harmonias não eram 
nada disso. Cortavam profundo em sua alma. Entretanto, em 
certos momentos, esse cortar lhe parecia doce. O sair da sua 
gruta e o seu caminhar pelos caminhos soltos e perdidos da 
floresta foram a ação possível para tentar se livrar daquelas 
contradições inexplicáveis que misturavam ora aflição ora 
alívio. Como tal era possível? Era um perguntar em silêncio. 
E sem respostas. Sair do seu casulo, talvez fugir para o mun-
do, – um absurdo, como se o mundo fosse algum lugar para 
onde se fugir, – e nele, mundo, caindo, – outro absurdo, como 
se no mundo ele não se achasse desde sempre, caído, – mas... 
refresca-se ai a coisa, deixando-se essas vãs filosofias de lado, 
a seu juízo, era o único movimento justo e necessário para se 
livrar de algo que lhe era desconhecido. Aquelas harmonias 
que se expressavam em sua alma eram de modo a dilacerar o 
seu interior, mas, ao mesmo tempo, davam a entender que o 
abriam, para justamente fazê-lo sentir, ou ver, pelo espírito, 
mesmo que o fosse pela dor, belezas que ele não via. Sair-se 
da cegueira para o deslumbramento da luz, mesmo que o fosse 
em... uma noite, – mas, cuidado, não uma noite qualquer, – 
era como sair-se de uma caverna escura para a fascinação do 
sol, – mas, igualmente cuidado, uma vez que este sol pudesse 
ser um simulacro... sim, uma fantasia da lua. Pode ser muito 
doloroso. Mas, também pode ser um êxtase e um gozo sem 
limites. Parecia que, em meio àquela quietude toda daquela 
hora umbrosa, e que começava a cantar um doce silêncio, uma 
hora que abria a cortina de uma noite ainda nos seus prelú-
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dios, quando os cantos dos pássaros haviam cessado, quando 
somente os sussurros das fontes eram ouvidos – parecia que 
tudo aquilo que sentia era absurdamente contraditório. Era o 
desespero em meio à serenidade da natureza que se prepara para 
dormir e, quem sabe, para sonhar. Sonhos... sonhos... e mais 
sonhos... Ilusões... ilusões... e mais ilusões. Mas, as harmonias 
estavam lá, provocando sensações inusitadas. E intrigante e 
misteriosamente gostosas. Elas ressonavam em algum canto 
escondido dentro do seu coração. Por vezes pareciam gritos 
lancinantes. Mas, nos instantes seguintes pareciam cantos corais 
cheios de ternura. Ele não podia negá-las. Não adiantava tapar 
os ouvidos. Pois, eram interiores. Os tons fortes dos graves, os 
tons ceifantes como navalhas dos agudos, todos em intrincados 
e inexplicáveis contrapontos, que davam ares de querer des-
pedaçar a suave brisa noturna, o delicado perfume das flores 
que desabrocham na noite, as massas, para ele dissonantes dos 
sons altos e baixos, e que, na sua sensibilidade ancestral, sovam 
como estranhas às alturas e aos acordes perfeitos de sua flauta, 
a sensação extravagante de estar pisando em um chão duro, 
confiável, a sua referência primordial, e, ao mesmo tempo, de 
estar sendo como que levantado, em vôo singular, tudo como 
que por obra de algo prodigioso, algo no qual não via nenhum 
mal, nenhuma vontade de lhe provocar qualquer infortúnio 
– tudo isso não lhe deixava dúvida sobre a esquisita e nunca 
sentida atmosfera que aquela específica noite estava provocando 
em seu espírito. Ele sentia ser o objeto de uma transfiguração 
espiritual. Uma transfiguração que, lá no fundo mesmo de si, 
lhe dava uma indescritível sensação de gozo. Como aquele gozo 
que nos dá o entendimento, quando, segundo o poeta, o devir 
acaba. Ah! Sim! Pois, entender é parar o devir. É paralisar o jogo 
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das contradições. É a imobilidade, o êxtase da compreensão. A 
realização momentânea da eternidade. Quem sabe, o alcance 
do absoluto, mesmo que o seja fugaz. Pelos deuses! Oh! Um 
bocadinho só de absoluto, fugaz como o zéfiro, que muda sem 
o explicar o seu sentido, não deve fazer mal a ninguém. Ah! 
Não faz mal mesmo! Como aquele êxtase sublime do amor que 
parece a totalidade em si. E o sujeito, o ator, ou o criador de 
toda essa metamorfose que leva a esse estado divino, diga-se, 
desse gozo, do “cessar do devir”, do “estar em eternidade”, es-
tava ali. Magia. Sim. Tudo ali era magia. Ali mesmo diante de 
seus olhos e ao toque de sua mão, tão concreta era ela. Toda 
bela e presente. Como uma amada que, dadivosa, desvelada e 
revelada, aberta, passiva, apaixonada e acolhedora, é a causa 
de tudo – Nix. Principalmente naquela noite em que a sua 
beleza como que derramava fascínio por toda a terra. Bendita 
tecedora do véu dos sonhos!

Foi com esse estado de alma que Fauno alcançou o lago 
do chafariz e contornou-o até o local onde o canteiro de flo-
res interrompia-se, com aquela abusada pedra de alva ágata, 
demarcadora do acesso ao espantoso caminho mágico, algo 
fantástico, que apenas ele conhecia, até mesmo com os olhos 
vendados, e que lhe permitia como que voar sobre as águas na 
direção do chafariz. A lua, deixando poucas estrelas no céu, já 
havia inundado tudo com a sua luz mortiça em meio aos aro-
mas dos lírios, papoulas e narcisos que lutavam entre si pela 
predominância de sua presença estonteante. Cada um como que 
queria ser hegemônico, triunfador sobre todos os demais, com 
a sua força primordial, para trazer para a superfície das coisas 
somente o seu ser escondido. A pura essência que captara nas 
trevas ancestrais. Cada um queria exercer a sua potência única, 
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a sua verdade embriagadora, dionisíaca. Tudo de um modo 
silencioso e sutil como o faz uma rede invisível.

Foi mergulhado nesses ares, não sem uma perfeita 
consciência de tudo, que Fauno despe-se. Conhece perfeitamente 
o lugar onde estacou. Dali em frente ele podia fazer tudo como 
se fosse um cego. Abre um pequeno frasco de cristal e de lá 
retira uma ínfima parte de uma geleia de âmbar com uma 
fragrância indecifrável. Ah, que exótico perfume! Uma rara 
essência com a qual unta levemente o corpo como que querendo 
potencializar o poder do aroma fascinante dos lírios, papoulas 
e narcisos. Inspira e expira, até à tontura, repetidas vezes as 
delícias de todo aquele ar que o envolvia. E, como que desejando 
sair de si, tendo iluminado os pés nus pela luz da translúcida 
e alva ágata, a ponte fosfórica, para o paradisíaco, voa sobre 
a superfície do lago. Corre ébrio de braços abertos qual um 
imenso cisne na iminência de alçar o seu magnífico vôo leve 
ao vento sobre as águas.

Quando chegou à mureta transbordante do repuxo, em 
vôo real, Fauno ultrapassou-a, como se fosse um ágil ginasta, um 
saltador ornamental, em um majestoso saldo mortal, girando em 
torno de si uma só vez, com os braços abertos em cruz, caindo 
absolutamente em pé, como se o fizesse em movimento lendo, 
mergulhando imponente nas águas em meio às estatuetas das 
ninfas e em frente ao cisne. Essas, que pareciam dançar, agora 
dançavam mesmo, dançavam uma dança erótica, face ao poder 
mágico de Fauno em meio àquelas suas águas tépidas. Mas, já 
não eram ninfas, nem estatuetas. Metamorfosearam-se em 
belíssimas Bacantes, como se fossem, nesse mundo dos mortais, 
a encarnação da indizivelmente bela Vênus Calipígia. Aquela 
que, como se fingisse, olha para trás, um pouco enviesado, 
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para baixo, e parece se admirar, algo extasiada, em um espelho 
imaginário, ou se surpreender, quem sabe – por Deus! – vai 
se saber, com o inusitado encanto de suas próprias nádegas 
desnudas. Oh! Como podem ser tão belas! Uma beleza que 
vem sempre depois de outra beleza. Ah! Vênus Calipígia! Ah! 
Tu qual Narciso que se paralisa diante de sua beleza mesma 
contemplando-se no espelho das águas. Cali, Cali, belas, belas. 
Pígia, pígia, nádegas, nádegas. Nádegas, sedutoras e ardentes. 
Ah! Vênus, a mais bela de todas as belas... E ainda mais bela por 
ser Calipígia. Ah! Bacantes! Bacantes quais Vênus Calipígias 
com as suas meias roupas, como que meio propositalmente 
rasgadas, deixavam, a partir do pouco que se via, um que de 
sugestão sobre a deslumbrante beleza de todo o resto que se 
escondia e que assim se transformava em um mistério que se 
queria abrir. Como disse o poeta, o pouco que se mostra já é 
um prenúncio da beleza do oculto. E então elas começaram a 
cantar ditirambos em homenagem ao seu deus Dioniso.

E, ato contínuo, começou o festim báquico sob os olhares 
fascinantes do maior de todos os sedutores – Eros. E Dioniso 
serviu-lhes o vinho inaugural de sua apoteose, o néctar de seu 
corpo, como símbolo do seu eterno retorno. Não sem antes 
fazer uma libação ao deus do amor. 

As belíssimas Bacantes pularam para dentro da água 
e envolveram Fauno com os seus formosos corpos e cantos 
como que o provocando com inúmeras carícias, deliciosas 
primícias dos atos de amor. Aspiravam provocantemente os 
seus perfumes e, como se fossem bailarinas que envolvem e 
disputam o isolado e impotente bailarino, no meio do palco, 
passam delicadamente as mãos sobre o seu rosto, os seus lábios 
e olhos. E expressam, apenas expressam, o desejo irresistível de 
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beijá-lo. Chegam perto, pertíssimo. E... fogem... Era um querer 
e, concomitantemente, um fingido não querer. Um não querer 
parecendo tão real que até mesmo poderia causar aquela certa 
e sutil angústia sobre a dúvida da conquista, mesmo se estando 
no seu limiar. E tudo justamente com um sábio sobre as coisas 
do amor! Como Fauno! Uma dúvida por vezes dolorosa para os 
neófitos. Algo que somente os grandes mestres sabem dominar, 
mantendo-se o autocontrole sobre os seus desejos, mantendo 
incólume a sua autoconfiança. O que lhes aumenta ainda mais 
o fascínio sobre as mulheres. Tal é o poder que demonstram 
ter nos olhos, na voz, e nos gestos. Como se o ato do amor, em 
seu ápice, já se estivesse consumado. Como se a fuga real ou 
fingida fosse inútil. Assim, as Bacantes arrancavam os restos 
de suas roupas cheias dos perfumes dos corpos femininos e as 
passavam por sobre o corpo, o rosto, os braços, os cabelos e os 
lábios de Fauno com gosto de âmbar. E ele, com um domínio 
absoluto da torrente de seus anseios, como um poderoso rio 
que desce a montanha, dono de si mesmo, conhecedor do seu 
destino, pois, ao mesmo tempo, tem em si o passado e o futuro, 
a juventude e a velhice, o princípio e o fim, delas aceitava, com 
carícia e delicadeza, os seus jogos, porém, jamais negando que 
queria agarrá-las para tê-las suas. Uma por uma. E, assim, todas. 
Jamais deixando de insinuar para elas que, nele, como varão, 
havia a manifestação do desejo verdadeiro, ativo e irresistível. 
Nada simulado. Tudo real. Todavia, tudo controlado. Paciente. 
Nele havia a sabedoria do conquistador. Aquela sabedoria da 
águia que domina o seu espaço. A arte do pescador que sabe 
lançar a sua rede. A do arqueiro cuja flecha já atingiu o alvo 
mesmo antes de tocá-lo.

O enorme cisne, em meio a todos esses jogos, então, 
moveu-se. Não mais a água, com que alimentava o lago, mas, 
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um longo, alto e sonoro som, um imponente grasnido saia de 
sua boca aberta para o céu. E, com certeza, ecoou em todos os 
recantos da floresta. E como que tomou para si todo o ar dali. 
Abrigou-o em suas asas enchendo-as com os ventos de seu vôo. 
E o festim paralisou-se diante de tal imponência. Talvez em 
reconhecimento, ou para honrar, o real maestro de toda aquela 
festa. Estendeu a sua imponente envergadura e, em imediato 
vôo rasante, como que linda e levemente saltou por cima de 
todos, e de tudo, e percorreu, num majestático balé, o mesmo 
caminho que fez Fauno, em sentido contrário, abrindo as suas 
asas brancas e tocando com extrema delicadeza e leveza ora um 
pé ora o outro na finíssima superfície da água como se sobre 
ela caminhasse. E alçou pleno e majestoso vôo em meio aquele 
deslumbramento da noite. Voou em círculos no entorno do lago. 
Cada vez mais alto. Mais alto. Ainda mais alto. Sob os olhares 
maravilhados de Fauno e das Bacantes que, boquiabertos, pa-
ralisados em seus jogos, esquecendo mãos, braços, dedos, olhos 
e beijos seguiam primeiro, depois tentavam acompanhar o seu 
vôo longínquo. Cada vez mais alto. Mais alto... ainda mais... 
até que mansamente era apenas uma mancha na superfície 
prateada do que talvez fosse o empíreo... até que todos o viram 
apenas como um pequeno ponto a mergulhar e desaparecer no 
disco brilhante da lua. Como se fosse uma pequena semente 
que fecundasse o óvulo primordial.

E então Fauno amou uma a uma as Bacantes que dó-
ceis e sensuais a ele se entregavam. Como um asceta erótico 
nelas sublimou o seu gozo no gozo de cada uma delas. Nelas 
sublimou o seu grito de prazer no grito de prazer de cada uma 
delas. Nelas colocou, uma a uma, a sua solitária semente para 
que dessa verdadeira semente germinasse a vida. E o fez como 
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um ato de amor sagrado. Como um ato de continuidade e de 
eternidade de sua presença no mundo.

Assim iluminado, Fauno saltou sobre a mureta vertente 
e, tal como o cisne, antes de seu vôo triunfal, correu de volta 
para a margem, sobre aquele caminho mágico, como se quisesse, 
levíssimo sobre as águas, também alçar o seu vôo de celebração 
à glória do amor. Corria de braços abertos de volta ao lugar 
de onde partira.

E, súbito, as Bacantes pularam para cima da mureta e, de 
imediato, como se de repente terminassem o seu encantamento, 
metamorfosearam-se de novo, retornando aos seus estados 
iniciais de estatuetas de ninfas dançantes de onde provieram.

E, ao mesmo tempo, então, como que vindo do disco 
da lua, já alta no céu, o grande cisne, envolto em uma nuvem 
prateada, voando levíssimo sobre o lago, aparentando pisar 
delicadamente ora um pé ora outro na finíssima camada da 
superfície das águas, pousou no justo lugar de onde saíra. O ar 
vagaroso se fechou sob as suas descomunais e belas asas. Em 
lugar do grito de sua boca saia a água com a qual alimentava 
toda aquela beleza paradisíaca.

Fauno correu e correu. De modo sábio não olhou para 
trás. O que lá deixara, com as suas imagens de tantas delícias, 
ficaria para a eternidade. Esta não se vê. Esta é ausência. Uma 
ausência sagrada guardada com carinho no fundo do coração.

Parado, no local onde deixara as suas roupas, ficou a 
admirar o céu, inundado pela luz ofuscante da lua fecundada 
pelo cisne encantado, que parecia mais um escudo coruscante 
a iluminar a terra, enquanto a leve aragem o secava. Tudo es-
tava mergulhado em um profundo silêncio. Somente se podia 
ouvir o roçar carinhoso do vento nas folhagens. As atmosferas 
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das harmonias díspares de sua alma, que o haviam empurrado 
para ali, haviam cessado. Sabiamente ele entendeu que, sem 
elas, essas atmosferas, ele não teria vivido esses deslumbrantes 
momentos. Por isso, curvando-se, em longa reverência, prestou 
homenagem à Nix. Naquela hora teria coragem de aspergir pelo 
chão uma taça inteira com o vinho divino que pudesse rece-
ber de Dioniso. O deus saberia entender esse seu ato. Em sua 
celebração à Nix, seria capaz de sublimar todos os seus gozos. 
Diante dela se curvaria sempre. Ela era a mestra, a rainha, que 
habitava dentro do seu peito. E seria por suas mãos que iria, 
naquela noite, aos limites que lhe chamavam.

Vestiu-se, não sem antes de passar novamente pelo corpo 
a essência de âmbar. E retomou a sua caminhada pelos caminhos 
da floresta que somente ele conhecia.

Andou em um tempo com a sensação de que este, o tem-
po, cessara. Um tempo cujo pêndulo dava a impressão de estar 
inerte. Um tempo sem pêndulo, em que o ciclo de seu compasso 
assemelhava-se a algo imóvel de tão pequenas que eram as suas 
amplitudes, pelo menos era isso o que lhe vinha à mente – um 
movimento que interrompera o seu passar inelutável. O certo 
é que aquele inexplicável tempo, fantasticamente estacado, 
devia ser de alguma outra escala. Um desconhecido compasso 
do devir. O que, afinal, era isso? Era admirável o que sentia. 
Havia uma assombrosa diferença em seus movimentos. Esses 
passaram a ser pesados e penosos demais. Era como se alguma 
desmedida gravidade o puxasse para a terra e fizesse com que o 
seu andar fosse mais lento. Tal como nos acontece nos sonhos 
em que queremos andar, e não andamos, e que queremos correr, 
e não corremos, e que queremos fugir, e não fugimos, como se 
estivéssemos sob a potência de alguma angustiante força que 
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nos prendesse no solo, segurando com as suas mãos virtuais os 
nossos pés. Era isso. E ele então notou que essa coisa começou 
a acontecer em um impreciso e indeterminado momento, que 
ele não saberia dizer, depois que passara sobre a luzente pedra 
de ágata, após a festa báquica. Ah! Dioniso! Será que o deus das 
lindas ninfas dançarinas, transfiguradas em fascinantes Bacantes, 
apaixonadas amantes, queria aprisioná-lo ali, impedindo-o que 
se fosse? Teria sido um rogo delas? Por que isso com ele, Fauno, 
naquela noite? Pelos deuses! Por que? O esquisito era que essa 
extravagante sensação, no início, furtiva, foi se mostrando e 
se ampliando de modo irreversível, e cada vez mais forte, na 
medida em que ia se afastando do lago e entrando na floresta. 
Alguma coisa estava acontecendo que lhe era esdrúxula. Isso 
era evidente pelo que sentia nas coisas e em si mesmo. Os sons 
que saiam do repuxo do cisne e das ninfas eram outros. Pare-
ciam-lhe mais graves. Sim. Assemelhavam-se àqueles sonoros 
graves do pedal dos órgãos. Esses lhe davam a impressão de 
que dominavam tudo. Supôs fossem sons das profundezas 
da terra. Os do repuxo, que conhecia, desde épocas em que, 
para ele, eram-lhe imemoriais, eram outros. Nada a ver com 
aqueles diferentes e pesados sons que ali se apresentavam e se 
propagavam naquele momento. Eram sons exóticos que não 
eram nada daquilo que sempre ouvira. Baixas frequências que 
faziam tremer todo o corpo. Tudo estava metamorfoseado. Era 
a virtual realidade ali presente. Assim mesmo não era aquele 
surpreendente murmúrio que agora se ouvia do vento. Até 
o marulho suave da brisa? Tudo assim tão arrevesado! O seu 
toque nas ramagens aparentemente mudara. Mundo bizarro 
esse... dessa noite... Ele começou a se apalpar para ver se ele era 
ele mesmo, se seria virtual ou real. O que, afinal, acontecera? 
Ele não o sabia dizer. Apenas era um simples espectador, que 
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tudo sente, e que, pasmo, não encontra explicação em nada do 
que para si mesmo indaga. 

A luz da lua que iluminava os seus movimentos ficou 
como que mais sutil. Porém não deixou o seu brilho. E envol-
via tudo de todos os lados. Independente do ângulo em que se 
olhassem as coisas. E isso o deixou admirado. Agora o fenômeno 
era com a luz. Ondas de sons graves, primeiro. Agora, ondas 
de luz. Tudo como que, nelas, submerso. Parou várias vezes 
para ver uma dada folha. Lá estava ela cercada por aquela luz. 
Uma aqui, outra ali. Tudo igualmente inundado por aquela luz. 
Pensativo, com os olhos perdidos na perspectiva dos vários 
caminhos perdidos que tomava, continuou... Obra de Nix...
Ou do filho de seu filho Hipno. Sim. Com certeza era obra de 
Morfeu... Morfeu... Sim, Morfeu... Ele está aqui... Sim, está... 
A imagem do trançado de lírios, narcisos e papoulas, que de-
fendem o lago, como um clarão do relâmpago na noite, fez-se 
e desfez-se em sua mente. Ah! Sim... talvez... Sentiu vontade 
de clamar o seu nome. Porém, não fez isso. Imprudência. Não 
se brinca com Morfeu. É melhor tê-lo sem chamá-lo. Tê-lo 
somente envolto nos seus perfumes. 

E, assim, continuou caminhando... lá para o tal limite 
que o clamava... Porém, mais algo surpreendente aconteceu. 
Oh! Não pode isso! Não pode! O que mais, – pelos deuses! – 
poderia ser ali surpreendente? Se tudo é surpreendente, nada 
será surpreendente. Tudo é o mesmo! Não será isso um sonho, 
caro Fauno? Não... os seus pés estavam na terra, pisando sobre 
o macio, gostoso, úmido e aveludado das folhas caídas. Nada de 
sonhos... E os seus passos foram ficando cada vez mais lentos... 
Não havia outra ação a fazer senão isso. Quando deu com a 
coisa, parou... estacou-se no meio do caminho... e boquiaberto... 
notou que as coisas não tinham sombra... ah!... é isso!... ah!... 
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o seu pobre coração só não disparou porque ele mergulhara 
em outra escala do pêndulo temporal... percebia, no corpo e 
na alma, uma estancada temporalidade... uma imensa e indes-
critível calma apoderou-se dele... nunca se lhe acontecera tal 
coisa... impossível até mesmo descrevê-la... quem sabe fosse a 
calma da compreensão... ou aquilo que se dizia ser a ilumina-

ção... as coisas não tinham sombra... ficaram suspensas em um 
cosmos desconhecido... ficou a repetir isso mil vezes... como se 
fosse uma litania de uma oração... a luz daquela estranha lua... 
a lua óvulo fecundada pelo cisne... ah! é isso!... é isso, – pelos 
deuses! – é isso!... a lua amada e fecundada pelo cisne mágico 
que espargia pelo universo a sua vaga luz que dominava e se 
grudava em tudo... como um raro perfume... por todos os 
lados... Nele também... Sim, nele também!... Ele igualmente 
estava sem sombra... A luz da lua amada pelo cisne da cor do 
lírio fazia nele e nas coisas uma iluminação plena... Tempo e 
luz. Magia. Tudo por obra de Morfeu. Ah! Chamá-lo? Para 
que? Ele estava ali. Era a dominante presença. Clamar por ele, 
significaria reconhecer a sua ausência.

E assim, banhado pela luz da lua fertilizada pelo cisne, 
ele ia se aproximando do limite. Este, ele começava a vê-lo, 
entre as árvores. Milhares de pontinhos de luz, como se fossem 
estrelas no horizonte, começaram a atravessar, reluzindo, os 
pequenos espaços entre as folhas, cujos caóticos movimentos, 
ora os encobriam, ora os deixavam transparecer.

E foi após as últimas ramas, abertas pelo seu corpo im-
pregnado com o perfume do âmbar e com aquela mágica luz, 
que ele viu, em meio a um caminho que descia serpeando suave 
a encosta, parado em uma amurada de pedras brancas, artistica-
mente justapostas, umas às outras... não sem deslumbramento 
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– viu a grande e fantástica aglomeração de luz... Oh! Quiçá isso 
não seja o universo. Ele se disse. E continuou. Oh! Quem sabe 
eu não esteja em sua borda. Ah! Morfeu! O que não fizeste 
ainda!... Ela, essa gigantesca aglomeração toda iluminada, se 
estendia, parece que incomensurável pelo horizonte. Este se 
mostrava ligeiramente tingido por uma mutante e cintilante 
cor púrpura. Uma cor que ora parecia tomar o tom róseo. Ora 
era o violeta. E este parecia dominar todo o céu recortado por 
figuras geométricas extravagantes. Exóticas edificações, mas 
que inexplicavelmente lhe pareciam belas. Bem... edificações... 
era o que supôs... Enormes figuras que nasciam do chão e per-
diam-se na altura e na distância. Isso desde mesmo ali perto 
de onde ele estava até o que ele julgava ser o fim. Se é que 
isso existisse. Tudo assente no que ele via como se fosse uma 
descomunal depressão em relação ao ponto em que estava, e 
que, pelo seu cálculo, devia terminar no mar longínquo. Ou, 
no que ele julgava sê-lo. Porque sobre ele lhe contaram as 
ninfas. Lá mesmo naquela lonjura onde aquele tom purpúreo 
tremeluzia. Longe e longe ele via nasceram-se e perderem-se 
grandes tiras de luz, umas vermelhas, outras brancas, lado a lado, 
separadas pelos espaços escuros cheios de delicados pontinhos 
luminosos. Os mesmos pontinhos que lhe apareciam entre as 
ramadas. Tiras vermelhas e brancas que se moviam na base 
das enormes construções. Havia um murmúrio, que misturava 
tons graves e agudos, em todo aquele ar que emanava daquilo 
que ele intimamente tomava por ser o universo.

Será? Estaria ele na sua impossível e inimaginável borda? 
No limite supremo de todos os limites? Na frímbria do empí-
reo? Lá mesmo onde o tempo estanca? Onde o nada o engole o 
tempo que está no ser? Ser e tempo, existirá um sem o outro? 
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Ah! Filosofias... Existência e temporalidade... Incansável e 
inutilmente ele se perguntava se Morfeu não seria o artífice 
daquela magia toda. Baldadas indagações.

Na medida em que descia o caminho tortuoso, não deixava 
de parar de quando em quando para admirar o que se estendia 
sob o seu olhar – aquele universo. Em cada estação uma perspec-
tiva. Em cada ponto novas formas. Sutilmente, com o seu andar, 
sem que ele o notasse quase, o seu corpo ia ficando dono de si. 
Conforme se afastava da floresta, ia deixando atrás de si, como 
um rastro, que vai se apagando, aquela sensação de mudança 
da escala do tempo. Ah! Que maravilha! Ver-se assim livre da-
quela sensação de peso. O seu coração agora poderia pular aos 
saltos com a emoção. Ia ficando sem aquela ansiosa e abafada 
impressão de que alguma terrível gravidade estava como que 
o fazendo grudar-se poderosamente ao chão, dificultando-lhe 
o andar. Vagarosamente o seu corpo ia retomando aquele ar 
ágil de quem corre sobre as águas do lago, e entre as ramagens 
e troncos das árvores. Um corpo que ele surpreendentemente 
se viu também ir, passo a passo, novamente, adquirindo a sua 
sombra. A sombra! A sua medida! Ah! Que bom! Oh! Surpresa 
agradável! Bem-vinda! Estar no chão. Estar de novo nessa ado-
rável terra. Não em meio a um cosmo etéreo ou, magicamente, 
em sua impronunciável orla, nos confins onde começa o nada 
do sem espaço e do sem tempo. Um corpo que ia, aos poucos, 
– sim, graças aos céus! – se libertando daquele anterior estado 
de magia, dominado por Morfeu, mas... mas... um corpo que 
conseguiu guardar em si aquele precioso e poderoso perfume 
de âmbar misturado aos perfumes de suas belas amantes. Ah! 
As belas calipigianas! Inesquecíveis. Eternas. Oh! Doadoras de 
todos os excelsos êxtases desse pobre mundo! Porém um corpo 
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que guardou um quê daquela estranha luz que envolve tudo. A 
clara luz da lua fertilizada e que oculta a sua face voltada para 
o mistério fechado. Algo tênue, diáfano, mas, visível. O que 
lhe dava um ar de um ser todo especial. E então a pergunta a si 
mesmo era inevitável. Ele inquiria se Morfeu o havia deixado. 
Ah! Morfeu... Era melhor esquecê-lo! Deixá-lo em paz. E que 
essa paz nele se replicasse nele, e dele se apossasse. E que ele, 
solitário, cuidasse do seu caminho.

As ruas daquilo que Fauno tomou como sendo um univer-
so eram atraentes. Havia uma música longínqua, fantasmagórica, 
em meio àquele murmúrio que misturava tons graves e agudos. 
Uma música que o guiava. E que era ela mesma o motivo de toda 
essa sua perambulação pela sua noite mágica... pela floresta...
pelo festim báquico... pela sua chegada ao limite... e pelo seu 
andar, naquela hora, por aquelas aprazíveis e... simples ruas... 
Cheias de uma gente bonita e perfumada que parecia vestir 
a mesma roupa e usar a mesma deliciosa essência. Homens e 
mulheres, todos elegantes, que se pareciam entre si mesmos, 
que andavam apressados, que também desapareciam, aqui e 
ali, por imponentes escadarias móveis, que estranhamente 
afundavam-se no chão, todas magnificamente enfeitadas, con-
tidas entre paredes ornadas por graciosos desenhos. Homens e 
mulheres que entravam e saiam de formosos carros, também 
todos semelhantes entre si, dando a entender que saiam de uma 
mesma mente criadora de projetos com a mesma concepção. 
Homens e mulheres, todos, que entravam e saiam, em admirá-
vel azáfama, daquelas enormes e belas construções. Essas que, 
apesar de belas, também se assemelhavam entre si, dando a 
entender que, igualmente, como os carros, saiam de uma mesma 
mente ideal – um mesmo arquiteto criador, um demiurgo de 
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todos os seus conteúdos espaciais, os que apareciam e os que 
os que as aparências escondiam – unindo perfeitamente forma 
e conteúdo numa mesma e harmônica unidade.

E então, Fauno percebeu, como que maravilhado, que 
aquelas construções eram, pelo menos na aparência, espécies 
de gigantescas colméias. E que essas colméias, não todas, mas, 
somente algumas, juntavam-se em descomunais conjuntos 
que a sua mente proclamou serem colônias. Sim eram isso: 
colônias. Aqui e ali. E que se perdiam, juntas, na linha infinita 
do horizonte que então não era mais róseo e sim intensamente 
azul violeta. Um azul tão intenso que até mesmo quase escondia 
os bem-conformados e longos véus dos altos cirros-cúmulos, 
só fugazmente visíveis, com as suas brancas e bizarras figu-
rações que pareciam ali estarem por obra de algum pintor 
celeste. Um azul tão deslumbrante que atraia o olhar e nele 
fazia fixar inexoravelmente o nosso olhar, como aquele nosso 
olhar diante de uma belíssima orquídea azul toda aberta sob a 
luz intensa do sol.

Fauno parou. E, curvando-se, diante daquele azul im-
possível, reverenciou a sua deusa. Oh! Nix, por ti, em teus pés, 

derramaria por sobre toda a terra, o vinho sagrado que pudesse me 

conceder Dioniso! Dele não tomaria uma gota sequer, pois, todas as 

gotas desse néctar divino seriam tuas.

Fauno ficou tentado a entrar em pelo menos uma daquilo 
que ele imaginou ser uma grande colméia. Ela estava ali mesmo. 
Inteira à sua disposição. Era só entrar pelas enormes portas 
onde as pessoas entravam e saiam. E pronto. Porém, não fez 
isso. Algo mais imperioso o chamava. Era a mão de Nix que o 
guiava. E ele, como um fiel discípulo, seguiu-a.
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Acompanhou, por ruas e amplas e arborizadas avenidas, 
o aumento do volume da música que o chamava. E, assim 
guiado, pelas suas exóticas harmonias, chegou ao deslumbrante 
Teatro de Cristal. Ah! Não poderia haver nada igual. Era de 
tirar a respiração. Certamente não haveria... Certamente... 
Nada igual. A vontade que se tinha, ao vê-lo, assim de longe, 
era ficar ali o tempo todo, contemplando-o. Nada no mundo, 
ou naquele suposto universo, poderia se lhe equiparar em 
beleza. Uma enorme estrutura, toda proporcionada, toda em 
um cristal absolutamente transparente, multifacetado, donde 
o seu nome. Estava lá ele. O seu objetivo. Nada de colméia. 
Nada semelhante em todo aquele hipotético virtual cosmo. 
Era o diferente em meio ao que ele achava ser a indiferença. 
Um prédio de cristal. Majestaticamente erguido, exatamente 
no centro de uma monumental praça circular que abrigava 
caminhos perfeitamente concêntricos, ligados, entre si, por 
dadas passagens, adrede colocadas, desencontradas umas das 
outras, mas caminhos que, entre si, eram separados por gra-
ciosos e exuberantes canteiros de flores – caminhos cuja bo-
niteza colorida afigurava-se fechar-se, num certo ritmo, como 
ondas, com a diminuição do seu diâmetro, sobre a sublimidade 
translúcida daquela apolínea construção que resplandecia como 
um diamante de mil faces. Uma grandiosa e harmoniosa praça 
para onde afluíam inúmeras e largas avenidas, e estreitas ruas, 
como se ali fosse o centro de um todo. Uma estrela de primeira 
grandeza cintilando, para o espaço incomensurável, a sua luz. 
Como uma singela cefeida que referencia tudo. Com um ínfimo 
pontinho pleno de beleza no seu centro. Um pontinho feito de 
cristal que irradiava de si música imaterial.

Fauno se misturou com aquela gente elegante e bonita 
que ali entravam. E continuou a se fascinar com tudo o que via. 
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Essas pessoas, que não eram poucas, que o cercavam, e que ele 
achava formosas lá fora, homens e mulheres, que o cativavam, 
assim mesmo eram ali dentro, todas bem vestidas, com roupas 
cujas diferenças ele ainda não notara, quiçá porque a sua sensi-
bilidade estava aquém disso. Supôs isso. Mas, a seu ver, aquela 
gente que ali era alegre, que falava alto, que sorria alto, e que 
perdera a pressa das ruas, ainda se lhe mostrava ser toda igual 
ou quase isso. O que também era uma conjetura. Porém a magia 
de tudo aquilo lhe tirava qualquer maior preocupação quanto 
a tais detalhes. Entretanto, começou a perceber que as pessoas 
alí o notavam. E não lhe disfarçavam os olhares admirados. 
Será que sou, ou estou, bonito? Perguntava-se ele. Olhares que ele 
parecia fazer gravitar em seu entorno. E os cochichos que se 
trocavam, os quais ele não demorou a ouvir e a compreender, 
mesmo que o fosse pelas meias palavras que captava, com a sua 
acurada audição, diziam sim, isso era certo, sobre a beleza dele, 
Fauno. Ah! Deve ser o âmbar... Somente naquele momento notou 
a coisa. Emocionou-se. Porém, do mesmo modo que junto às 
suas Bacantes, controlou-se. Fauno, como os heróis e os santos, 
tinha um rosto de âmbar. Era mesmo belo. E, premiado por 
Nix, ficara mais belo ainda, pois, exalava o perfume das lágri-
mas de Apolo, derramadas quando o deus foi exilado no país 
dos Hiperbóreos. No seu corpo passara, ao sair do lago, aquilo 
que provinha da beleza de um deus. O deus da beleza. Apolo. A 
sensação de sentir-se belo, só sentida pelos que são realmente 
belos, aqueles que são objeto de veneração, que atraem todos 
os olhares, somente foi, primeiro, suavizada, e, depois, total-
mente extinta, por um não pequeno e continuado esforço de 
auto-controle. Algo só possível de ser alcançado por um asceta 
de Eros. E o que era Fauno senão isso? E, então, ele, em meio 
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àquela gente encantadora, passou a ser tomado como aqueles 
que são belos, mesmo entre os belos, e que sabem disso, desde 
sempre, e que naturalmente, com isso, se acostumaram, pois, 
não se espantam mais com o estranhamento dos outros sobre 
a sua própria beleza. Eles têm absoluta consciência de que a 
mãe natureza lhes concedeu a graça da inexplicável perfeição. 
A graça da diferença pelo belo. Algo que vem de modo tão 
espontâneo e de tão longe que eles nem se indagam o porquê. 
Simplesmente são... aquilo que são... são belos.

Fauno e as pessoas procuraram os seus lugares em meio 
às inúmeras poltronas que exibiam um lindo e forte estofo 
daquela cor vermelha com que se vestem os cardeais. Quando 
as luzes se apagaram e o teatro lotado como que mergulhou 
na escuridão, e no silêncio de pedra, tendo somente o palco 
iluminado, com um intenso foco de luz sobre um piano, o que 
lhe ressaltava as telhas brancas e pretas, tinha-se a impressão de 
que tudo aquilo flutuava em meio a um firmamento fantástico. 
O Teatro de Cristal ficara como que suspenso no espaço. Essa 
era a sensação que lá dentro ampliava a quietude de todos. E 
parecia lhes retirar a respiração. A cintilação azul do horizonte, 
que dominara todo o céu, e toda aquela claridade mortiça do 
exterior, com os seus milhares de pontinhos de luz, como que 
contraponteavam com aquele claro escuro do acolhedor am-
biente interior. De repente, parecia que tudo ali estava envolto 
em um véu de magia. Encantamento. Encantado. Fauno estava 
no seu elemento. O seu coração estava aos saltos. E dava-lhe a 
entender que estava prestes a lhe sair pela boca. O seu ancestral 
auto-controle estava se esboroando dentro de sua imobilidade 
exterior. Ele não quis olhar para os lados. Talvez por vergo-
nha. Talvez por outro motivo. Não quis saber se o turbilhão 
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de emoções que vivia estava sendo vivido igualmente pelos 
outros e estava estampado nos seus rostos como certamente 
devia estar no dele. Desejou que não estivessem olhando mais 
para ele. E bendisse o gênio arquiteto que fora capaz de criar 
aquilo tudo. A esse gênio ele também derramaria pelo chão 
um pouco do vinho divino que lhe pudesse dar Dioniso. Ao 
imaginar isso, acalmou-se e tranquilizou-se quando todos 
começaram aplaudir o pianista que entrava.

E o concerto começou. E continuou. Seria um longo 
concerto.

Fauno ouvia as músicas e, a princípio, todas elas, inclusive 
os seus movimentos, pareciam absolutamente iguais. Nenhuma 
diferença. Nenhuma mudança de cor. Nenhuma diferença mesmo 
entre as peças dos compositores. Parecia-lhe que tudo o que 
ouvia era a repetição do mesmo. Era como o céu exterior. Um 
azul somente um azul. Para ele, mesmo tendo uma audição 
apurada, todas as partes das músicas, e mesmo todas as músicas, 
eram perfeitamente iguais. Não notava que, após continuados 
aplausos, em meio aos bravos e mais bravos, diferentes músicas 
apareciam. O certo é que achou que as músicas eram um con-

tinuum, uma constante, que apenas transladava de movimento 
para movimento de uma mesma obra e de cada peça para cada 
peça. Deixando a vergonha de lado, ia acompanhando, pelo 
programa, o que se apresentava. Havia a interrupção entre os 
diversos movimentos, mas, na sequencia, o que ele ouvia, era 
aquele continuum. Um continuum que permeava todas as partes 
de um todo. O todo de todas as obras. O que para os outros, 
segundo o seu cálculo, devia ser músicas diferentes, ou partes 
diferentes de cada música, para ele, todas aquelas músicas, ou 
suas partes, eram grandiosas repetições da mesma coisa. O que 
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para os outros era um deslocamento, no tempo, do diferente, 
para ele, era uma translação do igual. E isso, ao infinito. O que, 
para os outros, mostrava-se com começo e fim. Para ele, começo 
e fim eram indistinguíveis. Para os seus ouvidos, parecia que 
ele estava dentro de uma ameba musical.

A monotonia de tudo, que ele não sabia de onde vinha, 
e um certo tédio, impreciso, mas, presente, ao qual todas as 
músicas conduziam-no, dava-lhe a vontade de ir-se embora, 
voltando para a sua floresta, com o seu lago, com o seu cisne 
erótico e fecundante, com as suas ninfas e Bacantes, e com a 
sua gruta, que era o seu refúgio sagrado. Todavia, não fez isso. 
Alguma voz silenciosa, porventura áquea de Nix, dizia-lhe 
para ficar.  

E fazia ressonar dentro dele vagas luzes de uma espécie de 
compreensão por correlações dedutivas. Como se um fenômeno, 
por indução, ou catálise, trouxesse consigo um outro fenôme-
no. Como se em meio a uma aparência, outra, por inferência, 
surgia ao nível da sua consciência. Porém, essas aparências, 
digamos correlatas, aconteciam como se fossem o cintilar de 
uma pequeníssima chama em meio a uma escuridão que tudo 
quer apagar. E quer manter na ignorância. E vinham como 
as ondas diferenciadas vêm para a praia, com o seu singular 
modo de quebrar, únicas até mesmo naquele fragor com que 
desabam, em meio a uma infinitude de outras ondas triviais, 
que quebram sem contornos e nem sons definidos. Fatos que 
os gênios sensíveis sabem notar. E Fauno era um deles.

Ele tinha consciência de que flutuava em meio a um tor-
velinho de emoções contraditórias. Um estado desconfortável, 
angustiante, dos quais nos queremos livrar. Mas, ao mesmo 
tempo, nos quais queremos permanecer, por algum apego des-



33 | João Cezar Pierobon

conhecido, ou mesmo por inércia. Ou, talvez porque ali se vê 
em meio a um enigma. Fascinados pelo seu poder de atração. 
Uma condição que somente aqueles que gostam de estar nos 

limites das coisas sabem o que significa.
Algumas luzes... relâmpagos em meio à noite de tor-

menta...
Seria essa igualdade, essa indiferenciação, o prenúncio 

de uma nova unidade, da fusão que estaríamos fazendo no 
Um primordial? No plasma primevo? Porém, isso não seria 
o mesmo que negarmos à criação aquela beleza que ela em 
si traz por justamente ter gerado a grande unidade na dife-
rença, o múltiplo no um? Ela, a beleza, consequentemente, 
não pediria sempre a diferença? Uma diferença que, às vezes 
paralisa. Ai!...Uma idéia vem. Logo é rebatida... Santo Deus!.. 
Estaríamos na perna descendente do grande ciclo de retorno 
do mesmo? Descendente? Ou ascendente? Big Crunch? Ou, Big 

Bang? Ai!... Deixe-se levar... Nada de indagações inúteis! Estaria 
ele sentindo o êxtase dionisíaco do mergulho do indivíduo 
na unidade, perdendo a sua identidade como tal? Mas, é tudo 
tão monótono... banal... O igual é tão chato, insípido. Morno. 
Nem quente, nem frio. Como achar beleza nisso? Ai!... Ele 
estava confuso. Era melhor ir dormir. Esquecer essa música... 
esse mundo... que talvez ela o esteja refletindo... ou dele sendo 
um simulacro?... Incompreensível. Tudo sem sentido pleno... 
Tudo apenas simbologia... Será? Música... Mundo... Mundo... 
Música... O fim e o começo. A meia-noite se aproximava. 
Eram muitos opostos a serem conciliados. Coisas que não se 
encaixavam em coisas. Os criadores daquelas músicas, quem 
sabe, estivessem vendo, nas névoas, coisas que ele não via? E, 
pior, que todos os que ali estavam com ele, naquele magnífico 
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Teatro de Cristal, viam, porque embriagados estavam. Ele, um 
pobre coitado, um mero tocador da singela flauta de Pã. A flauta 
dos sons puros da natureza. Pequenos furos em um pedaço de 
tronco oco de bambu. Singela, mas, que podia encantar os seres 
da sua longínqua e maga floresta. Era melhor ir dormir. Ele 
começava a pensar que a sua cabeça era por demais simplória 
e pequena para lidar com aquilo. Ele não queria se perguntar 
mais nada. Estaria à beira de um colapso mental. Era como se 
quisesse resolver um paradoxo insolúvel.

Estava cansado. O mundo e a sua música continuavam 
estranhos. Mas, dava-lhe a entender que paria alguma coisa. Era 
uma suspeita que lhe vinha de sua ancestralidade. Impossível, 
para ele, captar o que era. Era como querer segurar água com 
as mãos fechando-as sobre si mesmas.

Dioniso, velho de guerra! Esquartejam-te. Mas, tu sempre 
retornas. Dioniso, morto e ressuscitado. Tu me dás medo e 
tremores, dores e consolo, vontade de te abraçar e de te largar. 
Poder e não poder. Querer e não querer. Dioniso, insuportável 
ausência, terrificante presença. Velhaco! O que escondes? Va-
mos lá. Abre o teu jogo! Morres e revives eternamente. Fala tu 
que viste os mesmos mundos voltarem. Fala palavras que não 
cabem na nossa filosofia. Fala! Mesmo que sejam apenas mur-
múrios. Fala! Canta a tua música com o coro de tuas Bacantes.

Chega de pensar. A meia-noite se aproxima. O fim e o 
começo. O melhor é dormir. Se se puder.

Mas,... ficar... ficar... Por que?... Não sabia...
Ele ouviu a voz silenciosa. Talvez Dioniso o tenha es-

cutado no seu desespero. E então ouvia tudo. Deixou de se 
perguntar para somente ouvir... Algumas luzes... clarões ins-
tantâneos na escuridão, como o fazem as nuvens carregadas 
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de chuva no horizonte da noite... Uma aparência aqui. Outra 
ali. Vibrações luminosas aqui e ali. Depois... Ondas isoladas, 
exibindo a alva e alta cabeleira de Posídon, em meio às centenas 
de outras, arremessando-se poderosas de encontro ao costão 
imóvel, únicas naquele seu estrondo com que expulsam de si 
o ar que prenderam, ou então com aquele seu singular modo 
de se derramarem, imponentes, esparramadas, sobre a areia da 
praia, e de abraçarem as pedras nela caoticamente espalhadas. 
Como não vê-las?

Não iria custar muito para que ele, um raro intuitivo, 
então em um novo estado de alma, relacionasse aquilo tudo que 
ouvia ao que, um tempo atrás, chamara de universo – aquela 
grande megalópole. Ah! Sim... As pessoas aparentavam-se 
ser iguais. As grandes colméias e colônias daquela cidade sem 
limites monotonamente assemelhavam-se. Ele, numa como 
iluminação momentânea, compreendeu instantaneamente que 
aquela música era igual àquele mundo. Tudo muito ao nível da 
intuição. Uma névoa de percepção. Nada racional. E foi isso o 
que o reteve ali. E o que lhe deu toda a paciência que pudesse 
ter para alcançar alguma coisa de preciosa que, longínqua, 
desconfiava que podia haver naquilo tudo. Quem sabe uma 
revelação. Um enigma do qual possivelmente Nix quisesse que 
ele, por suas próprias emoções, tomasse consciência. O que lhe 
significava estar em uma atmosfera que ele muito cultivava.

Porém a sua cabeça girava... Sua vontade ia e vinha... Ficar 
ou ir-se embora... Seu coração estava dividido. Necessitou de um 
enorme esforço espiritual para se concentrar naquela música. 
Reuniu, para tal, toda a carga de sua plena atenção de asceta, 
como se toda a sua alma, a sua mente, ordenasse-lhe absoluta 
tranquilidade. Total ato de somente ouvir, deixando que aquelas 
músicas penetrassem, e possuíssem, livres, o fundo de seu ser.
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Em inúmeros intervalos, em que todos abandonavam os 
seus lugares e, alegres, iam comentando tudo, e, como é comum 
em todos os concertos, iam tomar um café, andar pelos salões, 
ou tomar um novo ar no frescor da noite, ele teve vontade de 
voltar para a sua floresta, para a sua gruta e lá sonhar com as 
suas ninfas e com as suas Bacantes.

Mas, uma vez mais, não fez isso. O enigma o atraia mais 
do que a vontade de abandonar aquilo tudo que lhe era incom-
preensível e tedioso. Aguentar tudo talvez fosse o preço por 
um prêmio desconhecido que lhe seria dado. Tudo revelando 
que dentro de si operavam duas forças. Ora uma, ora outra, 
às vezes, assumia ligeiramente a primazia pelo desequilíbrio.

Porém, acontece que a inércia, ali cumprindo um papel 
positivo, sempre vencia e, assim, consolado, lá permaneceu, E, 
como os outros, que gritavam os bravos, porque deviam estar 
compreendendo aquilo tudo, sentado em sua poltrona ficara 
ele ouvindo e ouvindo. Para a sua sorte, o que ele descobriria 
depois, algumas peças, sob os pedidos de bis, em meio a conti-
nuados aplausos, eram literalmente repetidas. E ouvindo... E 
ouvindo... Resignadamente ouvindo música após música... Se os 
outros compreendiam, por que ele não haveria de compreender 
também? Essa frase aparecia repetida em sua cabeça mil vezes. 
Se eles, em tudo aquilo, não deixavam de ver alguma beleza, 
por que ele não poderia vê-la igualmente? Se eles tinham aquela 
graça, por que é que ele também não a haveria de ter? Se eles 
podiam conhecer alguma face desconhecida da beleza naque-
las músicas, por que é que, para ele, esse lado do belo lhe era 
vedado? Essas dilacerantes dúvidas acenderam uma suave luz 
dentro dele. Os porquês martelavam-lhe a mente. Uma delicada 
e quase imperceptível luminosidade continuava a trazer-lhe, 
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lá do fundo do seu peito, à superfície da sua consciência, uma 
desconfiança. Uma tênue suspeita teimava em lhe dizer que 
ali havia um mistério e, talvez, uma revelação. O que lhe deu 
ainda mais forças para ficar e praticar o ato simples de ouvir e 
ouvir. Ouvir pacientemente, candidamente.

Somente após um dado tempo, um tempo que ele não 
sabia calcular, e querendo, pela sua sensibilidade, achar o belo 
onde as pessoas que o cercavam viam-no, tanto que o aplaudiam, 
serenamente ouvindo obra por obra, peça por peça, movimento 
por movimento, e todos os seus múltiplos bis, que Fortuna, 
talvez por compaixão, lhe concedia, começou a notar as sutis 
diferenças entre elas. Muito sutis e somente perceptíveis para 
ouvidos e um espírito verdadeiramente muito sensíveis. E ele 
os tinha. Era poeta e era músico. Leves diferenças de freqüência. 
Levíssimas diferenças nos timbres. Ah! Os timbres! Ah! Uma 
diminuta e tênue luz iluminou, numa fração de segundo, a sua 
intuição. Ah! Sim... Talvez nisso estivessem as diferenças em 
meio àquela igualdade toda. Aí talvez estivessem os movimentos 
em meio ao que se lhe assemelhava ser um imenso tédio. Uma 
cor diferente aqui e outra ali. Igual àquelas cores misturadas 
do arco-íris. Vagas diferenças, muito frágeis mesmo, num céu 
todo dominado pelo mesmo azul violeta da noite. Um plano 
sempre plano onde, de modo brando, delicado, aparecia uma 
ondulação só visível aos olhos preparados para vê-la. Ondas 
que, de repente, se elevavam da planura de um mar achatado, 
inerte, carente de devir, como que parado. Pelos deuses! A 

diferença! É isso! A Diferença de cada obra. A Diferença de cada 
movimento numa mesma obra. Um fenômeno algo imaterial, 
imponderável. Um fenômeno para almas sutis. E então, ai, per-
cebeu que a igualdade não era tão igual assim. Seria uma falsa 
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igualdade. Um paradoxo. Era isso mesmo... um paradoxo. Algo 
que não sabia resolver. Deixou o paradoxo para lá. E começou 
a caminhar para o centro da coisa. Uma voz parecia lhe aconse-
lhar. Não desvie a sua atenção, meu caro Fauno. Concentre-se 
no que interessa agora. Sim... O núcleo da coisa... Não foi sem 
emoção que instantaneamente percebeu que algo de intocado 
e desconhecido estava para lhe ser revelado. E o fizera por 
caminhos que ele nem sequer suspeitava... Ah!... Oh!... Havia 
uma música que, com delicadas e inefáveis diferenças, estava 
expressando o amorfo de uma era. Ah!... Oh!... Aquele amor-
fo que ele, não muito nitidamente, via e sentia no mundo, a 
ponto de, às vezes, não querer nele estar, sem saber por que 
razão isso se dava, voltando para a solidão da sua gruta. Tudo 
nele era um abalo sísmico. O seu ser tremia... E mais havia... 
Havia?... Havia mais o que?... Pelos deuses!... Havia também 
nela, naquela música, a expressão do diferente que ela mesma 
criava no informe de suas entranhas. Alguém, uma voz, sim, 
ele ouviu... lhe falou isso... O diferente no informe. Repetia como 
se fosse uma ladainha. O diferente no informe. Era um refrão.  
Ah!... Sim... Um turbilhão de frases mentais caiam-lhe como 
cascatas dentro de sua alma agitada. E até mesmo lhe tiravam 
o fôlego para pronunciá-las por sua boca. Frases... E frases... 
Essa música era a expressão do seu tempo. Ah!... Revelação... 
Luz na escuridão... O diferente no informe. Manifestação... Sim... 
manifestação... daqueles tempos que ele vivia. Aqueles tempos 
que ele, perplexo, estranhava. Entretanto, de repente, sem o 
saber, ele, começou a dizer todo esse turbilhão de frases por 
sua boca, mesmo balbuciando, palavra por palavra, sílaba por 
sílaba. Baixinho, para que ninguém o escutasse.
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Porém, poderia dizê-lo alto. Ninguém iria ouvir o que 
imaginava ser a linguagem de sua loucura. Todos aplaudiam 
freneticamente o fim do último bis. As palmas, dirigidas aos 
intérpretes, atingiram o clímax com aquelas batidas de mãos 
sincronizadas, o que aumentava ainda mais a emoção daquele 
final glorioso. Para ele mais cheio de glória ainda porque nele 
estava contida uma revelação. Sendo que muitos já abandona-
vam a sala de concertos. Poderia até mesmo gritar. Gritar de 
alegria por ter chegado à compreensão.

Quando conseguiu notar isso, começou a querer gritar, 
como os outros. Misturados aos derradeiros bravos deles ele 
queria gritar as suas frases que jorravam de sua mente como 
jorrava aquela água da boca do cisne no lago das Bacantes. 
Porém, infelizmente, percebeu que não podia. Foi tomado por 
uma completa gagueira. A gagueira da compreensão. O saber 
o que é, mas, o não poder dizê-lo. De sua boca só saia sons 
monossilábicos, desconexos. Cada vez mais desencontrados. 
Uma completa algaravia, um caos. E assim parou de querer 
falar sobre o que compreendeu. E, como as demais pessoas, 
como que por inércia, e empurrado por elas, foi saindo deva-
garzinho, em meio a uma profusão de comentários sobre tudo 
o que ouviram.

Ainda no meio da bela praça, tentando se recompor das 
intensas emoções, o que conseguiu somente depois de alguns 
minutos, ao caminhar, e ao voltar-se inúmeras vezes para 
contemplar aquela bela construção toda transparente, ainda 
cheia de luz, que parecia flutuar em meio à escuridão, livre da 
gravitação terrestre, começou a notar que uma metamorfose 
se operara em tudo. As pessoas não lhe pareciam mais iguais 
entre si. Nem as suas roupas podiam ser tidas como as mesmas. 
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As diferenças eram sutis. Porém eram muitas. Na realidade, tais 
diferenças eram em enorme quantidade. Os ínfimos detalhes 
juntavam-se em um número infinito de combinações. Porém, 
isso somente era possível de ser visto se uma dada, não qualquer 
uma, plena atenção os contemplassem, como o faz um analista 
experto, frente a uma pintura, ao querer desvendar os segredos 
mais recônditos do estilo de um pintor. As diferenças exigem 
uma aproximação, uma intimidade. Necessitam de uma inten-

ção. Uma ida intencional à essência das coisas. À distância, ou, o 

não querer ver, certamente fará com que tudo nos pareça igual.
E então, na medida em que percorria as ruas daquilo que 

tomou como sendo o universo, as diferenças foram aparecendo. 
Nem aquilo que ele supôs fossem imensas colméias eram iguais 
entre si. Começou a notar a mesma coisa em relação ao que 
imaginou serem as colônias, ou conjuntos de colméias. Essas 
lhe apareciam, agora, com todas as suas diferenças. Exibiam-
-nas com nitidez. O que lhes ressaltou os efeitos estéticos que 
procuravam transparecer e que ele já notara.

Após uma longa caminhada, encontrava-se novamente 
na estrada que suavemente serpeava pelas vertentes da encosta, 
contornando-as e saltando por sobre os pequenos, fechados e 
sombrios vales, tendo aos seus pés a imensidão da incomen-
surável metrópole que parecia estar em uma fossa de tamanho 
descomunal com os seus incontáveis pontinhos de luz que 
tremeluziam quais estrelas de um céu inalcançável. Os quais 
Fauno via, vagarosa e continuamente, na proporção que atin-
gia pontos mais altos, diminuírem-se as suas luminosidades 
na noite. Uma esplendorosa noite então toda dominada pela 
lua germinando a sua luz branca pelo mundo, nascendo de seu 
prateado ventre, espelho do sol, em seu apogeu.
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Então compreendeu outra coisa. Parou. E contemplou 
tudo aquilo que tomava por seu um todo celestial.

O que ele procurava, desde muito, já lhe pertencia. Estava 
dentro dele. Ele procurava o que já era dele. Eis a dificuldade. 
Indagara por algo que já estava nele. Era como o cão correndo 
atrás da própria cauda. Procurar por ai, pelo mundo, o que nos 
pertence desde há algum tempo. Eis o terrível paradoxo. É 
como algo que nos pertence se, e somente se, não nos perten-
cer, donde a procura. E como algo que não nos pertence se, e 
somente se, justamente nos pertencer, donde o estranhamento, 
o querer dele se livrar. Mas, não poder. Porque do mundo não 
podemos nos livrar. A ele, pela queda, ou pelo pecado original, 
seja lá o que for, estamos condenados. Eis a condição de nossa 
existência. O que fazer com tal paradoxo? Nada. Absolutamente 
nada. Sobre ele não podemos decidir nada. Reconheçamos isso 
humildemente. Deixemos toda a aflição de querer resolver o 
impossível e de querer tocar no absoluto. Vamos reconhecer 
que quanto mais perto pensarmos estar dele, menos certeza 
deveremos ter de ali estar. 

Fauno flutuava num como êxtase. Sentiu uma parada do 
devir, uma pausa no fluxo do tempo. E foi assim que retomou 
a sua caminhada, como se obedecesse ao comando dos seus 
pés, não de sua mente.

Pelo mesmo ponto em que saiu da floresta, nela entrou. E 
pelos caminhos perdidos atingiu o lago das Bacantes, aspirando 
forte todos os seus perfumes. Ah!... Belas Vênus Calipígias! Ah!... 
Doces essências! E após subir uma suave e pequena vertente 
chegou à sua gruta. Assim chamada por ele mais por força de 
expressão do que por ser isso mesmo.



42 | Duas fantasias

Na realidade era uma morada, ou um retiro, ou mesmo 
uma casa, ou o que quer que fosse e que, por essas palavras 
simples, pudesse assim ser denominada. Era uma casa construí-
da dentro de uma gruta tomando-a toda. Mestres arquitetos, 
pedreiros, carpinteiros e marceneiros, sátiros, faunos e ninfas 
a tinham construído. Para que lá, isolado do mundo, pudesse 
se dedicar à música e à poesia. Para que, de lá, pudesse inundar 
o mundo com os sagrados sons de sua flauta e de seu canto. 
Sendo eles levados pelo vento e pelos vôos dos pássaros que, 
com eles, impregnavam as folhas das árvores as quais, com os 
seus murmúrios, recitavam-nos para todos os seres da terra.

A morada de Fauno era de uma beleza que deslumbrava 
pela simplicidade. Era uma construção toda de madeira en-
cravada na rocha sã. Ou seja, rocha sem qualquer mácula. A 
madeira, escolhida à dedo, aliava à sua dureza uma superfície 
que, quando trabalhada, exibia todos os tons dos vermelhos, 
alaranjados, rosas e amarelos, entremeando-se em desenhos 
que tomavam a forma de rios e ilhas que se juntavam e se se-
paravam aqui e alí. E que frequentemente eram motivos que 
despertavam no imaginoso Fauno uma multidão de fantasias 
quando, embevecido, contemplava as suas formas. A casa tinha 
apenas um cômodo que era tudo ao mesmo tempo. A cúpula 
era sustentada por seis pilares, formando um hexágono per-
feito, e um pilar central em volta do qual foi colocada uma 
mesa, cercadas por cadeiras. Cada lado do hexágono formava 
um ambiente. Toda essa estrutura de madeira era adrede e 
adequadamente separada da superfície da rocha. A lareira, 
construída em alvenaria com tijolos de granito, era a única 
parte daquele deslumbrante ambiente em que se via a pedra 
original que o envolvia. Ali, era mantido, permanente, um 
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fogo iluminador e aquecedor dando àquele lar uma atmosfera 
toda especial, delicada, acolhedora... consoladora. Impossível 
não amá-lo. Tudo natural. Ali, naquele fogo, Fauno, além de 
se aquecer, nos rigores das noites frias, também podia, usando 
uma trempe, cozinhar os seus alimentos.

A luz daquele bucólico e íntimo recinto era algo de encher 
de espanto a quem quer que, premiado, ali entrasse. Ia-se ficar 
paralisado,... alguns minutos,... até que se descobrisse o que 
acontecia, ao deparar-se, de repente, com aquela envolvente 
luminosidade tão natural e tão hospitaleira que invadia todos 
os esconsos da casa. Lá, na superestrutura superior, onde ain-
da era possível ter-se alguma luz que proviesse do exterior, o 
arquiteto criador colocou algumas fileiras de caixilhos onde se 
prenderam placas de cristal que deixam passar, filtrada, toda a 
luminosidade do dia. Contrapostas a essas placas, em outra se-
quencia de caixilhos, fixaram-se superfícies metálicas espelhadas, 
exatamente simétricas às placas de cristal, tudo propositalmente 
colocado, em volta de todo o perímetro superior, de modo que a 
luz exterior penetrasse e inundasse todo o interior, seja o clarão 
do sol, durante o seu o passeio pelo firmamento do dia, seja o 
cinza dos dias fechados. Ali entravam os primeiros albores do 
dia. E também se embrenhavam os reflexos das luzes que, no 
oriente, sobravam do ocidente de fogo dos ocasos. Entrava a 
doce luz da lua prenhe de claridade no seu périplo noturno. 
E aquele ser e não ser da luz diáfana que a Via Láctea espalha 
pelo universo e que, para o encanto nosso, chega até nós. E até 
mesmo lá se intrometia a escuridão das trevas quando essas se 
fecham sobre o mundo. E permeava o nada do empíreo, onde 
está o sem tempo e o sem espaço. Todas essas luzes, e mesmo 
essas trevas, fluindo e metamorfoseando-se em contraponto 
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com a meiga, carinhosa e oscilante luz do fogo primordial que 
arde perene na lareira – a nossa luz ancestral. A luz nos dada 
por Prometeu. Somava-se, então, naquele local, cheio de uma 
inexplicável beleza, delicada, fantástica, mágica, o imperma-
nente com o permanente. O perecível com o imperecível. O 
que está no tempo e o que está fora dele. O temporal do devir 
das coisas existenciais do mundo e o intemporal sagrado que 
está no céu. Ali, espaço e tempo se fundiam em coisa única e 
inefável, numa atmosfera de essências puras que vinham do 
fundo imemorial das eras. Assim nos pareceria, com certeza, a 
junção daquele oscilar da luz da lareira com todas essas luzes, 
e mesmo sombras, que vinham do mundo e das alturas além. 
Nas noites, impossível resistir à embriaguês de deitar-se no 
assoalho e não ficar como que extático, na plena quietude, ao 
contemplar-se aquele silêncio do cosmo extremo, no silêncio 
de si mesmo, calado e fechado em seus enigmas. Um silêncio 
sendo o espelho do outro silêncio. Como se a alma do todo 
pudesse se refletir na nossa alma. É como se pudéssemos estar 
no infinito e na eternidade, estando, ao mesmo tempo, na 
finitude e na temporalidade da nossa tão precária existência. 
Um ar de magia envolvia aquilo tudo. Espaço e tempo estavam 
dissolvidos um no outro.

Qual o ser humano que não se encantaria diante disso 
tudo? Quem não ficaria paralisado frente a tal beleza?

Ao chegar em frente à pesada porta de sua casa, Fauno 
estampava no seu rosto de âmbar um que de compreensão que 
lhe retirava todo o ar de cansaço que poderia ter por tudo o que 
acontecera naquela noite agitada. Mas, antes de abri-la, repen-
tinamente parou, deu uma instintiva, vagarosa e inexplicável 
meia volta em seu corpo, com a mão imóvel na maçaneta... E 
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assim estático, lá de cima, contemplou o espaço longínquo. 
E percebeu que algo mudara. Ali iria entrar não como que 
empurrado. Tocado pelo tédio e por uma tênue náusea, ou 
qualquer coisa parecida com isso: uma imprecisa indiferença 
em relação àquilo que via – aquele todo que estava sob os seus 
pés. Ah! Então não era assim. Uma metamorfose nele devia ter 
ocorrido. Ele não sabia direito o que era. Libertou totalmente 
a mão da maçaneta e, voltando-se inteiramente para o mundo, 
reverenciou Nix. E bendisse o vinho que Dioniso lhe pudesse 
conceder o qual derramaria todo de sua taça por terra em 
homenagem a ela. Ele, todo aquele sagrado vinho, seria dela. 
Dele, ele não ousaria tomar uma gota sequer. E, ao voltar-se 
novamente em direção à porta, e ao abri-la toda, Fauno estacou, 
não deixando de mostrar um levíssimo, quase imperceptível, 
sorriso nos lábios, ao ser inundado por aquela eterna e etérea 
luz que se irradiava da arcada superior interna, como se fosse 
uma coroa de diamantes fosforescentes, e ver, em um só lance, 
contrapondo-se a ela, – ah! – a frágil e terrena luz de sua lareira, 
que era a guardiã de sua gruta, a sua fiel agasalhadora.

Não é preciso se falar mais nada. Fauno estava longe da 
gagueira do saber e de não saber dizer. Para que palavras? Para 
que lutar contra a sua insuficiência? A faísca da compreensão 
era da alma. Era absolutamente do seu recôndito profundo. 
Única e somente sua. Assim, as palavras podiam ser dispensadas.

Em gestos automáticos, como se fossem movimentos 
condicionados desde muito tempo, descalçou-se, e com os pés 
gostosamente livres, entrou, fechou delicadamente a porta, 
que se encostou suavemente no batente, passou o trinco, que 
também podia ser aberto por fora, para que alguma ninfa que 
o quisesse, naquele lugar, pudesse entrar, e puxou a alavanca 
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que abre a clarabóia para que ficasse aberta e deixasse entrar, 
além do resplendor exterior, o frescor da noite.

Sentiu-se logo, lá dentro, inundado por aquele delgado 
tecido de luz, um véu que era pura harmonia com a sua ilu-
minação espiritual, aquela que exalava de si mesmo. Ampliou 
o leve sorriso que conservara no rosto, tornando-o franco, 
aberto, indicador de uma felicidade plena, quando admirou 
a pequena chama que ainda ardia na lareira. Oh! Ali estava o 
princípio. E ali estava o fim. Ali começara e ali terminara a sua 
longa caminhada pela noite. 

Trocou de roupa. Enfiou-se por dentre os brancos lençóis 
de linho de sua cama, aconchegou-se ao enorme travesseiro, 
tudo exalando, longe, a essência da mirra. Olhava o quase 
inaudível crepitar das últimas achas que ainda ardiam na la-
reira alumiando tudo com o seu lampejo hesitante e lânguido. 
E fechou os olhos.

Talvez alguma ninfa viesse, na noite alta, dividir com ele 
o seu leito e o seu amor, as suas carícias, e os seus gozos, cheios 
de gritos e de ais, misturando neles os seus eróticos perfumes. 
Ai!... Que delícia!... Entretanto, os seus pensamentos, ou... as 
suas ilusões... as suas mais caras fantasias, ou ... as suas imagi-

nações... todas as suas fantasmagorias daquela hora dirigiram-se 
para as suas Bacantes. Ah! Belas Venus Calipígias! Ah!... O 
Cisne. E o lago. Ah!... Noite Transfigurada... Ah!...

Aquecido por aquele lume trêmulo e morrediço, dormiu 
um sono sem sonhos.



Cantos de Gurre
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em memória de quem a fantasia é dedicada.



Cantos de Gurre
PARTE I

Corifeu

O sol transfigurava o céu e a terra, o chão e os ares, as 
planícies e montanhas, os vales, as árvores e as flores, o mar e 
os rios, os lagos, as florestas, as pedras e os seres, a existência 
e o nada, com o seu mergulho nas águas vermelhas e azuis. E 
um deslumbrante e poderoso ocidente ia como que abafando 
tudo como o seu véu violáceo, matizando e transfigurando as 
imagens e os sons, esvanecendo-lhes os limites, num belíssimo 
e fantástico continuum. As cores, por outro lado, em um con-
traditório cromatismo, iam se tornando translúcidas. Os seus 
limites vagavam em uma oscilação inexplicável. Ora pareciam 
distinguíveis. Cada cor sendo cada cor. Ora as suas diferenças 
pareciam nos escapar, dando-nos a impressão de que se diluíam 
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umas nas outras. Como se o gênio de um pintor impressionista 
as decompusesse e, logo depois, as juntasse todas, como um 
deus da luz, como um mago, que nos quer revelar a essência da 
beleza luminosa. Igualmente a um feiticeiro que a tudo converte 
para nos contar os segredos que estão por detrás do mundo 
das aparências. Cada cor, então, mesmo na inconstância e na 
fragilidade de sua luz, o esplendor da presença, era o prenúncio 
de uma unidade, a epifania da ausência. Era o real que esconde 
o sagrado. O ser que abriga o divino. A luz branca. Aquela do 
lírio dos campos ensolarados. A que nasceu do nada. Pois, a 
terra estava deserta e vazia. E havia somente o breu duro das 
trevas que preenchia os abismos. E a luz se fez pelo sortilégio 
das mãos do pintor criador.

Devia ser por isso que, naquele limite do dia, havia uma 
quase imperceptível, uma tênue sensação de que, por cada cor, 
e por todo aquele ar filtrado pela luz branca, permeava um flu-
xo misterioso e encantador, tornando os seus brilhos etéreos.

O carro do sol, em cujas rédeas está a deusa da luz, puxado 
por seus corcéis fogosos e dourados, tem determinado, desde 
sempre, o seu curso implacável. A sombra caminha rápida. 
Como se se alimentasse da própria luz que a determina. Nem 
o ágil e veloz vôo da águia pode sequer acompanhá-la. E assim, 
inexorável, vai jogando o seu véu negro sobre os seres. Calando 
as vozes de uns. E de outros promovendo. Numa continua troca 
de estado. Ou, quem sabe, beleza.

Uma finíssima fosforescência vai vagarosamente envol-
vendo, pouco a pouco, as imponentes, algo sagradas – as altas 
copas das árvores. As flores, espalhadas pelo chão, como se 
tudo ali fosse um jardim, nas clareiras da floresta, curvavam-se 
umas para as outras. Encantavam-se com as suas recíprocas 
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fluorescências, ondulando os seus matizes. Como se elogias-
sem as suas mútuas belezas. Como se entre si se catalisassem 
as suas essências, os seus perfumes e os seus coloridos. Como 
se fossem vozes que se falavam. E se compreendessem. Num 
prelúdio de amores.

O vento, na sua quietude, deixava escapar um que de 
divindade, como um sopro dos céus, e fazia vagar e flutuar, 
em suaves ondas, os cantos das aves.

Coro

Ela estava ali nas águas. Ninfa. A ninfa de todas as ninfas. 
A bela de todas as belas. A bela de cabelos cor de ouro que se 
derramam sobre o seu rosto e o seu corpo. Alvos como um lírio 
branco. Eram doces os seus perfumes. Ao erguer-se rápida, 
como um raio, em meio aos narcisos e lótus, assim de repen-
te, como que assustada diante do distraído Fauno que colhia 
flores, eram formosas e perfeitas as suas formas. Uma nuvem 
de incontáveis gotículas se elevou nos ares. E cercou-a como 
uma áurea de majestade envolta pela luz difratada. Imersa, como 
mulher bela, em múltiplos arcos-íris. As águas, como cristais 
líquidos, escorriam abundantes de seus cabelos. Os seus olhos, 
cor de safira, irradiavam os seus desejos. Com se estivessem de 
posse de sua presa. Ao se derramarem por suas escassas roupas, 
véus transparentes, colavam em sua pele macia e doce e dei-
xavam entrever os seus eróticos seios, como que empinados, 
provocantes, cheios do néctar de Eros. Ah! Doçura! As suas 
coxas. O púbis oculto dos desejos e amores. Oh! Do gozo... e 
do êxtase supremo... Dos prazeres e da vida. Ah! As pernas 
torneadas e joelhos, os seus delicados tornozelos e os seus pés 
de ninfa dançarina de pés descalços. Ah! Obra prima de um 
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escultor imortal. E o seu ventre. Oh!... Oh!... Oh!... Onde está 
o supremo segredo. O tudo. Ela não era real. Ela era a última 
fantasia de todas as fantasias. Ela era a Eva, a primeira, criada 
ali mesmo como beleza nunca mais criada. A única. Naquele 
justo momento. Era como a criação de um deus que ali mesmo 
lhe tivesse dado o sopro da vida.

“Sê bela! Porque te fiz bela. A mais bela dentre todas as 
belas. Tu és obra do meu cinzel divino. Oh! Ninfa. Aspira o 
ar da vida! E corre para o mundo à cata dos teus amores. Sê a 
vida na face da terra. Tu tens o destino.”

E tudo o mais ficava em delicioso enigma de beleza. Tudo 
sob aquelas cores e aqueles sons enigmáticos. Tudo nas cores 
fracionadas pelo prisma do pintor desconhecido.

Corifeu

E ela, assim como se levantou, célere, do mesmo modo, 
num átimo, parou extática, e paralisada ficou, em meio às águas. 
Beleza feminina e beleza masculina. Os dois opostos. Os narcisos 
e as ninféias ondularam. Os jacintos, irmãos dos lírios, voaram 
e espalharam pelos ares a sua cor violácea. As papoulas abriram 
caminhos não pisados em meio às suas essências estonteantes 
e aos tons de sua cor púrpura. Um fluxo de seduções juntava 
o que o espaço e o ar ofegante de suas respirações separavam. 
Oh! Fauno. Pobre coitado. Estatelado diante da beleza. Incapaz 
de mover sequer um músculo. Oh! Ninfa. Dominadora. Segura 
do poder do seu encanto. Oh! Fauno. Possuído pelo desespero 
de ter visto a beleza singular. A Eva primordial. Ali naquelas 
águas. Em meio àquela tontura toda. Nada ali era realidade. 
Tudo estava transfigurado. Suas pernas lhe pareciam inúteis.



52 | Duas fantasias

“Oh! Pernas minhas, corram mais rápido do que essa 
sombra que fazem essa penumbra encantada. Oh! Ninfa, não 
fujas!”

Águas como cristais iam os dois espalhando pelo caminho 
que os lírios, sorrrindo, lhes abriam através da clareira. A trans-
lucidez do espaço dizia ao pobre Fauno, na voz de um poeta 
distante, que o pouco que ele via lhe anunciava a beleza indi-
zível e perfeita e as supremas delícias do que lhe estava oculto.

”Oh! Formas! Oh! Beleza! Por que me escapas, estando ao 
alcance de minha mão? Não faças comigo o que Dafne fez com 
Apolo! Oh! Ninfa... não corras! Não te assustes!  As minhas 
pernas são menores do que os meus desejos. Se assim queres... 
Nem mesmo a voz agora eu tenho... Estou te deixando ir para 
não ter o desconsolo do deus afoito e confiante em seus pés 
velozes. Mil vezes perder-te do que ter-te petrificada em meus 
braços como uma estátua de mármore branco. Mil vezes poder 
ter apenas o sonho. Não importa! O sonho de poder ter tido. 
Mil vezes ter uma quimera do que perdê-la para sempre em 
um abraço real, porém inútil. Que fiques em minha memória 
como a Ninfa encantada. Aquela que escoou como água pelos 
desvãos dos dedos de minhas mãos.”

“Oh! Belo Fauno, por que te lamurias tanto... Não perce-
bes?... Sonhador... Não sou Dafne! Sou Ninfa! Nem tu és Apolo. 
Oh! Inocente! Desmemoriado. Distraído. Presta a atenção. O que 
fazias onde sempre estiveste? Ah! Ah! Ah! Oh! Apanhador de 
flores! Oh! amante dos narcisos! Oh! tocador da flauta mágica! 
Oh! Belo amante das bacantes e dos lagos! Oh! Melancólico 
caminhante noturno! Oh! cavaleiro solitário! Não atinas as 
razões? Tolo. Ah! Ah! Ah! A inocência te faz mais belo do que 
és. São teus os meus enigmas... Ah! Ah! E não sabes. Pobre 
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de ti. Esqueceste que sou a tua lira. Aquela que acompanha as 
tuas sagradas melodias. Não ouves quem de longe te faz belos 
contrapontos? Ah! Os meus sons chegam a ti... Ah! Certamente 
chegam. As ninfas me contam que tu ficas a ouvir o inaudível 
quando paras de tocar ao intuir que há algo de estranho no ar 
entremeado às tuas belas músicas. E a tua flauta então, após 
essas tuas pausas, mais maravilhosa ainda se parece. Ah! Ah! 
Ah! Vamos! Corramos! Desafiemos o ar, a terra e os céus. 
Cavalguemos os nossos corcéis. E mergulhemos nas águas! 
O meu corpo está cheio de desejos por ti. São teus os meus 
amores. É teu o néctar que está em meus seios.”

Ela corria e ele corria. E assim eram as noites, os lagos, 
as flores, os narcisos, as papoulas, os jacintos, os nenúfares e 
os lírios que se vestem com o branco das nuvens, as essências, 
os corpos e os pés velozes que desapareciam em meio às fosfo-
rescências coloridas que envolviam as altas copas das árvores.

Coro

Os seus cavalos voavam sobre as copas das árvores. E 
assustavam os seres da floresta. Cavalgavam pelos vales diá-
fanos das nuvens. E desapareciam no disco da lua. As leves, 
transparentes e molhadas roupas de Ninfa deixavam atrás de 
si um rastro de intensa luminosidade. Eram, entre os abismos 
brancos do céu, o guia para a corrida desabalada de Fauno.

“Vamos, meu corcel! As tuas pernas não são as minhas 
que se prendem pesadas nesse chão. Faze correr mais veloz a 
terra por debaixo dos teus pés! Faze rodar o mundo mais rá-
pido. Tu és o mestre do movimento. Não deixes que a sombra 
hermética nos cubra com seu véu vedado! Não permitas que se 
dissolva esse rastro esbranquiçado e vago que nos guia pelos 
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espaços afora. Siga esses perfumes estonteantes que sentimos 
nesses ares. Vamos meu amigo! Preciso de todas as tuas forças. 
Não do teu consolo pelo abraço inútil!”

“Vamos! Corramos a nossa corrida louca! A minha luz 
pode se apagar. Não os meus perfumes. O meu corpo pode 
desaparecer. A sombra poderá encobri-lo. Não a minha voz. 
Doce como a harpa. E nem os meus desejos. Ardentes como o 
fogo. Não vês? Distraído! Eles queimam os caminhos celestiais. 
Tu corres em meio às suas chamas. Logo, o teu abraço, cheio 
do teu êxtase, do teu tremor e do teu desabamento exigirá de ti 
não esse teu consolo inútil, mas, o verdadeiro consolo de não 
me teres tido antes. Assim repousaras no meu ventre ondulante. 
Tolo! Deixe de lado as tuas lamentações.”

Os faunos e as ninfas também voavam, em seus cavalos, 
por cima das copas das árvores, no rastro dessa corrida lumi-
nosa dos amantes desvairados. E faziam aumentar os fachos de 
cintilações luminosas no violáceo do céu, encantando os seres 
da floresta com os seus deslumbramentos. Cada fauno no rastro 
de cada ninfa. Todas ninfas de pés descalços. Todas a gritar 
em cima de seus fogosos ginetes. As dançarinas. Ah! Cobertas 
com um véu branco transparente. A sugerir, – ah! mulheres! 
– a cada fauno, a perfeita beleza do encoberto, somente pelo 
pouco, proposital, adrede e prazerosamente imaginado, que 
elas deixavam que eles admirassem. Armadilhas fatais. 

“Vinde para o nosso abraço delicado! Oh! Faunos! E para 
as delícias de que são capazes as nossas mãos suaves. E para o 
toque tentador do nosso beijo. Tende vós, – oh! insaciáveis!, 
– a maciez de nossos corpos. São vossos os prazeres que neles 
guardamos. Em nós, vós tereis a tontura de nos terem tido. 
Corramos! São nossos os caminhos dos céus! E mergulhemos 
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nas águas. E nos abandonemos aos caprichos de Eros! Ele é o 
nosso rei.”

“Oh! Ninfas! Vinde todas! Corramos em meio às mais 
puras essências dessas luzes encantadas. Celebremos a majestade 
desses limites da verdadeira criação. Iluminemos com os nossos 
gritos, e os nossos ais, o céu que roda e faz o sol desaparecer 
na sombra da noite, deixando um fabuloso rastro de cores 
pelo cosmo. Façamos correr todos os faunos nos rastros de 
nossos estonteantes perfumes. Pois eles são os denunciadores 
de nossos desejos.”

E todos volteavam em uma espiral exaltada que parecia 
engolfá-los, em um vórtice frenético, algo dionisíaco, desde o 
céu até a terra. E todos os seres do mundo estavam a se pergun-
tar, admirados, sobre a origem desconhecida de todos aqueles 
transientes luminosos que vagavam pelos céus.    

Corifeu

E lá existia um lago inefável permeado por todos es-
ses fenômenos proibidos aos comuns. O Lago dos Narcisos. 
Interdito aos que são cegos diante de toda essa beleza aberta 
e fechada. Aberta por estar lançada aí. “Agarra-a. É tua, se 
quiseres.” Assim o digo! A ti! Oh! Insensato! Fechada. Sim, 
fechada. Por se furtar, desde antes, aos que não querem vê-la. 
“Oh! incautos! O que perdes!” Assim também o digo. “Lá está 
ele. Não vês?” Pois então... 

Um lago somente perceptível aos olhos da magia huma-
na. Sem ela não há nada para se ver. Guardado por ninféias e 
narcisos. Por lírios e jacintos. E pelo portal de papoulas diante 
do qual está o Querubim Protetor. Oh! Guardião Divino. Ele 
que tem a espada flamejante nas mãos. A lâmina brilhante que, 



56 | Duas fantasias

ameaçadora e mortífera, afugenta os desprevenidos insensíveis 
que dele se aproximam. Ele mesmo, o sagrado protetor do 
caminho da Árvore das Ilusões. Elas que ficarão esquecidas. 
Mas, que estarão ali por tempos imemoriais. Somente para os 
que têm a alma nos olhos. Ele, o Querubim Protetor, o senhor 
de todos os caminhos que levam aos perfumes dos mundos que 
giram no incomensurável. Ele, na sua grandiosa presença, com 
os seus exalares anunciadores das fantasmagorias. O prêmio 
supremo da sensibilidade. A ele, à frente do brilho terrífico de 
seus olhos, somente chegam os corajosos. Os que não temem 
o oceano desconhecido da alma. Nem os abismos duvidosos. 
Os que amam os caminhos incompreensíveis dos sonhos. Os 
caminhos que nem começam e nem acabam. E que parecem 
inexplicáveis e vazios. Os caminhos cheios com o breu do nada. 
Os caminhos que giram em rodamoinhos loucos. Os caminhos 
que se desvendam na medida em que são pisados por pés nus e 
sagrados. E guiados pelos cantos do coração. Pelos compassos 
oscilantes da vida. Pelas incertezas incalculáveis. Pelas equações 
indemonstráveis. Pelas formas puras que abrigam essências 
intocáveis. Pelos paradoxos paralisantes. Pelas questões sem 
respostas. Pela única certeza absoluta. Aquela do não se saber 
nada. Oh! Mestre que nos ensinaste isso e nunca quisemos ouvir! 
Caminhos que somente aceitam os pés da dança e da leveza. Os 
pés que se movimentam por músicas. Pés que se deixam levar 
somente pela suposição, pela voz muda, que fala de palavras 
impronunciáveis. Palavras significantes, não significadas. Pés 
que se guiam pelo halo imperceptível dos corpos cheios de vida. 
E pelas harmonias tênues do vento que acaricia as flores. Elas 
que celebram os seus amores no delicado vôo das abelhas. E 
no beijo desejado do colibri colorido e audacioso.
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E o mundo se enche do néctar e dos rastros das claridades 
criadas pelos pés que voam. Uns atrás dos outros. Tudo assim 
como se fosse para o regozijo do amor. Para o encontro do 
gozo indescritível e pleno de vida.

E eles mergulhavam naquelas águas. E assim permaneciam 
a se repetir em seus amores. Ninfa e Fauno. Rodeados pelos 
encantos de suas belezas.

“Oh! Bela Ninfa! É teu este rosto que vejo como meu. 
És tu eu mesmo nessa água cristalina e perfumada. E nada 
me impede o alcance dos teus lábios. Sou o teu Narciso que 
quebrou o encanto da finíssima camada espelho que impede 
o beijo amado. O beijo impossível. Sou o Narciso que ama 
pela beleza. O amor mais puro. O amor absoluto. Porém, não 
sou Narciso. Sou e não sou. Ah! Esse é o meu segredo que te 
dou. Sou Fauno. No teu rosto me vejo. Mas, não sou eu. És tu 
mesma que aí está do outro lado deste belo reflexo. Eu me vejo. 
E vejo a ti, bela. Não és imagem minha. És tu mesma. Mas, te 
fiz imagem. Oh! deliciosa fantasia. Oh! realidade imaculada. 
Para te amar quebrando o encanto da impossibilidade. E colo 
em tua boca a minha boca. O meu corpo no teu. E todo o meu 
desejo ardente. Para ser teu. E tu seres minha. Neste momento 
sublime. Nesta hora de fogo sob as águas. Realidade e fantasia. 
Onde está o limite? Oh! Êxtase infinito de não saber isso. Oh! 
Deuses! Por piedade! Não me revelem jamais esse supremo 
segredo! Oh! Mestre amado que nos ensinaste a ter prazer em 
somente se saber que nada se sabe. Em ter o mundo todo a 
desvendar. Sempre. Infinitamente sempre. Realidade e fantasia. 
Narciso e Éros, onde está o limite dos dois?”

“Oh! Belo Fauno! Meu belo Narciso. Deixa de vãs filo-
sofias. Sou eu mesma. Não sou a Eco desesperada que apenas 
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te via e te amava. Não precisas perguntar se há alguém aqui. 
Porque estou aqui. Não precisas me chamar. Nem me pedir 
que venha, pois, já vim. Estou e sou Ninfa. A tua Eva primei-
ra. Não sou Eco. Não sou aquela que tu recusas. A quem tu 
ordenas que se afaste. E que preferes antes morrer do que me 
deixar possuir-te. Não temas. Não há posses. Há amor. Não sou 
aquela condenada a ficar soluçando, por toda eternidade, pelas 
montanhas, vales e florestas, lamentando um amor impossível. 
Aqui não há condenações. Os céus nos abençoam. O que falo, 
tu me escutas. A minha voz não é quebrada. É inteira como a 
voz de uma melodia. Agora quem te vê pela fina camada do 
espelho impossível sou eu. Coragem, meu belo. Entrega-me 
a tua boca. Que eu te darei o meu fogo. Não receias. A minha 
chama é doce como o mel. Tem o frescor dos meus lábios. Ela 
é violácea. É etérea. Está no limite do empíreo. Onde as estrelas 
criam o espaço e o tempo. Eu também te vejo como imagem 
minha. Tu és a minha doce fantasia. Uma fantasia que se faz 
nesse imenso agora. Tenha-me neste tempo que parou.”  

Coro

E assim eram as noites. Noites e noites em que o tempo 
parava.

Eles se punham coroas de lírios pelos campos. E come-
çavam a correr, semidespidos, as suas corridas loucas em meio 
a uma névoa de cristais de água. Eles pareciam voar sobre as 
imponentes copas das árvores. E os seus pés nus deixavam 
marcas luminosas pelo chão e pelos ares e pelos céus. Segui-los? 
Quem teria a chave daqueles seus caminhos? Quem dera! Ora 
desapareciam em uma cortina de luz. Ora surgiam de dentro 
de uma nuvem branca.
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E eles ficavam naquelas águas silenciosas e imóveis a 
refletirem, com a alvura de seus corpos, a tênue luz celeste. 
O Lago dos Narcisos. Ora era um ora era o outro que estava 
do outro lado da superfície espelhada. Duas imagens, duas es-
culturas, a dançarem o seu balé, no compasso de uma música 
enigmática, a desafiarem a maldição da fina camada que tudo 
dava e, ao mesmo tempo, tudo retirava.  

Corifeu

Ele pousava leve, como se alçasse o vôo, ou como se 
levemente pousasse, qual um cisne, sobre aquelas águas. O 
Palácio das Águas. A obra desejada por Nereida. A sua obra 
prima. Nereida, a mais bela de todas as nereidas. Nereida, a 
poetisa. Nereida, a mais sábia de todas as sábias. Nereida, a 
consoladora. Aquela que veio de uma profundidade que não 
sabemos. Mulher antes de toda mulher. A perfeição da formo-
sura. A que tinha o corpo de âmbar. Desejada por todos, em 
todos os portais dos mundos. Na cor e nos perfumes. A que 
tinha nos seios o néctar do amor. Oh! A doçura da vida. Ah! 
Inspiradora de todos os aedos.

Tudo transbordando ali. Beleza feminina e beleza da 
forma real.  A forma como expressão de uma essência divina.

O Palácio das Águas era a materialização da delicadeza 
das formas femininas em pedra e cristal.

E ela quis dá-lo à Ninfa. A mais bela de todas as ninfas. 
Aquela a quem escolhera para ser a expressão, na terra, do que 
ela mesma era na imensidão do mar.

E toda aquela forma concreta, aquele real, saiu de sua 
alma. Pedaço a pedaço de paredes imateriais. Erguidas verticais. 
Placas e placas de luzes cristais. Como se do nada pudesse vir 
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aquele todo luminoso. Aquele deslumbramento que era dono 
da própria luz, sintetizador e refletor de todos os tons. Como 
se fosse por um sopro de sua vontade. O desejo que se fizera 
luz. Criadora e criatura. Oh! Nereida! Tu plantaste nas águas 
o belo que em ti mesmo está representado.

As águas a refletirem os fulgores dos limites eram como 
uma imagem invertida de todos os tons possíveis do intenso 
colorido das ninféias e dos verdes, dos laranjas e do roxos exu-
berantes da floresta circundante, ou que nelas, águas, caiam, ou 
que nelas mesmas nasciam e viviam.Tudo mutante na medida 
do giro da Via Lactea. E na proporção em que se manifestava 
a luz enevoada da lua. Um continuum que misturava a inima-
ginável diversidade das cores daquele esplendoroso espelho 
líquido, em seus múltiplos reflexos, à infinidade de tons que 
o gênio do pintor celeste pudesse fazer descer dos céus para a 
terra. Ah! Tudo por obra de suas mãos de pura fantasia. Ah! A 
fantasia. Oh! A imaginação. Mãos sensíveis que vão percorrendo 
a tela do mundo e nela vão imprimindo o segredo irrevelado 
das formas puras. Como se de silícios primários surgissem os 
preciosos diamantes. Mãos que ali estiveram a pintar por sobre 
aquelas águas. Sim, a materialidade ali ficou toda encantada. É 
vibratória. Toda ela oscila. E assim faz ressonar, em nossa alma, 
cordas jamais tocadas. Como se guardássemos em nós uma 
lira oculta. E que, de repente, nos traz sensações de um gozo 
desconhecido. E, assim, como que paralisados diante de uma 
beleza jamais vista, somos tomados por sensações mágicas. E 
tremores. Pois, promanam de uma realidade que se constituía 
como meta- imagem. Mãos. De que não são capazes quando 
movidas por um espírito belo. Mãos que vão, ali mesmo, naquele 
espaço fantasmagórico, nos narrando os segredos das reverbe-
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rações luminosas. Como se milhares de cefeidas, sinalizadoras 
dos caminhos do cosmo, estivessem ali a trocar entre si os seus 
piscares. Ondas de luz que se separam, num movimento de 
dispersão e, depois, se unem transbordando para a atmosfera 
todas os seus tremeluzires. Como se criassem o espaço em 
um tempo que parou. E a escuridão dos esconsos, aqueles lá 
do fundo das árvores, não é mais a simples sombra. A treva 
imaculada foi invadida por um sutil sol anil-violeta. Aquele 
que viaja abrindo os desfiladeiros do nada. Como se os lilases 
flutuassem sob um horizonte azul e vermelho. Como aquele que 
o sol poente derrama sobre o oceano. Os amarelos e os verdes 
dominam o todo. O éter, infinito, breu duro e desconhecido, 
roda e a tudo vai transformando no seu movimento. Atrás da 
sombra móvel esconde-se a luz criadora.

Quem há de imaginar o deslumbramento do pobre Fauno 
quando se viu diante de toda aquela beleza. Paralisia e êxtase. 
Gozo indescritível frente ao belo. Ah! Impossível a um pobre 
coitado de um corifeu descrevê-lo. A palavra fica proibida. 
Como descrever a poesia da vida? Imagens. Metáforas. Pa-
rábolas. Hipérboles. Figuras. Tropos. Simbolismo. Palavras. 
Simples palavras. Tudo inútil. Impotente diante do poder 
narrador real, palpável e autêntico daquela cena. Como narrar 
a verdade assim tão exposta?

“Ah! É aqui que tu te escondes, bela Ninfa. Oh! Lago 
Encantado. Cercas-te de uma beleza nunca admirada. Tudo 
aqui é digno de ti. Oh! Minha bela. E a me separar de ti, nesse 
umbral do mundo, a que cheguei, está esse levíssimo arco lu-
minoso sobre esse todo colorido encantador que te envolve. 
E essa música. Essa lira. Certamente é a tua lira. É aquela que 
ouço longínqua. Nas minhas noites de solidão. Por que tu qui-
sestes assim? Como é alta a tua muralha! Como tem degraus 
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a tua escada! Será tu mesma? Tu, o amor do lago? A que não 
tem a voz partida. A que não se esconde nos vales da floresta.”

“Oh! Belo Fauno, é aqui mesmo a minha morada. Eu te 
ouço pelas batidas do teu coração. Sinto o perfume do teu corpo 
de âmbar. Ele deixou em mim a marca do teu amor. Guardei o 
teu gosto no meu gosto. O teu perfume misturou-se ao meu. 
São tuas as minhas noites. Não temas a ponte leve e luminosa 
que flutua sobre as águas. Tu vieste pelos mesmos descaminhos 
que me levaram de ti. Quem há de saber por que desígnios 
assim tem que ser? Quem alcançará essas incompreensões da 
existência? Deixemos de lado essas divagações. Corramos! 
Vamos ao encontro um do outro! Não há muralha alguma 
nem escada entre mim e ti.”

“Oh! Minha bela abraça-me. Há muito te procuro nos 
vales e nas montanhas. Enlouqueci de pensar que eras mesmo 
aquela da palavra quebrada. E que tudo o que vivi era puro 
sonho. E que jamais os meus olhos te veriam de novo. Deixaste 
o nosso lago triste e vazio. O Lago Encantado. O que flutua sob 
a luz da lua. Desesperei ao pensar que tudo ali não passasse de 
uma fugaz fantasia que não sabemos ou não podemos susten-
tar. Por que o mundo é assim? Onde está a minha imagem que 
vejo em ti? Onde está a boca que beijo quebrando o encanto 
do finíssimo véu da impossibilidade intransponível? Onde está 
o ouro de teus cabelos que escoam grudados pelo teu corpo? 
Onde estão os teus olhos de safira que me enchem de desejo?”

“Corramos. Arrasta-me contigo para o nosso leito de 
amor. Lá onde os lírios nos envolverão na sua alvura. Oh! 
Ingênuo apanhador de flores. Deixa de lamentações e de impru-
dentes filosofias. Apenas sê tu capaz de deixar-te dominar pelo 
amor. Ele, em si mesmo, já é uma fantasia. Não há entre nós 
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mais nenhum véu de impossibilidade. E assim basta de palavras 
sobre caminhos perdidos e incompreensíveis. Envolva-me no 
teu abraço. E deixa simplesmente os teus lábios percorrerem 
o meu corpo. Como se fossem o óleo sagrado que por ele se 
escorre. Tomemos o vinho. E beba-me junto com ele. Assim 
como vou fazer contigo. Juntos estejamos festejando o esqueci-
mento na nossa solidão de prazer inconcebível. E assim sermos, 
nessa hora preciosa, a eternidade porque de beleza plena. Quero 
me desmaiar em ti. E fazer-te inerte. E estejamos nós dois nos 
jardins dos sonhos. Deixe para lá o mundo e suas divagações 
passageiras. Gozemos o nosso momento de absoluto. Preste 
atenção. Essa hora é divina.”    

Coro

E assim se passavam os dias. Dias sem fim nem começos 
e que se desencadeavam superpondo-se uns nos outros. Dias 
atemporais. Fauno indo ao Palácio das Águas. E Ninfa em idas 
furtivas à Gruta de Fauno. Nas profundezas das noites. Sob o 
céu estrelado. E sob a velada essência da luminosidade fugaz 
da lua. E todos os seres da floresta sabiam.

Continuavam as suas corridas loucas sob a copa das ár-
vores e pelos caminhos perdidos da floresta. E pelas gargantas 
escondidas dos céus.

O Lago dos Narcisos não ficou mais na solidão. O seu 
caminho ficou marcado por passos velozes e luminosos.

O Lago Encantado passou a ser habitado por corpos 
brancos de ágata que se amavam como se estivessem em uma 
dança embalada por uma música das esferas distantes.

Incansáveis eram em suas noites de amor e de abandono 
do mundo.
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O canto da Pomba da Floresta

O meu canto vai longe. Atravessa os céus, a terra e os 
mares. Transita pelos mundos afora. Ecoa nas estrelas do fir-
mamento. E retorna pelo éter insubstancial. E aqui chega para 
ser ouvido na sua sutileza. Na noite, o meu arrulho é acolhedor, 
no silêncio nublado das sombras. É indefinível o meu lugar. É 
como o sussurro das águas de um riacho perdido na floresta. 
Soa suave e indistinguível. Murmura e murmura...  Lá e aqui. 
Toma conta do todo. “De onde vêm?” “De onde vem?... De 
onde vem?... Essa música que permeia tudo qual neblina cheia 
de luz?” Todos se perguntam. “Vem de algum lugar que não 
sabemos.” Respondem alguns. “Está em todas as penumbras 
acolhedoras entre as árvores. Ali mesmo onde se escondem 
os frescores das ramagens cheias de pequenas flores.” Dizem 
outros. Em todas essas cores indivisíveis e inseparáveis está o 
meu canto de arrulho. O meu canto de pomba da floresta. Cores 
e harmonias. Unidas e desunidas pelos mistérios imemoriais. A 
minha voz. “Está lá.” “Não. Está cá.” “Está longe, muito longe.” 
“Não. Está perto, pertinho, só que escondido.” “Oh! Pomba de 
Gurre, por que te escondes?” Dizem eles, os seres da floresta, 
ninfas e faunos, que passam por mim. E não me vêem. “Oh! 
Estou aqui, meu amiguinho, respondo-lhes. Não percebes o 
quão próxima está a minha melodia de ti? Presta a atenção.” 
Digo-lhes do meu lugar. Mas,... eles procuram e procuram... 
E nada! Olham angustiados em todas as direções. Pelo chão 
macio forrado por um tapete de folhas caídas e pelas altas e 
majestosas copas das árvores que deixam passar entre si a luz 
tênue das estrelas. “Onde estás pomba? Tu que cantas assim 
tão doce e dissimulada sob um véu nublado pela escuridão.” 
Indagam-se. E nada! O meu canto tem o gosto do enigma. O 
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meu canto vem de longe. Lá das sombras do passado. Lá de 
onde não se tem memória. Porque tudo era canto. E é esse canto 
que se faz aqui presente. Tomem tento. Prestem a atenção no 
que falo. É o canto imemorável. Ele tem o perfume das flores 
misturadas que se exalam no ar noturno. De nenhuma vem. 
Por que vem de todas. De todas que se espalham pela terra 
úmida. E de todas que se ocultam entre as ramas salpicadas 
pelos orvalhos. Gotas cristais espalhados pelo ar frio da noite. 
E que agora caem como lágrimas nessa terra chã.

O meu canto vai longe. Todos escutam a minha voz. O 
meu gemido é dolente. Canta como a elegia dos poetas. Penetra 
fundo nas almas dos seres. Alcança-lhes o coração sensível e a 
mente fria. Porque transfigura o incompreensível das palavras 
em sensação pura e inexplicável do se saber o que é nesse aqui 
e agora, sem ter que explicar nada. Como aquilo que está em 
uma elevada melodia. O meu canto é anunciador. Traz a vida 
e o sofrimento. Traz o amor e a morte. O início e o fim. A 
alegria e a tristeza. O meu canto impregna o espaço e o tempo. 
O meu canto é meigo e dominador. É mágico e frio. É luz e é 
sombra. O meu canto é dor e consolação. É a mão que afaga e 
golpeia. É o que abre e fecha as feridas. O meu canto é único. 
O meu canto vem de longe.

Ninfa está morta. Ninfa está morta. O meu canto vai 
longe. Ninfa está morta. A Moira a levou.

A luz esvaiu-se de seus olhos. E vaga apagada e indistin-
guível pelas superfícies dos lagos. Uma névoa branca e ondulante 
perambula e roda vagarosamente como um vórtice branco pela 
escuridão de sua morada. Um véu negro desce sufocante sobre 
as flores. Calam-se as vozes de seus perfumes. Murcham as suas 
pétalas. Cessam-se todas as luminescências e os resplandeceres 
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de suas cores. Fecham-se os seus olhos de cefeidas que falam 
entre si no tempo e no espaço da luz. O breu duro e cego desce 
sobre a face do chão. Gruda na terra. Silenciam-se os arpejos de 
uma lira sempre distante. O som único de uma flauta solitária 
soa flutuando no ar vazio. Parado. Na espera do seu amado 
contraponto que não mais viria. E fica assim suspenso. Como 
se ansiosamente procurasse algo. Ficariam sem respostas as 
suas indagações melodiosas.

Ninfa está morta. Ninfa está morta. O meu canto vai 
longe. E chega em todos os lugares. Penetra todas as sombras. 
Percorre as superfícies dos lagos e rios e mares. Perde-se no 
horizonte de fogo do poente. E nasce novamente no deslum-
bramento das cores do oriente. Oh! Nesses horizontes onde se 
põe e nasce a fornalha do sol. Oh! Mar purpúreo devastador a 
tudo submetendo com a sua presença.

O meu canto ecoará por dias e por noites. O meu canto 
é enigmático. É oracular. É inescrutável esse cá onde estou. E 
são também insondáveis todos aqueles outros lá onde estarei. 
Eu sou a pomba de Gurre. A que canta doce e melancólica. O 
todo é a minha morada. Não me caibo nem no teu espaço nem 
do teu tempo. Oh! Tu que inútil me procuras.

Oh! Flauta que canta sozinha! Escuta-me. Eu que venho 
de longe. Eu que falo a ti. Oh! Flauta solitária. As minhas asas 
percorrem, destemidas, os ares e os vácuos, o frio e o calor, sob 
o sol e a lua e as estrelas, a luz e a escuridão. Vim de longe e a 
ti, distraído, levo a minha voz. Oh! Flauta que canta sozinha. 
A ti trago a minha mensagem. Não escutas? 

Ninfa está morta. Ninfa está morta. O meu canto está 
aqui. Ninfa está morta. A Moira a levou.
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As luzes do seu Lago Encantado apagaram-se. Uma es-
curidão envolve o Palácio das Águas. A morte levou a luz 
dos seus olhos. Um manto gelado envolve o seu corpo. Sua 
alma evolou-se. Os seus dedos mágicos não mais tocarão a 
sua lira harmoniosa. Não mais acariciarão o teu corpo – oh!  
Fauno! O seu sorriso desapareceu nas profundezas da terra. 
Onde, antes, havia a vida, hoje, é desolação.

Ninfa está morta. Ninfa está morta. O meu canto é sa-
grado. Ninfa está morta. A Moira a levou.



PARTE II

Corifeu

“Não!” Oh! Significante do nada! Foi o grito primordial 
cósmico e selvagem que saiu da boca de Fauno. A floresta e 
a terra tremeram. “Não!” A recusa, num descomunal tom de 
revolta, saia das profundezas de sua alma. Parecia um pode-
roso trovão por cima de nossas cabeças. As águas dos lagos 
vibraram como se tivessem vida, refletindo, em suas margens, 
e formando uma miríade de pequenas ondas que se sobrepu-
nham umas às outras, misturando todos os reflexos dos céus 
e desfazendo, num amorfo de formas, toda a sua beleza. Tudo 
num continuum incessante. “Não!” Era a litania. O badalo 
do sino celestial anunciador da morte. “Não!” Ajoelhado no 
chão, Fauno parecia bradar para os abismos da terra. “Não!” 
Os seus olhos brilhavam. E encaravam os céus. Não havia 
choro. Nem soluços. Nem lágrimas. Ali estava a pureza de 
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uma devastação. A loucura na sua expressão humana. Fauno 
era a dimensão do desvario que se quer absoluto. As flores, as 
suas dedicadas amigas, pareciam entender tudo. Curvaram-se 
em seus caules, fenecidas e obscurecidas, cobertas pelo véu do 
luto. E deixavam rolar por suas pétalas as últimas gotas de seu 
pranto desconsolado.

“Não!.. Que esse ‘Não!’ seja a expressão do nada que aqui 
está! E que aqui se fez presença! Onde está o ser? Oh! Grande 
ausente! Responde tu que sabes! Onde está o ser se tudo se reduz 
ao nada! Assim tão melancólica e simplesmente. Responde! E 
o amor? Oh! Amor! O amor que dizes ser a vida. Assim tão 
fácil, gratuito e repentinamente levado pela morte! Amor e 
morte. Ser e nada. Opostos. Balelas! Filosofias! Não! Somente 
o nada! Somente a morte! O nada tornou-se o absoluto! A 
morte tornou-se absoluta! E tu ai, sábio, do alto de tua ciência, 
dizias que o absoluto nos era inatingível. Ah! Ah! Ah! Porque 
para nós perde-se no indiferenciado de si mesmo. Palavrório! 
Bazofias! Ah! Ah! Ah! Cruel ironia! Ele, o absoluto, está aqui e 
agora nessa dor. Compreendes?! Veja-me! Sou a consumação 
disso! Nada de dialéticas entre o ser e o nada. Nada de com-
plementaridade entre eles. Nada de dialéticas entre o amor e 
a morte. O nada é hegemônico! A morte é a vitoriosa! Ou um 
ou outro na encruzilhada. O ser e o amor nos abandonaram. 
Indignados, fugiram assustados da face do mundo. Isso é o 
que me diz o meu desespero. Sou o desespero, logo existo. 
Não seria assim? Oh! Filósofo distante! Mude o seu dito entre 
o pensar e o existir. Mude para o desesperar e ser. A espada 
precisou dolorosamente atravessar-me o coração para que eu 
descobrisse isso. Vãs filosofias! Tudo nos é revelado pela dor! 
O sofrimento é a verdade. Oh! Quanto palavrório jogado fora. 
Pois tudo se resume nessa sentença. O sofrimento é a verdade.”
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O que pode um mísero corifeu, um pobre coitado, falar 
disso tudo? Há que se falar, mesmo que o seja claudicante... 
gaguejando. 

Ele continuamente gritava como um demente com os 
olhos postos no chão da Terra. Como se em suas entranhas 
pudesse encontrar alguma explicação para os seus questio-
namentos sobre o amor e a morte. Falava coisas desconexas. 
Pronunciava absurdos. Ele tomava o presente pela eternidade. 
Tomava o negrume que o cercava como algo imutável. Em es-
sência, negava a impermanência das coisas e a dialética da vida 
que estão sempre a flutuar entre o bem e o mal. Entre o belo e o 
feio. Entre a luz e a escuridão. Entre a felicidade e o infortúnio. 
Esquecia-se a lição do filósofo. Para que o bem se faça no mundo é 

preciso que nele, mundo, haja o mal. Negava-as, em oposição à sua 
reconhecida sabedoria, a dialética e a impermanência, não como 
causas de angústia e de sofrimento. Fauno as negava, no dizer 
desse simplório corifeu, como dados da existência, originários, 
desde sempre presentes no mundo. Como ensinaram muitos 
pensadores e sábios. E, então, na sua circunstância de ver o mal 
como algo irremediável, o que lhe restaria, senão o pessimismo. 
E, na impossibilidade de racionalizar esse pessimismo, o que 
lhe restaria senão o desespero? Se nada muda, em um mundo 
que é um eterno vale de lágrimas, para sempre tomado pelo mal 
e pelo sofrimento, se somente está lhe reservado as penas do 
inferno, sobrar-lhe-ia o que? O breu inescrutável. A escuridão 
que, para ele, não era um momento do todo. Era a condição 
mesma do todo. Imanente. Em seus olhos não penetrava nem 
uma nesga de luz. Ele entrara em um mundo que no alto de sua 
porta estava escrito o que viu o poeta. Deixai toda a esperança 

vós que entrais. E mais disse. O nosso conhecimento estará morto 
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a partir do momento em que a porta do futuro for fechada. Ora, 
sabemos o que outro poeta disse sobre isso. Ria e tremia. E que 
viver assim era estar em um limbo em que nem se vive e nem 
se morre. E que, para fugirmos a tal condenação, seria preciso 
abrir as portas do futuro. Seria necessário deixar entrar a luz em 
nossa alma fechada.  

Ao ver como absoluto isso ou aquilo que não seriam o 
seu absoluto, como se o absoluto fosse propriedade de alguém, 
o que, humanamente, lhe restaria senão desesperar? Nomeava 
isso ou aquilo como sendo o absoluto, como se o absoluto 
fosse plural e não singular e único. Ou é absoluto... ou não é 
absoluto... Mas, isso é tudo muito duvidoso. Contraditório. 
Tudo constituído por palavras. Assim, algo que se funda em 
terreno movediço. E não será por outro motivo que foi sempre 
recusado ou contornado por grandes filósofos, talvez por conter 
paradoxos sem solução. Ele, Fauno, se esquecia, tomado pelo 
desespero, tudo o que a sábia Nereida lhe ensinou. O ato de 
desespero talvez seja um ato de esquecimento. Ou um momento 
disso. A sua linguagem, embora humana, nada tinha a ver 
com o seu habitual e cultivado senso de equilíbrio entre razão 
e paixão. E com a beleza que nesse equilíbrio existia. Parece 
certo que dois gigantes lutavam dentro dele. Ele tinha uma 
beleza apolínea em todos os sentidos do belo racional e do belo 
estético, na unidade do bem. A sua revolta parecia alcançar 
amplitudes dionisíacas, fora dos cânones do que poderia ser 
considerado como conhecimento, ou... racionalidade. Pois, 
quem há de saber o que sejam essas coisas... O desespero pa-
recia-lhe ser a porta por onde extravasava a sua dor. Era-lhe o 
dado. Algo que abraçou para fazer face ao incompreensível da 
morte na sua solidão de homem. Era-lhe um momento. Deve 
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ser por isso que os seus olhos, naquela trágica hora, estavam 
voltados para a terra, a origem. Parecia que ele queria rachá-la 
com as vibrações de seus gritos, um tanto animalescos. E que 
continham magnitudes sonoras terríficas.

Fauno era reconhecidamente belo. Além do que vós po-
deis imaginar. Mas a sublimidade do seu desespero o tornava 
ainda mais belo. Além das proporções de qualquer beleza. E 
isso o cercava de uma áurea de elevado encantamento. É com-
preensível que assim o fosse. As nossas dimensões dionisíacas 
serão sempre portadoras de beleza e magia. Dioniso era belo 
e suas vicissitudes, carregadas de tragédias e dilacerações, em 
intermináveis ciclos, sempre nos comoveram. Quem conhecer 
a sua história dificilmente não será tomado por um sentimento 
de compaixão. Parece que nos vemos em um espelho. Ele está 
muito próximo de nós. É difícil decidir onde está o mais belo. 
Com Apolo, a razão? Ou com Dioniso, a paixão? Quem há de 
respondê-lo a esse pobre coitado indagador?

O desespero pode ser um caminho para a verdade. Pode 
ser que venha das profundezas mesmas de nosso ser. Mas, no 
entender desse simples corifeu, o desespero, por mais autênti-
co que o seja, como ato em si de um homem que se vê jogado 
sozinho no descampado da existência, quer tornar absoluto 
o que não pode sê-lo e jamais o será. O absoluto não está ao 
alcance de nossas mãos. É fugidio e paradoxal mesmo nas pa-
lavras que tentam conceituá-lo. Ele deve ser o sol inexplicável 
que queimou as asas de Ícaro e o lançou nas profundezas do 
mar para a amargura de seu pai Dédalo. Inútil indagar se Ícaro 
tinha, ao final, um sorriso nos lábios ou um grito de horror. 
Jamais o iremos saber. 
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Todos os faunos e ninfas o cercaram. Queriam, no entan-
to, sem o poder, impedidos por alguma força incompreensível, 
erguê-lo do chão, colocá-lo sobre as próprias pernas. Todavia, 
movendo-se apenas na vontade, quando o corpo não obedece 
a mente, estatelavam-se diante dele e do seu padecimento. Tal 
era a expressão de desalento e abandono que saia de seus olhos. 
Queriam abraçá-lo. Consolá-lo. As ninfas beijá-lo. Cobri-lo 
com os seus carinhos. Como mães e amigas consoladoras. 
Mas,... não podiam. Paralisadas estavam. Como se estivessem 
inertes e espantadas diante de uma fortaleza, bela e imponente, 
coruscante e inexpugnável, repentinamente devastada. Fauno 
era a expressão da nossa ruína existencial diante do nada ex-
presso assim tão simples nesse não-se-poder-fazer-nada diante 
da implacabilidade da morte. E o seu grito de... não!... era o 
significante disso. O significante ancestral do nada. A resposta 
que o homem primordial deu ao lhe perguntarem sobre o nada. 
Um grito. Apenas um grito. Voltado para as entranhas da terra.

“Oh! Ceus! Levaste a minha pequena Ninfa. Tirastes, 
cruéis, o brilho de seus olhos e o calor do seu corpo. E a mim 
o que restou? Moira cruel! O nada me restou.”

“ O poeta não disse que quem nunca o seu pão com lágrimas 

comeu, quem nunca as noites aflitas em seu leito chorando se sentou,

ele não vos conhece, a vós, Potências Celestes?” Não disse? 
Pois bem, nós vos conhecemos desse modo mesmo. Assim. Pela 
dor! Potências Celestes! E é dessa maneira que eu vos estou 
conhecendo! Precisou que um poeta, pela voz de um pobre har-
pista, nos cantasse essa verdade. Precisou que fosse alguém que 
tocasse a lira, a mesma que ela tocava, a minha pequena Ninfa, 
acompanhando-me na flauta solitária, nas noites do mundo, 
para que eu compreendesse que o sofrimento nos leva aos céus. 
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Que trágica ironia. Não me importam outras interpretações. 
Tantas deverão existir. Não venham me dizer que antes dos 
céus, – ali mesmo onde estariam vós, oh! Potências Celestes!, 
– há os lugares de padecimento, o inferno e o purgatório, nos 
quais os caminhos são estreitos e perigosos. Não foi assim que 
narrou o poeta? Como se não chegassem os martírios que aqui 
temos nesse mundo. Deixo-as todas de lado. Não me interessa 
que me digam que aquilo que os poetas dizem é vago e, quase 
sempre, está em meio a um nevoeiro. Que eles sejam aedos, 
adivinhos, oráculos. Pronunciam frases incompreensíveis. 
Não me venham com simbolismos, insuficiência de palavras, 
metáforas, e outros que tais. Nada disso levo em considera-
ção. O que conta, para mim, nesta hora cruel, é mesmo esse 
atroz sofrimento. É essa dor que aqui está e não necessita de 
comentários. Dor presença de uma funesta ausência. Ausência 
que vem de vós. Oh! Potências Celestes! É o que me diz o meu 
desespero. E o que é que ele me revela? O sofrimento vem de 
vós mesmos! Potências Celestes! Está feita a correspondência. 
Essa dor é obra vossa! Por que me tirastes, oh! Poderes dos 
Céus!, a minha pequena Ninfa?! Por que?! Moira insensível! 
Não! É o nada que coloco na tua face! Implacável!”

“Quereis o que? Quereis me ensinar, com a devastação, a 
resignação diante do sofrimento? Cruel submissão! Quereis me 
colocar de frente com a irreversibilidade do destino? Dolorosa 
sujeição! É isso? Se vós esperardes isso, estareis enganados! Cer-
tamente estareis. Não tem que ser. Por mais que digais: tem que 
ser... tem que ser... tem que ser... Como uma dolorosa litania. 
Não! É o que vos digo de volta. É a profundidade do nada que 
coloco diante de vós. Explicai-me, oh! Potências Celestes, se é 
que o podeis, e eu vos desafio nessa questão. Explicai-me. Sois 
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sábias! Oh! Potências Celestes! Para que viver se é para morrer? 
Sou o vosso aplicado discípulo. Fazei-me compreender isso. 
Esse absurdo que, em um átimo de tempo, nos coloca diante de 
um horizonte vazio, sem o sol, sem as cores, sem as imagens, 
sem as flores, sem as águas, sem os lagos, sem as árvores, sem 
as florestas, sem o mar, sem os seres, sem a beleza, sem o belo, 
sem o bem, sem os amores... sem a vida. Deslindai-me, oh!, vós 
que tudo conheceis!, tal mistério. Se é que o podeis. E então eu 
me resignarei. Submeter-me-ei, conformado, ao vosso tem que 
ser, a esse mundo do cuidado e da preocupação, em que ser é 
também não ser. Ensinai-me sobre a sagrada aliança entre o ser 
e o nada. Estamos diante de tantas fenomenologias. Não vedes? 
Não estamos? Basta baixardes de vossas alturas olímpicas para 
contemplardes esse mundo em que estamos e em que, num 
mísero e indeterminável infinitésimo de tempo, já não mais 
estamos. Ora, direis, palavras. Como quase o disse o poeta. Isso 
tudo não passa de palavras. Insuficientes palavras. Linguagem 
incapaz de expressar a verdade. Sim, sei disso. Então dizei-mo de 
outros modos. Talvez com a música, ou com a dança das formas 
imateriais. Quem sabe com o murmúrio do regato que corre 
escondido entre a ramaria intrincada, sombria e fria. Dizei-mo, 
então, por aquelas palavras pautadas pelas margens do nada... 
ou do abismo... Submeter-me-ei. Falai pela poesia. Porventura 
com a voz diáfana do vento nas folhagens, com as cores que se 
estendem como véu sobre o violáceo do firmamento. Como 
o fazem os gênios da beleza. Ou... Com os sinais... Não sois 
pródigos em... sinais?... Desde os tempos imemoriais.”

Um estado monástico baixou sobre tudo. Inexplicável 
quietação. Nenhum som. Nenhum movimento. Um quadro 
onde só há cores e imobilidade. Porém um quadro vivo. Onde 
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estavam a vida e a respiração suspensa de cada um. Onde o 
tempo está parado. Uma linda pintura onde a indivisa luz do 
fim do dia e início da noite permeava por dentre os fortes 
galhos e robustos troncos das árvores e jogava, sobre todos, 
um brilho cheio de encantamento e que a todos transfigurava. 
Tudo parecendo ser obra de um pintor etéreo desconhecido. 
Aquele que, com a sua magia, é capaz de estancar o fluxo das 
horas. E a tudo retrata imóvel, exatamente como está fixado 
em sua memória, no seu passado petrificado, e que se tornou 
eternidade. Uma ausência que se fez presença num maravilhoso 
jorro de luz e formas. Numa singular contradição entre a beleza 
da cena e a dor que a todos perpassava como um punhal que 
lhes dilacerava os corações. Eles todos estavam em um palco 
de luz que se elevava acima do comum das coisas. E lhes tirava 
o fôlego tal era o seu espanto. Havia uma consciência súbita de 
que alguma coisa sublime ali estava acontecendo e não sabiam o 
que seria. Os olhares que trocavam entre si deixavam entrever 
que acaso uma voz muda lhes falava. Quiçá fosse uma, somente 
uma mesma sensação, uma mesma sutil intuição, suspensas 
naquela atmosfera, reverberando em suas almas os mesmos 
sentimentos de compaixão, selando todos em uma mesma 
unidade emocional. Pode ser isso mesmo. Ou pode ser outra 
coisa que não se conhece.

Foi a voz de Fauno que os acordou de um como sonho, 
um interlúdio, em meio àquilo tudo que os comoviam e como 
que os entorpeciam. Uma pausa que durou um tempo que não 
se pode medir.

“Os sinais... onde estão os sinais? Estão desaparecidos... 
Vã espera... Os sinais... Então eu proclamo. O amor está além 
da morte!”
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Parece que ele acabava de abandonar a sua dimensão apolí-
nea e inexoravelmente abraçava a sua dimensão dionisíaca. Quem 
há de o saber? Como achar dentro de nós a fronteira exata entre 
esses dois gigantes? O território de um, às vezes, invade o do 
outro, ondulando em nós as suas influências. Estamos sempre 
flutuando entre o Apolo e o Dioniso que guardamos dentro 
das sombras mais recuadas e mais antepassadas de nossa alma. 
Ficamos como que sujeitos a um jogo incontrolável de forças 
que não dominamos, como um pequeno veleiro em um mar 
revolto em que o vento e os vagalhões viram de direção ao sabor 
do mais livre acaso. Quem vai saber de onde vem a imensa onda 
que, dominadora, cresce imponente no horizonte indefinido? 

Mas, ao contrário do pequeno veleiro, que em meio ao 
caos das imensas ondas, sente-se aterrorizado por ameaças que 
não controla, Fauno parecia não temer nada e se entregava 
inteiro à Dioniso, o seu mar tumultuoso. Contraditoriamente, 
porém, e isso devia acontecer pela natureza de sua alma, ele 
exibia aquele ar dos sábios. Pois, um ar de compreensão. Fauno 
parecia nadar em um, para ele, estranho supremo bem. Um 
supremo bem que jamais experimentara e no qual se sentia pa-
cificado. Tudo estranho. Todavia, esse estranho estava ali mes-
mo. Era palpável se assim pudesse ser considerado. Impossível 
negá-lo. Tudo nele era um desusado modo de ser inteiramente 
diferente daquele equilíbrio que ele cultuava e pelo qual era 
conhecido e admirado: estar centrado entre a razão e a paixão, 
nenhuma sendo maior que a outra, nenhuma sendo domina-
dora da outra. Se é que haja esse equilíbrio... Enfatiza-se essa 
palavra... equilíbrio. Magias misteriosas pareciam envolvê-lo. 
Dioniso, justo naquele instante, afigurava-se-lhe como sendo 
uma superação, ou um transfigurador do seu desespero. Era 
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uma espécie de energia que o elevava além do puro e simples 
desespero. Estava em estado de alma diferente de tudo quanto 
já provara. E tudo aquilo pelo qual estava passando, malgrado 
a sua dor, lhe era bom. Ele parecia estar consciente disso. Im-
possível não admitir que não estivesse gostando de tudo o que 
experimentava. Ingenuidade seria pensar-se que ele não estava 
apreciando o desequilíbrio dionisíaco: a sua Nêmesis. Se é que se 
possa falar assim. Se é que haja tal desequilíbrio. Devia ser por 
isso que Fauno exibia um modo de ser nobre, altivo, deixando 
transparecer no rosto certo orgulho, mal dissimulando um 
dado prazer, ou mesmo um gozo, tentando a custo disfarçar-
-lhe o êxtase, denunciado pelo rubro de sua pele e pelo brilho 
cristalino de seus olhos, refletindo a sua dor e o intenso azul 
violeta dos céus. Era como se agarrasse o destino pelo pescoço, 
com um gosto de doce vingança simbolizado pelo levíssimo 
e quase imperceptível sorriso em um dos cantos de sua boca. 

“O amor está além da morte!”

Coro

“O amor está além da morte!” Todos gritavam. Segui-
damente repetiam isso como um refrão. “O amor está além da 
morte!” As suas vozes unidas estremeciam os espaços na medida 
em que cada sílaba de cada palavra era pronunciada exatamente 
no idêntico momento por todos, tudo absolutamente sincroni-
zado, justo no mesmo tom, somando as energias de seus gritos 
individuais, resultando em um volume ensurdecedor. E fazia 
vibrar os seus corpos como que lhes injetando uma energia 
nova. Todos sendo tomados por uma espécie de entusiasmo, 
um êxtase que fazia transbordar para fora de si uma torrente 
de tempestuosas paixões. “O amor está além da morte!” Fauno 
estava no centro de um turbilhão que ele mesmo provocava.
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Corifeu

Fauno repetiu o refrão que criara. “ O amor está além da 
morte!” E os faunos responderam. “Eia! Bravo!” “Eia! Bravo!” 
“Eia! Bravo!”

“Assaltaremos os céus!” Agora Fauno gritava olhando 
não mais para o chão. Contempla o alto violáceo e a sua noite. 
E continuamente bradava. Os seus olhos pareciam injetados 
de arrebatamento. Apolo o abandonara. Parecia que uma voz 
longínqua que vinha de todas as direções proclamava. Que 

o destino resolvesse tudo! A tempestuosa dimensão dionisíaca 
transcendental e transfiguradora tomou conta de sua alma. 
Todo o seu corpo a ela obedecia. O estado de desespero estava 
superado. Fauno parecia suspenso em uma dimensão divina. 
Indiferente a todos os perigos. Parecia que queria afrontar a 
morte encarando-a de frente com a sua espada e o seu escu-
do, montado no seu fogoso corcel que parecia querer voar 
galopando nos ares. “Assaltaremos os céus! Derrubaremos as 
suas fortalezas! Ocuparemos as suas cidadelas! Arrasaremos 
as suas muralhas! Não ficará pedra sobre pedra. Somente o pó 
do deserto ali estará. O nada será o teu lugar. Eis a nossa res-
posta, oh!, céus!, ao seu absurdo!” E todos os faunos urravam. 
“Assaltaremos os céus! Eia! Bravo! Fauno é o nosso rei! Vamos 
todos segui-lo! Não haverá nem temor nem tremor! A nossa 
face será queimada pelo fogo do desconhecido. Enfrentaremos 
as trevas dos abismos! O amor está além da morte! Eia! Bravo! 
Eia! Bravo! Fauno é o nosso rei!”

Armados, ajudados por suas ninfas, como suas fiéis escu-
deiras, todos os faunos, montados em seus impacientes cavalos, 
insuflados pelos brados de guerra – uma multidão rodava em um 
turbilhão de poeira, folhas e flores caídas levantadas do chão. E 
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que ficavam vagarosamente suspensas no ar. Como se estives-
sem em um meio líquido. No entorno de Fauno formou-se um 
gigantesco e poderoso vórtice frenético que dava a impressão 
de fazer girar o mundo em relação ao seu centro como se fosse 
uma galáxia de luz. A noite cobriu-se com um manto reluzente 
extraordinário. A sua atmosfera parecia tomada e transfigura-
da por uma luz algo cristalina que resplandecia de um modo 
errante. E o fazia de modo que as cores do espectro luminoso 
iam se gerando aqui e ali pelo simples movimentos dos corpos. 
Ora eram os vermelhos. Ora os azuis. Oras os verdes. Ora os 
violetas. Semelhante àquelas fabulosas e belas fosforescências 
que os enormes cardumes produzem no mar noturno.

E clamavam. “Fauno é o nosso rei! Eia! Bravo! Assalta-
remos os céus! O amor está além da morte!”

Coro

E eles foram para os céus. Iam e voltavam em enormes 
torvelinhos ascendentes e descendentes. Não se sabe quantas 
vezes. Pois o tempo parou.

Vórtices e mais vórtices se sucediam e se formavam 
pelo firmamento. Clarões e transientes luminosos explodiam 
aqui e ali, cá mesmo, sobre as nossas cabeças, e lá, no espaço 
longínquo, onde devem nascer e morrer as estrelas. Pareciam 
clarões noturnos que inundam os céus nos tempos de chuva. 
Relâmpagos distantes e sucessivos que as nuvens carregadas 
trocam tonitruantes entre si. Trovões mudos. Os seus sons 
anulados pela impossibilidade de ondularem através do éter. 
E os seus clarões quase apagados pelas infinitas distâncias do 
cosmo. Quais não seriam as potências dos seus ribombos e das 
súbitas criações de suas luzes? Como aquela da luz primeira 
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que se fez em meio à indescritível e indefinível treva do início 
do espaço e do tempo.

E os seres da floresta ficavam admirados. Não tiravam 
os olhos das alturas a imaginar a luta surda e titânica que se 
travava em distâncias tão incomensuráveis.

As fosforescências da floresta eram como um reflexo de 
tudo. Impregnavam as árvores, as folhas, as flores, as super-
fícies estáticas dos lagos, tomadas pelas ninféias, a relva das 
clareiras e os seres. A tudo ornavam com cores desconhecidas 
e inimagináveis pela sensibilidade dos homens e, assim, longe 
do alcance dos seus olhos. Algo só possível pelas mãos do pin-
tor celestial, o poeta das cores, que a tudo metamorfoseia para 
nos falar sobre as irrealidades que somente ele viu e é capaz de 
expressar ao ter a coragem de atravessar os limites. As soleiras 
das portas que se abrem para os espaços que vão além de nossos 
sonhos e de nossa imaginação.



PARTE III – Caça Selvagem

Corifeu

“Se vós pensastes, ó céus!, que eu vos daria, pela pira, o 
corpo de Ninfa, caístes em erro. Basta o que fizestes levando de 
nós a sua alma. E vós, ó Terra!, se igualmente imaginastes que 
ele seria vosso, do mesmo modo laborastes em engano. Chega o 
que o vosso silêncio deu-me face ao meu desespero. Nada. Pois 
bem, vos digo. Ele não vos será dado. Ele permanecerá comigo 
como prova de amor. Pois o amor é maior do que a morte.”

Faunos e ninfas continuavam cercando-o e o ouviam em 
silêncio. O seu monólogo agora estava menos apaixonado, sem 
os acentos retóricos, e sem as exclamações exortativas. Era mais 
uma peroração coloquial do que uma fala incendiária. Amainou-
-se-lhe a tempestade dionisíaca sem, no entanto, extinguir-se 
a sua chama. O tom de sua voz era mais próximo da palavra 
de um pregador do que de um guerreiro que queria destruir 
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os céus. Era mais pacificada do que incitada. O que poderia 
significar o reaparecimento do seu lado apolíneo? Fazendo-o 
retornar ao seu notório e sempre cultuado senso de equilíbrio 
entre as duas dimensões de sua alma? Se é que haja esse equi-
líbrio... Enfatiza-se essa palavra... equilíbrio. Ou o que talvez 
nos dissesse que esse seu novo modo de estar não passasse de 
uma mera aparência. Um fenômeno. Talvez... Como um vulcão 
tranquilo e solene na sua altura nevada, imóvel, bela e apagada, 
senhora dos ventos, flutuando, acima das nuvens, a sua extensa 
cabeleira branca, arranhando, soberba, o azul intenso e gelado 
do céu. Um resultado do seu proverbial autocontrole sobre as 
suas paixões por ele apreendido a duras penas numa longa e 
profícua vida em comum com seus mestres. E... porque não 
dizer também... mestras consoladoras e amadas.

Todavia, não um simples retorno. Pois, ninguém volta 
ao mesmo ponto depois de explorar limites da alma humana 
inalcançáveis para os simples mortais. Nessas voltas ninguém é 
o mesmo. Afinal, séculos pareciam ter decorrido e parado entre 
o seu partir e o seu voltar tendo por caminhos as infindáveis 
extensões dos céus.

Coro

A noite se aprofundara, caminhando para o seu término, 
e a tênue e colorida luz que anuncia, no horizonte, um novo 
dia, era um véu que caia sobre todos.

Os brancos raios do sol, na sua horizontalidade matu-
tina, pareciam  enfiarem-se, como afiadas espadas prateadas, 
poderosamente, entre os grossos, negros e cascosos troncos 
das árvores.
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Difratavam-se em múltiplos coloridos que se espalhavam 
pelo chão coberto pela relva úmida que se resplandecia toda em 
repetidas luminosidades de diferentes intensidades.

Uma densa e carregada nuvem negra, como se fosse a 
cúpula do mundo, fechada como uma dura muralha horizontal, 
a refletir por baixo a vermelhidão do sol nascente, vagarosa 
e imperceptivelmente foi tomando conta de todo o espaço. 
Tingiu tudo com a sua cor purpúrea. Seres e coisas. As águas dos 
lagos ficaram rubras misturando os tons dos verdes refletidos 
em suas águas paradas. Os riachos e ribeirões escoavam, entre 
os seus seixos arredondados, um líquido rutilante, por vezes 
mutante, aqui e ali, adotando tons marrons claros e escuros nas 
pequenas turbulências e rodamoinhos que se formavam em sua 
correnteza. Os troncos derrubados e pedras escuras como que 
jogadas ao léu, que jaziam nas suas águas, ressaltavam sombrios 
o escarlate que a tudo dominava com a sua cor primeira do 
fogo primordial.

As gotas da leve chuva que caia, tão leve que parecia 
estar parada, suspensa no ar, serviam como prismas naturais 
que iam fracionando todos os brilhos quais brincos diamantes 
lapidados multifacetados que estivessem sendo despejados dos 
céus. Tornavam ainda mais magnificente a cambiante lumi-
nosidade daquela hora.

 A brisa matutina molhada e quente, leve e constante, a 
tudo envolvia com o seu frescor e carinho.

E enchia os ares com os perfumes das flores que pareciam 
chorar, ao derramarem copiosamente, pelo chão, juncado de 
ramos caídos e folhas mortas, as gotas da chuva misturadas às 
do orvalho noturno escondidas nas delicadas dobras do côncavo 
aveludado de suas pétalas.
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Dolorosamente abertas para aquele céu escuro e inescru-
tável, numa aparente noite que parecia não ter nem começo 
e nem fim.

Aqui e ali flutuavam, naquele ar úmido e filtrado, as 
sementes que lentamente voavam em busca de seus ninhos 
de germinação na incessante cadeia de continuidade da vida.

Os cantos dos pássaros, próximos e distantes, intensifi-
cados pela densidade úmida da atmosfera, em contínuos solos 
ou duetos, anunciavam, numa contraditória alegria, um novo 
ciclo da existência, pois, pareciam celebrar a melancolia.

O que lhes dava, sem se saber o porquê, ainda mais beleza.
Uma beleza realçada pelas delicadas vozes em uníssonos 

dos regatos que corriam céleres dentro de seus leitos macios 
e incertos, em meio a um exuberante verde que refletia todas 
as luzes.

Uma beleza elegíaca. A que toca o fundo do coração.
As abelhas, com a orquestração em uníssono e ondulante 

de seus zumbires, em busca de seus néctares, em pequenos vór-
tices, em volta às flores, aqui e ali, flutuavam naquele ar cálido e 
cheio de umidade que trazia as essências dos perfumes do mar.

A lançar sobre a terra, como se fosse um prolongamento 
de suas inesgotáveis ondas, o cheiro e o gosto de sargaços, algas 
e salinidade.

Em um canto da clareira, como se fosse o fundo do ce-
nário, dominado por sobranceiras árvores, um pequeno lago, 
que recolhia e silenciava as águas chorosas de vários regatos, 
refletia em seu espelho, em meio aos nenúfares espalhados por 
sua superfície, o carmesim intenso daquela nuvem cúpula do 
mundo que pairava sobre tudo.
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Corifeu

Era naquele cenário, suspenso nesse deslumbramento, 
hipnótico e paralisante, em meio àquela clareira, que se ouvia 
a voz de Fauno.

Era como se ele, solitário, representasse, como ator úni-
co, num palco singular, com uma voz entrecortada pela dor, 
em meio a um cenário sedutor, tendo como pano de fundo a 
música e as cores da natureza.

Era uma magia dolorosa. Eram os contrários juntados 
pelo belo.

A dimensão elegíaca de nossa alma.
A suprema e superior flutuação em um universo sem 

gravidade.
Inabitado pela massa.
“Existência! O que sou eu senão algo jogado aí. Lançado 

à própria sorte. Perpassado pelo destino. Em ti, ó existência, 
quem mesmo não se dispõe de mim absolutamente senão a tua 
irmã gêmea, a Senhora Fortuna? Por que? O que sou senão uma 
marionete em suas mãos. Um joguete de sua vontade impe-
radora. Ela não é cega. Sei disso. Mas, julga com um olho no 
jogo de dados. Não é isso? E se os dados não tiverem faces? E 
se as suas faces forem brancas? Ou, se ela tiver permitido que 
alguém as tivesse deliberadamente apagado. Como vai saber 
os números? Porém, ela julga, sem volta, inexorável. Com 
base em que? Em que branca combinação de números? Para 
o bem e para o mal. Para o gozo e para a dor. Para o amor e 
para a morte. E escolhe ao acaso? A esse ou aquele. No vazio 
das combinações inexistentes. E então desce a lâmina da sua 
espada. Tira e dá. Sem ter dado nem ter tomado. Sem maiores 
nem menores discursos. Frases. Linguagem. Para que retóricas? 
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Justificativas. Explicações. E tu, existência? Tu ficas aí nesse 
teu silêncio de pedra. Como se nada fosse contigo. Não é isso?”

Fauno falava bem pontuado e fazia pausas, nem rápidas, 
nem longas. Justo em um ritmo que dava tempo para que todos 
os que o estavam ouvindo absorvessem e meditassem sobre as 
suas palavras, ao mesmo tempo em que eram pronunciadas. 
Controlava as suas emoções. Com o pensamento sempre na 
frente da voz.

“Existência. Tu és esperta. Feiticeira. Manipuladora. 
Escondida sob as vestes de Fortuna. Em meio às tuas magias, 
e aos teus deslumbramentos, tu laboras para nos esconder, 
simulando, enevoando, no nosso horizonte, os caminhos da 
transcendência, do ser autêntico. Vamos nós, pobres coitados, 
querermos saber da beleza, da poesia, da música, enfim, das 
formas do belo. Do divino. Do sagrado. E da verdade. Oh! Santa 
inocência! Tu no-los dá. E no-los tira. Mostra-os e os esconde. 
Num diabólico ciclo de eterno retorno. Sem começo nem fim. 
Como se percorrêssemos a linha de uma circunferência, num 
continuum partir-se e chegar-se. Do mesmo ponto. Ao mesmo 
ponto. Acende em nós o desejo, o sonho, a utopia. Ah! Ah! Ah! 
Desejo... Sonho... Utopia... ‘Ó, quem sabe... quem sabe... tu, ó 
ser aí, no teu lugar, podes chegar lá!’ Ah! Eia! Não é assim que 
dizes? Mas,... como tu mesma sabes, estás sempre nos aferran-
do, quais prisioneiros, nas pesadas paredes do mundo, como 
única possibilidade, com os teus intermináveis cuidados e as 
tuas implacáveis preocupações. A beleza, a poesia, a música, o 
divino, o sagrado, a verdade, nos pareceriam como os frutos da 
árvore de Tântalo? Assim como ele, nós os queremos. Todavia, 
ao nos movermos para apanhá-los, eles se afastam de nós. E 
quanto mais rápidos o fazemos, mais rapidamente eles se vão. 
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O que não nos restaria senão a permanente angústia de uma 
sede nunca satisfeita? Uma angústia que nunca mostra a face, 
mas, que, sabemos... está por ai... Apenas... está por ai... como 
presença de uma impossibilidade. Não é assim?”

Cessou a chuva. Sem deixar de impregnar tudo com um 
brilho encarnado, porquanto emitia uma profusão de reflexos 
avermelhados em todas as direções. O pintor impressionista 
celestial devia ter abandonado a cena. Deixou de parar o tempo 
numa dada imagem. E descansou os seus pincéis. E outra cena 
se configurou. A cor que ali predominava era o vermelho. O 
começo e o fim. Nada no meio do espectro. Aquela maravi-
lhosa transição contínua da divisão da luz. As fosforescências, 
como que denunciando claridades cambiantes, como que se 
apagaram sem, entretanto, extinguir a luz original. Os seus 
rastros, com o andar dos corpos, desapareceram. Até mesmo 
os verdes das folhagens obscureceram-se. O máximo que essa 
excêntrica natureza colorida, sem transição, admitia, era as sutis 
gradações que misturam o vermelho e o negro. Nos troncos 
e pedras caídos e dispersos pelas águas e pelas margens dos 
rios e lagos e pelo chão relvado da floresta, penetrados pelas 
lâminas daquela esquisita luz rutilante e purpúrea. Assim, os 
rostos, ganhando novos tons, avermelharam-se, dando-lhes 
um matiz fascinante, semelhante às rosas puras voltadas para 
o sol vermelho da manhã. Mesmo assim, guardando um quase 
dualismo da cor primeira e da treva, misteriosamente, quiçá 
por causa disso, não se podia falar em falta de magia e de des-
lumbramento naquele cenário.

“Existência. São esses teus próprios cuidados e essas tuas 
idênticas preocupações que estão permanentemente nos lan-
çando nesse frenético estado de antecipação. O que somos nesse 
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aqui e agora, que escoa no tempo, senão um eterno projeto? 
Um projeto não seria um nada? Nadificamos a nós mesmos? 
Somos sempre um querer ser. Um angustiado querer ser. Um 
querer ser o que não somos. Somos angústia. Somos inautên-
ticos. Inautênticos angustiados. Como que levados por um 
inescapável fluxo de impermanência. Uma imensa torrente 
que não controlamos e tampouco compreendemos. Porém, 
nela estamos. E para ela contribuímos. ‘Antecipem! Antecipem! 
Senão não haverá salvação! Antecipem ao destino. Antecipem à 
natureza. Antecipem às coisas. Antecipem ao mundo. O mérito 
está nisso. Antecipem... senão... será a queda... o abismo.’ Não 
é assim que falas por palavras mudas? E sempre nos preocupa 
com uma ameaça? E, de volta, cobra-nos o cuidado. Mudas o 
que o oráculo, no tempo dos deuses, dizia. Mudas porque eles 
estão fugidos? Eles desertaram de ti? Ao invés de nos dizer, 
conhece-te a ti mesmo, dizes, cuida-te de ti mesmo, antecipa-te a ti 

mesmo! Não é assim que tu nos ensina através da nossa expe-
riência vivida, no nosso ser aí, por aí?... Não é assim?”

Fauno falava agora sem nenhum tom de dor. Nenhuma 
nuvem atravessava os seus olhos. Eles eram claros. E mais 
cristalinos ainda ficavam sob aqueles diversos tons de cores 
escarlates em meio ao frescor úmido da manhã.

“Existência. Tu nos dará a completude. Somos sempre 
seres abertos. Jamais estaremos fechados. A unidade nos é in-
terdita. A plenitude nos é inalcançável. O divino e o sagrado nos 
estão vedados. Esse é o resultado deste teu, cuida-te de ti mesmo, 
antecipa-te a ti mesmo. Não é assim? Estamos sempre cuidando 
de nos completar num contínuo e angustiado processo que so-
mente cessará com a nossa morte. Ironia. Seremos completos 
com a nossa própria morte. Ironia. A única certeza, aquela da 
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morte, nos é tirada, por justamente não podermos viver a expe-
riência da nossa própria morte. Ironia. Somente podemos viver 
a experiência da morte nos outros. Ironia. Como escólio, não 
nos podemos conhecer no estado de completude. Este nos está 
interdito. Ironias. Ironias. Ironias. Tu jogas, Existência. Será que 
tens aquele sorriso de Monalisa no rosto? Oblíquo e ardiloso. E, 
desse modo, qual um exímio prestidigitador, genial jogador, tu 
atiras cartas e mais cartas sobre a mesa. Cartas céleres e apagadas. 
Um jogo em que, cada carta, tu mesma a desenhas ao seu livre 
arbítrio. Depois de lançada no pano verde sob todos os olhares. 
E o fazes sem que ninguém o note. Tu não és irmã gêmea da 
Senhora Fortuna? Tu dás e tomas. Lembras o que já disse sobre ti 
e a tua irmã? Tu nos anseias com algo divino. Tu nos embriagas 
com o sagrado da completude. Porém, tu mesma, no-lo tomas 
no instante mesmo em que tu no-lo dás. Responde-me uma 
coisa, se puderes, ou quiseres. Como é que os deuses, ó Senhora 
Existência!, poderiam habitar um mundo desses? O teu mundo. 
Eles têm ou não razão de terem dado o fora, levando consigo os 
valores do divino e do sagrado? Não é assim?”

A imperceptível elevação do sol no horizonte devagarzi-
nho ia transmudando as cores. A densa nuvem negra que pairava 
suspensa sobre a floresta ia vagarosamente ia se deslocando e 
perdendo aquela cor rubra pesada que estava como que colada 
em sua superfície inferior. Os raios laminados pelos troncos 
das árvores iam tomando uma inclinação mais vertical e iam 
concomitantemente perdendo aquela difração que os dividia 
nas cores do arco-íris. As luminosidades do relvado que cobre a 
mata iam se intensificando. A clareira ia sendo, delicadamente, 
passo a passo, dominada pela luz branca.  Os coloridos impres-
sionistas, na mesma medida, voltavam, talvez denunciando 
que o celestial pintor teria voltado retomando os seus pincéis.
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Fauno voltava também a ter uma expressão dionisíaca 
em sua face e no seu tom de voz. Quem sabe se sentisse um 
prisioneiro dos irremovíveis dados existenciais. Ali, planta-
dos, ciclópicos, como montanhas imóveis. Sentia-se pequeno, 
mesquinho e inútil. Nada poderia fazer para mudar os fun-
damentos da sua condição humana. A sua impermanência, 
ditada pela sua angústia antecipadora, flutuava sobre imutáveis 
originários. Estão ali porque ele existia. Simplesmente por-
que ele existia. Estavam como que fincados em sua presença. 
Enquanto existisse teria que ser assim. Havia o seu limite no 
tempo. A impossibilidade da transcendência. O inalcançável 
sagrado. Uma divindade não mais possível. A velada ameaça 
à beleza. À música. À poesia. Cada vez mais frutos, fugidios 
e inatingíveis, que acabarão por fenecer em seus ramos. Eles 
estavam impedidos de caírem para se reproduzirem em novos 
ciclos de vida. Oh! Pensamento terrível! O belo inacessível 
perecer pendurado, numa espécie de maldição. O que lhe fazia 
sentir um cortante frio percorrendo-lhe a alma. Ele via tudo 
se reduzindo a um intenso e caótico falatório. Um ditador 
universal. Um falatório de sons e imagens, profuso, pandêmi-
co, que abafa tudo, e exige tudo para si, realimentando-se em 
suas próprias e sucessivas ondas. Talvez sentisse que somente 
a força de suas dimensões dionisíacas, que trouxera de seus 
antepassados, numa reviravolta de sua presença, de seu ser no 
mundo, lhe pudesse retirar disso tudo. Todavia, retirar como? 
Para onde? Não havia nem o objetivo, o fim, nem o meio, o 
caminho. Sobre isso nada sabia. E também nenhum de seus 
mestres, tendo eles lhe confessado a sua impotência diante da 
questão. Amargava dilacerantes dúvidas. O amor, quem sabe 
um caminho tentado, lhe fora cruelmente cortado, depois de 
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pairar em um oceano de felicidade. O amor. Algo do absoluto 
em um mundo dominado pelo amorfo. O amor foi uma flor 
que se abriu, sorriu, entregou-se, no seu esplendor, e se fechou, 
na morte. Sobrou-lhe o que? O esbulho. Nem o amor restava. 
Dissolvera-se num infinitésimo de tempo. O justo tempo em que 
a morte nos tira a luz dos olhos. Deve ser por isso que o poeta 
queria luz ao morrer. Queria a luz até a última gota de vida. 
Ficara-lhe um gosto de nada na boca. Se alguém lhe indagasse 
sobre alguma experiência com o nada, ali ela estava. Presente. 
Evidente. Aquele gosto amargo na boca. Eis aí o fenômeno 
do nada em seu próprio corpo. Em sua presença. Sentia-se 
trêmulo. Cheio de temores. E de desamparo.

“Existência. Quem vai procurar os rastros dos deuses 
que fugiram de nós, como que escandalizados, diante de nossos 
prodígios, e nos deixaram aqui, nesse mundo, ao desabrigo de 
um tempo de angústia, de dor, de solidão e de perigo? Eles dei-
xaram sinais?... Alguns signos?... Alguns traços de seus passos 
em sua fuga?... Rastros?... Será?... Ou foram pegadas nas areias 
do deserto que o vento caprichosamente vai levando. Os poe-
tas... Sim, os poetas... Mas, onde estão os poetas? Estão calados? 
Estão mortos? Todos? Poeta que não canta é poeta morto. Ah! 
Quem sabe... Sim... Ah!... um fiapo de luz de esperança surge 
na minha desolada alma. Quiçá tenham ido com os deuses... 
Vamos reconhecer... Cantar o que nesse mundo? Cantar o 
que se não há mais o sagrado. Se não há mais o mistério da 
divindade. Ah! Sim... Percebo... Longe, mas, longe, percebo... 
No rastro dos deuses fugiram os poetas. E agora temos que 
procurar rastros sobre rastros, rastros de rastros. Quais e de 
quem? Rastros que talvez estejam procurando outros rastros. 
Rastros que esquadrinham pedaços de rastros, o que teriam sido 
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outros rastros, rastros despedaçados, rastros apagados. Volta-
va aquela sensação de querer agarrar o destino pelo pescoço. 
Ao tem que ser, responderia, não tem que ser. Dioniso! Meu 
irmão! Também fugiste. Oh! Que vontade de beber na tua taça 
sagrada, divina! Oh! O teu vinho néctar dos sóis. Da luz que 
invade tudo. E aquece o meu amargo coração. Esvaziá-la com 
os olhos postos nas estrelas. Lutar no teu campo de batalha. 
Na hora da decisão. Aquela em que olhamos o abismo. Sob a 
sombra do teu corpo de bronze e da tua vasta cabeleira cor de 
ouro, caindo exuberante, poderosa, cheia de cachos, esvoaçante, 
sobre os teus imensos ombros de guerreiro invencível, imortal. 
Oh! Dimensão! Por que não te apossas do meu ser? Estou no 
descampado aberto com o firmamento sob mim com todo o 
seu deslumbramento. Posso tudo e não posso nada. Por que 
as minhas pernas tremem? Por que não consigo dar um passo 
sequer? Preso à terra por sua poderosa gravidade. O que mais 
poderia cair sobre mim? Se o próprio céu desabou.”

O que ele mais disse seria apenas uma volta ao que já 
dissera, mas, seria, igualmente, o corolário a tudo o que profe-
rira. De certo modo, a sua fala foi cada vez mais parecida com 
uma declamação poética, todavia, construída com um fraseado 
algo dramático, cheio de tons e semitons, que dominou toda 
sua oração. O que fascinava a todos que o ouviam. Os olhos 
pregados nele, absortos, eram um sinal disso. Com muita arte 
e consciência, ele, nesse fraseado, intercalava uma série de pau-
sas emotivas e misteriosas, às vezes com um viés de suspense. 
Como se falasse face a face, com o coração aberto, olhos nos 
olhos, com cada um dos seus ouvintes, como se deles fizesse 
os seus íntimos confidentes. Seus amigos de alma. Pois, o seu 
monólogo era rico nas modulações da voz que ora realçavam 
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ora arrefeciam o estado de tumulto e de paixão que lavrava 
dentro de si. Coisa que ele não queria esconder. Impossível 
não chamar para si uma atenção plena. E, por que não dizer? 
Cheia de piedade.

“Se vós pensastes, ó céus!, que eu vos daria, pela pira, o 
corpo de Ninfa, caístes em erro. Basta o que fizestes levando de 
nós a sua alma. E vós, ó Terra!, se igualmente imaginastes que 
ele seria vosso, do mesmo modo laborastes em engano. Chega o 
que o vosso silêncio deu-me face ao meu desespero. Nada. Pois 
bem, vos digo. Ele não vos será dado. Ele permanecerá comigo 
como prova de amor. Pois o amor é maior do que a morte.”

Coro

Cantemos a pavana!
Cantemos em coro.
Um canto sem linguagem.
Pura música.
Toquemos as nossas harpas.
E deixemos de lado as nossas lamentações.
Elas se vão, ao vento, no sopro de nossas flautas.
E no encantamento da dança de nossas mãos
...e de nossos corpos,
...corpos amantes.
E se escoam, como as águas do rio,
Sobre as pedras frias,
E vão se derramar sobre a aridez do mundo.
Inundemos esse ar com a nossa elegia.
Essa poesia sem palavras.
Para carregá-lo com os sons da memória.
Da memória não pronunciada.
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Esta vagará pelo tempo do sem tempo...
...e somente assim o fará
...pelo resto do tempo
...onde inclusive não há de haver tempo.
...o tempo que tudo cria.
...o tempo que tudo destrói.
É a única que restará.
Nem é significante nem é signo.
E, pelos tempos afora, é a única que virá.
...será antepassado.
Não dito, autêntico.
Assim percorrerá, solitária, espaços enigmáticos.
...será senhora de todas as encruzilhadas.
A memória imemorial.
Só aos poucos descobrimos que a ausência
...a divindade
...se esconde sob a luz.
Que a presença está velada
...sob o véu do sagrado
...se esconde sob a sombra.
Vestida, feminina, nua,
Sensual, fascinante e pura
...com a capa do mistério.
E que a boca que cala
...tem o segredo.
Cantemos silenciosamente o esplendor
...apagado do sol.
E que o astro, sozinho, domine,
com a sua mudez,
...e nudez,
... as poderosas estrelas.
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Corifeu

Foi sob esse coral de vozes sem palavras que ninfas e 
faunos depuseram o corpo de Ninfa, perfumado com o âmbar, 
branco como um carrara branco, envolta em um linho branco, 
sob um lindo trançado de talos de todas as flores. Todas...rosas, 
gardênias, margaridas, lírios, crisântemos, camélias, papoulas, 
jacintos, jasmins, violetas...todas.

A suave brisa, permeada pela luz do dia, aos poucos, ia 
misturando os perfumes todos, fazendo como que explodir 
pelos espaços as suas essências. As que ali estavam. E as exóticas, 
vindas de todos os lugares.

Ninfa, em sua total beleza, parecia adormecer. E ali estar 
desde eras ancestrais, trazendo sobre a cabeça uma tiara, um 
belíssimo trançado de orquídeas lilases, claros, em semitons 
violetas, e transparentes, que emitiam um brilho celestial.

Morte e beleza. Como poderiam estar assim juntas? Que 
beleza existiria ali? Que morte seria aquela? Como achar que 
ambas, morte e beleza, justo naquele modo, que ali se apresen-
tavam, pudessem, assim, simplesmente, caminharem juntas? 
Alguma misteriosa transcendência as unia. Algo fora do alcance 
de nossa compreensão. Talvez devido ao encantamento que a 
todos envolvia. Pois todos ali, mesmo que estivessem tomados 
por um estado de magia, naquela cena, estavam conscientes de 
que tudo ali ligava morte e beleza. Era algo daquele espaço do 
mundo. Específico. Um espaço privilegiado. Era algo da hora 
daquele tempo. Específico. Um tempo também privilegiado. 
Assim o sendo, quem sabe, por obra de alguma divindade que 
talvez nos tenha concedido aquilo tudo como uma dádiva 
sobre cuja origem ficamos a nos perguntar. E o silêncio nos 
encarando de frente.
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Coro

Fauno carregava Ninfa branca bela como a luz
Na sela do seu cavalo veloz e luminescente.
E o seu vestido alvo como o lírio aspergiu pelo todo
Uma nuvem faiscante que se perdia nas dimensões.

Entre as estrelas, acima das árvores, cavalgavam.
Explodindo os espaços verdes e azuis da escuridão.
Envolveram-se no delírio da vermelhidão de Betelgeuse.
E os céus cintilaram a luz da tiara violeta a partir de Órion.

Todas as flores na noite se abriram temerosas.
E voltaram para o empíreo os seus olhos orvalhados.
As suas cores esparramavam fosforescências intensamente 
coloridas.
E perfumes ébrios, essências de narcisos, misturados a lágrimas.

Noites incontáveis noites de um tempo congelado
Por um firmamento de gelo petrificado,
Os dois amantes, um na vida, outra na morte,
Amavam-se no etéreo leito nupcial aquecido pelo azul.

Estavam além da morte...
                                             Além da vida...
Além do tempo...
                                         Além do mundo...                 

Pelos caminhos secretos da floresta,
Por todos e nenhum, os duros cascos dos corcéis
Faziam tremer a terra a espalhar o terror.
Os assaltantes dos céus seguiam o seu rei.
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Longe, um sino dolente batia uma martelada sinistra. Bronze 
no bronze.
Dam. Dam. Dam. Um torvelinho de cavaleiros em longas 
capas negras,
E luzidias, levantava uma poeira de vagalumes riscando a treva 
dura.
Dam. Dam. Dam. Bronze no bronze. Era o aviso da meia-noite 
sabática. 

Uma leve fita violeta caia suavemente sobre a relva e as folhas 
mortas.
As espadas de luz difratada pelo chão começaram de novo a 
sua tarefa.
Enfiavam no corpo da floresta as suas afiadas lâminas rosadas.
Os bruxos e bruxas voltaram sobre os seus passos.

A noite terrífica fechou-se sobre o manto de sua própria sombra.
Os cantos voltaram sob um pano de silêncio e de vida.
Foram-se os sons dos terrores. Os zumbidos das abelhas vol-
taram.
O sol vermelho ia tingindo tudo com o rubor de sua face.

Um ser da floresta

A ninguém é dado saber o que acontecia. Todos nós 
ficamos paralisados de medo. Fechamos as portas de nossas 
casas. Abandonamos os caminhos. Guardamos os nossos ani-
mais nos seus redis. Tememos a sua fuga desabalada diante dos 
fenômenos. Os nossos cavalos. Inútil qualquer coisa. Saltaram 
relinchando sobre o que restava das cercas dos currais que 
derrubaram aos trancos, caóticos e desesperados, correram, 
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corcoveando, aos saltos, dando coices nos céus, como loucos, 
pelos bosques, matas, clareiras e campos, com as crinas e caudas 
eriçadas, embaçadas pelas sombras, soltas ao vento. Perderam-se 
no horizonte escuro em inaudita velocidade. Tememos que 
jamais voltem. 

Nos céus, enormes riscas móveis prateadas, como chis-
pas de fogo, como se fossem os vários véus de uma cascata, 
caindo da distante altura. Pareciam uma infinidade de céleres 
estrelas cadentes. Uma chuva de cristais líquidos descendo de 
sua cúpula anil fulgente.

Mas,... há algo estranho... amor e morte...
Uma estranha luz violeta vinha da constelação de Órion. 

O belo caçador que violentou a virgem hiperbórea Ópis. E que, 
por causa disso, foi punido com a morte por Ártemis que, en-
ciumada, lhe lançou um escorpião sobre o calcanhar. Lá estão 
eles, pregados na cúpula dos mundos, imolados, acorrentados 
nos céus, cada um preso a cada um, pela eternidade. Imóveis 
em sua louca e devastadora mobilidade. Símbolos eternos de 
amor e morte. Beleza e morte. Lá estão eles. O Escorpião na 
eterna perseguição à Órion. É de lá que veio a estranha luz lilás.

Lá está Betelgeuse, a bela gigante de Órion, branca, ama-
rela e vermelha que queima o mundo. Jóia única. Condenada 
às trevas, depois da epifania esplendorosa de sua beleza. Beleza 
e morte. Beleza do azul. E morte no azul.

A luz azul violeta... a luz da tiara de Ninfa morta... a bela 
que amava Fauno.

É no seu longo e translúcido rastro que vão os cavaleiros 
dos céus. Eia! Os guerreiros de Fauno! Coragem prodigiosa! 
Em meio àqueles abismos sem fundo, onde início e fim, nascer 
e morrer se unem em um único e enigmático ponto.
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Um volátil e fosforescente fio violeta flutuando na esfera 
do firmamento.

Amor e morte, beleza e morte, dia e noite, luz e escuridão, 
assim enlaçados. No minúsculo ponto. De onde tudo vem. Para 
onde tudo vai. Algo que é tudo e que é nada. Ponto dentro de 
ponto, dentro de ponto, dentro de ponto...

E aquele sino. Dam. Dam. Dam. Parecia uma voz dolo-
rosa e macabra a repetir uma palavra incompreensível, uma 
só palavra, intraduzível, no meio da noite interminável. A nos 
avisar que o cortejo fúnebre estava chegando.

Vamos ouvir o que tem a dizer a Noite Profunda.
E nós já podemos escutá-la.
Prestemos a atenção.

Coro dos guerreiros de Fauno

Alnitak, Alnilan, Mintaka, pérolas azuis do Cinturão de Órion,
Onde reverberam os relampejos dos mundos,
Tremeluz a luz prateada de nossas espadas rosadas.
Sangue e gritos escoam pelo silêncio de eras derretidas.

Betelgeuse – morre em seu mortífero esplendor vermelho.
Dardeja o seu azul, submetendo a matéria desconhecida – Rigel. 
Queimam a face dos desprevenidos nas suas fornalhas.
Seres desolados caminhando pelas areias onduladas do deserto.

Oh! Saiph! Oh! Bellatrix! Faróis dos céus. Corpo do Caçador
De estrelas e de mundos impenetráveis. Amante iluminado!
Ousaste fascinar as luzes de Aurora! A raptora de nossas almas.
Atreveste! Belo! Impor-se à Virgem Imortal. Caçadora. Per-
dição para ti!
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Oh! Saiph! Oh! Bellatrix! Não nos deixais cair ébrios, mara-
vilhados,
Nos abismos de cores impronunciáveis. Deslumbrantes breus 
do nada.
Lá é onde se esconde o ser na sua face inconcebível. O que se 
vela.
Guiai-nos! Ó Caçador! Com os teus cães, naqueles golfões de 
fogo. 

Corifeu 

O pintor impressionista definitivamente saiu da cena. 
Levou consigo os seus pincéis e cores. Não era mais o tempo 
de exprimir a análise e a síntese da luz, a celebração da alegria 
e do colorido da natureza, da luminosidade e da leveza da vida. 
Como um sábio órfico, tomou o seu caminho. E não olhou 
para trás. Nem mesmo quis saber o que ficara em seu belo 
rastro luminoso.

Nela assomou o pintor celeste de outras dimensões. 
Aquelas que não são essas da realidade ai. Dessas jogadas ai. 
Dessas que a nossa existência cotidiana lança por aí. E que vão 
ficar como folhas caídas. Folhas soltas e frágeis levadas pelo 
vento. Flores que vão murchando pelo chão. Cores essas dos 
fenômenos. Essas do mundo das aparências. O pintor celeste 
teria que ser outro. Teria que ser aquele de antes da luz. Antes 
da cor. O que não treme face à decisão. O que abre a cortina 
adiáfana negra. E não teme ter a face queimada e os olhos 
cegados pelo plasma magmático. A fornalha de rutilo e safira. 
Teria que ser aquele capaz de passar para a sua tela, e daí para 
os nossos olhos, o que sai desse plasma. As novas dimensões 
e novas sensações. Dimensões e sensações ainda não visitadas 
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por nós. Nunca vistas e jamais percebidas, tocadas, sonhadas. 
Ou,... rejeitadas pelos nossos sentidos, geralmente pouco afeitos 
a perceber as sutis diferenças que fazem a total diferença entre 
as diversas formas com que se veste a beleza. Beleza em estado 
puro. Beleza essência. Independente de qualquer aparência. 
Beleza como invariante em si mesma. Beleza como afirmação 
da liberdade. Não uma liberdade qualquer. Liberdade con-
ceituada. Liberdade limitada. Mas, o supremo livre-arbítrio. 
Jamais abraçado. O sagrado livre-arbítrio. O que enfrenta o 
destino. Aquele da decisão que nos coloca solitários diante 
do despenhadeiro. Tendo às nossas costas o vazio. Aquele da 
coragem incondicionada. Aquele da soltura no espaço. Oh! O 
impetuoso vôo libertário. A liberdade da liberdade.

O pintor da beleza terrífica. A beleza que pudesse conter 
o lado do sentido trágico da existência. A beleza que pudesse 
manifestar a escuridão, o negrume, o obscuro, a beira do pre-
cipício, a angústia do desfiladeiro infindável que tem acima 
de si apenas uma nesga do céu estrelado. A beleza do tremor e 
do terror paralisante. Aquela que nos petrifica onde estamos. 
Como que estatelados pelo colossal espanto em que ficamos 
quando percebemos que estamos diante de sua face. A beleza que 
pode queimar. Temor e tremor em que ficamos ao conhecer o 
fascínio, o gozo, de conhecer, em nós, o nosso antepassado em 
estado puro, não corrompido, não maculado pelo conceito, pela 
lógica, pela razão. O antepassado que fica se dele conseguirmos 
abstrair o mundo que está aí. As antepassadas ilusões, imagi-
nações... As fantasmagorias,... o encantamento, o fascínio...

E tudo na superfície, na áurea branca do mundo, se passa 
como se fossem fora de nós. Externas ao nosso ser. Ilusões... 
O que seriam as ilusões?...
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Elas põem fora o que está aqui. 
O pintor celeste de outras dimensões teria que ser aquele 

que pudesse trazer, para a superfície das coisas, o nosso profundo 
ancestral mais ancestral. O recuo mais recuado. A busca dentro 
da busca. O perdido dentro do perdido. O que pode chegar no 
mistério do mistério. No ascendente do ascendente. O que 
pode alcançar o princípio do princípio. Desvelar o sagrado do 
sagrado. Tirar o véu da divindade do divino. Ir ao início do 
início, regressivamente, até o puro inexprimível. À essência. À 
substância livre de qualquer interpretação. Àquela que é capaz 
de suspender o mundo. Onde o conceito é insuficiente. Onde 
a lógica não alcança. Onde a palavra nada diz.

Silêncio onde tudo fala pelo silêncio.
Vamos ouvir o que tem a dizer a Noite Profunda.
E nós já podemos escutá-la.
Prestemos a atenção.

Coro dos guerreiros de Fauno

Oh! Temor. Terror. Tremor. Êxtase. Embriaguês. Epifanias. 
Princípio.
Não queiras tu lá te dar. Oceanos de vidro parados. Escuridão 
e luz. 
Cores vitrificadas. Rosas cristalizadas. Congelados furacões 
de poeira.
Fim. Poesia pré. Significantes sem significados. Sensual. Ima-
culada. 

O belo cavalo negro. A aura de luz. No vórtice imutável. Abis-
sais secos.  
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A infinitude na finitude. O ponto irídio singular. Silício e 
Ferro. A criação.
Eclosão da luz. A águia fabulosa presa na borda do pélago. 
Nebulosas.
Estáticas. Vulcões vomitando fogos petrificados. Bocarras 
azuis e caos. 

Desordem. Descomunais ondulações. Concavidades em con-
vexidades.
O vôo na solidão imóvel. O espaço toro retorcido. Ó! Delírios. 
Fantasias.  
Imensas e intensas rosas abertas. Perfumes no éter referencial. 
Luxúria. 
Tempo onde nada se move. Espaço onde nada se mensura. 
Ilusões. Ah!

Nossos cavalos pisaram no que não se sabe. Tocamos as re-
ferências. 
Cavalgamos em paredes de cristais. Limites fixos. Onde acaba 
o aquém.
E começa o além. Dentro do fluxo imóvel. E o silêncio que 
nos devasta.
Esse,... é o teu silêncio. Oh! Tu! Observador! Tu que és o que 
sabe. Ah!

Um ser da floresta

Os troares dos cascos dos cavalos, em tropel, sobre a terra, 
sujos de luzes vitrificadas de universos imóveis, ressurgiram 
na noite da floresta. Era desmedido o caos dos altos, sonoros e 
seguidos sopros e relinchares. Ofegantes, afrontados, inquietos, 
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como se estivessem na iminência de uma carga de cavalaria, 
corriam como loucos a sua cavalgada noturna, obedientes 
às rédeas de seus cavaleiros, sob suas longas e negras capas 
luzidias a refletirem, nas trevas da noite, as poeiras daquelas 
luzes translúcidas das nebulosas. Aquelas que em atropelada 
louca visitaram pelos mundos afora. Vinham como cavaleiros 
dos céus. E traziam, em si, essas regiões estranhas. E marca-
vam, no chão da floresta, com os seus passos fosforescentes, 
um caminho luminoso e deslumbrante que assustava e, ao 
mesmo tempo, extasiava quem os visse. Eram deslumbrantes. 
Eram belos. Os cavaleiros e os seus caminhos. E que somente 
terminavam, e assim se pacificavam, no grande roda-moinho, 
qual um furacão, que fizeram na grande clareira no entorno 
do seu rei. Aos gritos. Um tumulto ensurdecedor. Pedaços de 
folhas, pétalas, e uma nuvem de poeira cinzenta se elevavam e 
ficavam como que suspensas, flutuando no ar em um imenso 
torvelinho, como se fossem partículas girantes submersas em 
um cristal liquefeito.

“Eia! Eia! Eia! Fauno é o nosso rei! Somos chegados dos 
mundos delirantes, onde o acompanhamos, para que se cumpra 
a sua vontade. Não tememos a morte. Não tememos os golfos 
do infindável. Nem as ondas descomunais de lavas vermelhas. 
Nem o terrífico cavalo negro que corre sozinho com a luz. Nem 
a águia aterradora que se desprende como um raio da parede 
do assombroso despenhadeiro violáceo. Não queirais ir lá. Lá 
é a incerteza, a indecisão. Terror e tremor. O ficar paralisado. 
Lá é onde não há noite nem dia. Onde há somente a ofuscante 
luz das estrelas. Não as olhe de frente. Lá é o além do sol e da 
lua. As espadas com as lâminas plenas de rosas, enfiadas nas 
fornalhas rubras, testemunham os nossos feitos. Foram tem-
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peradas no coração das crateras congeladas que fumegavam 
paradas em meio à paz do éter que não tem nem começo nem 
fim. Eia! Eia! Eia! Fauno é o nosso rei!”

Incompreensível para nós o que eles cantavam. Era como 
se estivessem tomados por uma devastadora loucura que os 
fizesse querer rachar o mundo. A imagem do pavor estava na 
face de todos. Novamente os nossos cavalos quebraram o que 
podiam quebrar em sua volta. E vazaram como o fazem os vi-
nhos que se derramam aos borbotões de tonéis rompidos. As 
nossas ovelhas, mais próximas de nós, espantadas com aquela 
agitação, que vinha em ondas, caoticamente de todos os lados, 
fugiram. Eram corpos brancos, macios e lanosos correndo na 
escuridão. Como o gado, pelos campos e pastagens. Todos se 
embrenharam nos matagais cobertos pela noite densa. Teme-
mos pela sua sorte. Talvez as tenhamos perdido para sempre.

Fechamos com dificuldade todas as portas e janelas de 
nossas casas. O seu chão e as suas paredes como que estavam 
a proclamar um terremoto. Uma poderosa ventania se elevava 
no horizonte. O vento de verão dava os primeiros sinais de sua 
chegada. As copas das árvores, sob violentos e sucessivos golpes 
de rajadas, provenientes de todos os lados, davam a impressão 
de estarem na iminência de serem arrancadas de seus troncos. 

A angústia se apossou de nossos corações. Suspeitáva-
mos que uma grande ameaça estava se configurando e breve 
iria desabar sobre nós a sua incontida fúria. Porém havia algo 
estranho...

Não atinávamos que um misto de medo e curiosidade 
estava decisivamente se apossando de nós. Quanto mais se 
intensificavam todos os ecos daquela noite alucinada, mais 
assustados ficávamos. E quanto mais o pavor nos invadia e nos 
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submetia, estranhamente, mais e mais nos seduzia, embriagava, 
magnetizava. Atraía...e libertava... Quanto mais quiséssemos 
nos esconder, ou nos afastar, do objeto do medo... Mais in-
tensamente queríamos vê-lo. Inteiro diante de nossos olhos. 
É aquele mesmo estado angustiado em que se fica quando se 
percebe, mesmo que não muito nítido, uma coisa incerta e não 
perfeitamente delimitada, talvez se movendo, ao nosso redor, 
nos esconsos indefiníveis das brenhas. Uma vaga luz que sen-
timos correr aqui e ali. Uma sombra que se move e que parece 
cair no chão. Uma folha apenas. Quem sabe. Algo fugaz que 
desconfiamos estar operando em nossas cercanias. Até mesmo 
distantes vozes ouvimos, gritos abafados, como se fossem cha-
mados, súplicas ou mesmo alertas. Sem termos certeza disso. E 
que somente a simples e destemida curiosidade nos impulsiona 
para saber o que seja, mesmo com o coração aos saltos. Havia 
uma desconfiança sobre a iminência de um perigo. Não muito 
claro. Mas, havia, igualmente, no fundo mesmo de nós, uma  
emoção que, sem querer escondê-lo, estávamos apreciando. 
Algo fora do comum acontecia. Temor e tremor. Tremor de 
emoção. Devia ser aquela emoção do irrequieto desejo de abrir 
uma caixa de segredos e de sentir o gozo de tê-lo feito. Ah!

Os que tiveram coragem, e poder de decisão, e souberam 
afastar o temor, saindo desse mar de contradições envolven-
do o medo e a curiosidade, viram passar o majestoso cortejo. 
Oh! O que teriam perdido se enclausurados tivessem ficado! 
Oh! Temor e tremor. Tremor de emoção. O augusto cortejo. 
Transidos de medo, mesmo assim, admiravam-lhe o assombro. 
E então abençoaram a sua saída para o meio da noite. E então 
puderam testemunhar o que lhes dizia a Noite Profunda. A 
Noite Fantástica.
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Fauno, sob sua excelsa e longa capa branca, iluminada pelas 
estrelas, seguido por seus guerreiros, cavalgava acima das árvores 
e dos lagos, tocando levemente em suas águas, e pelos caminhos 
perdidos e indecifráveis da grande floresta fechada. Os caminhos 
que somente ele sabia onde iam dar. Ia, imponente, abrilhantado 
pela noite, belo, abraçado à sua pequena e linda Ninfa. Ninfa 
branca. Ágata branca. Mármore branco. Lírio branco. Estátua 
branca nos espelhos das águas coloridas pelas ninféias, narcisos e 
papoulas. Ninfa sem a luz dos olhos. Ninfa vestida de branco. Com 
a sua tiara de orquídeas lilases que iluminou o firmamento negro. 
Uma doce claridade azul-violácea fluorescente e esplendorosa 
naquela noite fantástica a se derramar pelo relvado orvalhado 
cheio de folhas e flores mortas caídas.

Corifeu

Longa e louca foi a noite. E longa e bela foi a pira ardente 
de Ninfa adornada de flores. A sua luz refletia em todos os 
olhos, em todos os espaços, em todas as estrelas, em todas as 
nebulosas, em todas as constelações. Em todos os mundos e 
dimensões. Lá, no onde não se sabe, iriam dizer sobre a morte 
de uma estrela. A explosão do seu majestoso azul a iluminar 
todos os universos.

E longo foi o silêncio. E longas foram as lágrimas guar-
dadas nos corações, nas folhas, nas pétalas abertas, nos galhos 
caídos. Longos foram os pulsares das labaredas em seus cre-
pitares que vagarosamente alçavam aos céus a sua imagem, a 
sua psiquê, o seu reflexo, a sua aparência, o seu corpo etéreo. 

Longa e louca foi a noite. Oh! Bela Ninfa! Longo seria o 
teu caminho sem volta. O caminho em que não se olha para trás. 
Tal seria o deslumbramento de luz que contemplarás à tua frente. 
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Longa seria a tua memória desse nosso mundo de cá. Grande 
será o teu coração para levarmos contigo na infinita viagem.

Longa e louca foi a noite. Para nós. Oh! Ninfa! Antes 
que a deslumbrante raptora de dedos cor de rosa viesse arre-
batá-la. Oh! Bela Ninfa sem a luz nos olhos. Elevada aos céus 
pelo fogo da terra.

Longa e louca foi a noite. Antes que a bela Aurora abrisse 
as portas do céu para que passasse o carro luminoso de seu 
irmão. Aquele que traz as espadas prateadas difratadas que 
penetram na alma das matas frondosas e grotões silenciosos e 
derramam na aveludada relva molhada desta terra umbrosa o 
intenso brilho de sua luz. Antes dos cantos dos pássaros. An-
tes dos choros dos recém-nascidos, do balido melancólico das 
ovelhas e do mugido faminto e agudo dos bezerros. Antes que 
chegasse um novo dia, a eterna unidade do eterno retorno, no 
eterno dionisíaco renascimento após a sua morte. Chegaste, 
oh! bela Aurora!, renovadamente, com as suas promessas, o seu 
prolongar, a sua permanência, o seu fluxo, os seus desejos, os 
seus sonhos, os seus amores, as suas angústias, as suas dores, os 
seus cuidados, as suas lutas, os seus findares, os seus nasceres, 
as seus morreres, as suas poesias e os seus cantares.

Oh! Inexplicável e inexprimível unidade! Tu estás aí 
sempre. Inarticulável em minha boca! Sei que tu estás. Tu és 
presença. Mas, também, tu és ausência. Calo-me diante de 
ti. Da tua loucura em te revelares a mim. Por que? Somente 
os meus olhos te contemplam. Olhos parados no horizonte 
indefinido e calado.

Longa e louca foi a noite. Antes que a bela Aurora abrisse 
as portas do céu para que passasse o carro luminoso de seu 
irmão. Antes que ela viesse roubar-te de nós. Antes que ela 
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levasse por seus dedos a tua beleza. Antes que tu fosses a nossa 
elegíaca memória. Oh! Bela Ninfa!

Ninfa bela, amada, vestida de branco, o branco mais 
imaculado. Tu não estás mais. Porém, és tu mais. Tu, neste teu 
agora, infindo, és o passado congelado. Aquele que ficou para 
sempre em nós permeado. O petrificado. Átomo por átomo, 
partícula por partícula, indivisível por indivisível. Último por 
último da essência última. E assim ficarás pelos tempos do tem-
po sem tempo. Pois, o inominado, tu não o podes abandonar. 
E nem fugiras mais, em corridas loucas, da imensidão que a 
ti pertence. Pois, ela é tu mesma. Guardas dentro de ti o sem 
limites. Dele serás a bela semente. Faze-a percorrer os mundos 
todos. E neles inocule a tua beleza divina. A beleza que aqui 
esteve para nos dizer o que é a beleza. A beleza feminina. Seja 
tu dela o mensageiro peregrino. Pois, dela és o reflexo, a alma, 
a aparência, a imagem sagrada.

Ah! Ninfa! Bela Ninfa! A que não está mais. Longo era 
o caminho de luz azul de sua tiara violeta. Longa foi a nossa 
paralisia, o nosso encantamento de estar ali, naquela noite fan-
tástica. Longo era o raio que percorria o firmamento salpicado 
de estrelas brilhantes que pareciam falar em seus pulsares.

Longos eram os compassos daquela música calma e la-
mentosa que ali chegava como que tocada pela doce brisa que 
vinha do horizonte que aos poucos ia se colorindo. Que música 
era aquela? O pintor de cores desconhecidas cedeu o seu lugar ao 
criador de harmonias delicadas? Sim. Devia ser isso. Harmonias 
que guardavam sutis diferenças com aquelas às quais estávamos 
familiarizados. Acordes e melodias que faziam ressonar dentro 
de nós cordas de emoções nunca tocadas. Era como se ele, o 
criador de novas harmonias, tivesse o dom de abrir, em nossa 



111 | João Cezar Pierobon

alma, os espaços de novas dimensões sonoras, que lá estavam 
fechados, cordas intactas e inatingíveis, que lá permaneciam 
quietas, e, assim, nos premiasse com o prazer de podermos 
submergir em atmosferas por nós nunca frequentadas e nem 
imaginadas. Era a magia que nos fazia captar sons e harmonias 
em planos de sensações desconhecidas por nós e que de um 
modo singular nos tocava a alma.

Por que teria sido assim? Que divindade fez com que 
aquela música aparecesse enchendo os ares daquela noite? Longa 
e louca noite. Insuficientes palavras poderiam responder a isso. 
Esse mísero corifeu só pode dizer que somente a linguagem da 
música, daquela música, poderia nos fazer perceber essencial-
mente toda a beleza daquela poesia que ali estava ao alcance 
de nossos olhos e de nossas emoções. 

Oh! Bela Ninfa!  Longa será a memória da tua beleza. As 
tuas fugas. Os teus mergulhos nas águas coloridas e perfumadas 
dos lagos adornados de flores. Os teus beijos. As tuas danças 
eróticas. O maravilhamento de tuas perfeitas formas, como uma 
estátua de alguma deusa pousada nos bosques. Os teus abraços 
macios. As tuas ágeis e delicadas mãos carinhosas a percorrerem 
corpos enlouquecidos. Os doces néctares de teus seios cheios 
e rosados. Os teus gritares de total entrega e de gozo exaltado 
percorrendo o negrume da noite. Os teus perfumes de mulher 
que trazias das profundezas das eras.

Oh! Bela Ninfa! Longo é esse traço de luz que une a tua 
pira e vai se aninhar na constelação do Caçador, o amante de 
divindades. O gigante que empurra as estrelas como se abrisse 
para ti os caminhos dos céus. Pois é a eles que tu pertences.



PARTE IV – Caça Selvagem do Vento de 
Verão

Canto de um Recitante

Mãos procuram mãos. Pés à cata de pés. 
Braços ardentes pelo abraço. Corpos procuram corpos.
E como estátuas brancas mergulham nas águas.
E levanta os pingos das ágatas puras. 
Rastros de luzes brancas no caminho.
Espadas vermelhas, como lâminas de rubis ensolarados, o 
iluminam.
Troncos negros mergulhados no fogo cintilante do sol.
Ardem nas brasas dolorosas de sua fornalha.

Oh! Vento de Verão que anuncias o todo.
Ouço na distância o canto anunciador do pastor.
O todo vem com a sua alegria e com a sua tristeza.
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Vem com o gozo e com a devastação.
Vem com os muros caídos
E as paredes mofas e destruídas,
Esquecidas de seus quadros e de suas memórias.
Vem, oh! Vento de Verão. Faça o que lhe ditou o destino.
Vem acordar a relva de seu desfeito sonho da primavera.
Vivido entre as flores e os seus prantos cheios do orvalho das 
manhãs.
Vem ondular os campos e neles fazer escutar o choro das ondas.
Em harmonia com o arfar do mar que mergulha no horizonte
A sua angústia de saber que sempre reviverá
No fogo que nasce no oriente e queima a sua face azulada
E fecha a cortina encantada do nosso sonho noturno
Povoado de ninfas e faunos jocosos
Arrebatados na sua caça aos amores.
Debaixo do firmamento cheio de estrelas que nos chamam
E clamam por nós na sua dolorosa e vazia solidão
A chorar com os seus olhos postos no negrume que nada diz.

Troncos negros. Queimando na pira ancestral.
Chamas abafadas e apagadas pelo véu das trevas pétreas.
Troncos negros. Afogados na gravitação da terra luxuriosa e 
úmida. 
Troncos negros. Pesados. Troncos negros. Dividindo espadas 
de luz.
Lâminas cortadoras de raios miraculosos que saem dos corações.
Chamas realimentadas das esperanças... O fogo azul salvador
Emitindo os seus reflexos pelo chão forrado de flores e folhas 
mortas.
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Sementes vivas, no eterno retorno, ali jogadas, ali caídas... lá 
morridas,
Lá vividas. Aromas eróticos e suas garras de rapina em vôo 
pelos ares.
Apelos. Desejos. Rogos. Amor e morte. Beleza e feiúra.
Morte e vida na sua dança revelada e jamais acabada. Muralha 
decaída.
Tudo levado à distância pelo vento do verão. Calmaria e fúria.
Na sua implacável caça pelos seres... Entre os troncos negros...
A lança que voa. Nos olhos. A luz que se apaga. A vida que 
triunfa.
Destroços e devastação. Colunas dos templos reerguidas.
Os frutos colhidos na palma da mão. Os alegres tons das co-
lheitas.

Oh! Todo! Oh! Tudo. Nós somos tu!

Troncos negros... Em brasa queimando...
Entre eles,... Os apanhadores de flores. Os criadores da fantasia.
Enredados nas tramas dos perfumes da mirra em nébula parada.
Duas belas e fantasmagóricas formas fogem. Um rastro após 
o outro.
Enlaçam-se e separam-se nos mistérios daquelas luminescências.
Mãos procuram mãos. Pés à cata de pés. Rápidos se elevam 
do chão.
Braços ardentes pelo abraço. Corpos procuram corpos.
Bocas procuram bocas que se grudam no silêncio dos lábios.
E como estátuas brancas mergulham nas águas.
Prazer insaciável no frescor da fonte que jorra um pranto 
incansável.
O lamento do amor que não se deu.
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Um macio e estonteante tapete de folhas e flores rubras caídas,
Ali derrubadas para bendizer e separar os amantes.
A imponente catedral submersa no meio da floresta densa,
Como se estivesse no fundo das águas do oceano,
A arranhar os céus com a sua ameaçadora flecha. Ponta mor-
tífera.
As gárgulas demoníacas a vomitar terríficas as águas da chuva
Com os olhos mortos postos no horror dos passantes. 
Corredor de mãos postas que fogem para aquele fundo,
Altar, ponto de fuga, divina luz, em meio à nuvem de incenso.
Pétalas dos lírios brancos. Essências dos ópios. Oh! Tontura!
Oh! Destino! Cruel no seu jogo desordenado de impossibili-
dades.
Exéquias de núpcias mortas e de juras não pronunciadas.
Diante dos olhos. Diante do corpo. Diante da respiração.
Um soluço em um rosto, uma voz sem palavras.
Poderoso desejo de estremecer e rachar o chão do mundo.
E descer os degraus da escada lá mesmo...
Lá mesmo onde desceram os gritos.

Ah! Aquelas águas sagradas.
As águas do esquecimento e do abandono.
As águas que tornaram possível a impossível separação do 
mundo.
Cuidados. Preocupações. Ansiedades. Imperativos.
Não ser o ser. Ser o não ser. Um ponto futuro. Sempre lá, na 
frente.
Vade retro! Para trás! Oh! Leveza! Oh! Estonteante suspensão!
Oh! Exaltação! Oh! Indistinguíveis enlevos. Oh! Morte inútil.
Acordaste o amor. E o fizeste com o badalar insistente de seu 
sino.
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Plangente badalar. Dam. Dam. Dam. Três badaladas e um 
silêncio.
O calar do caminho. Imerso no côncavo que jamais será preen-
chido.
Era esse emudecer, longo, que petrificava as suas sombras
Avermelhadas pelas ofuscações todas daquele dia,
Esplendoroso na sua dor. Do retorno que se desenhava im-
placável,
Como chamamento categórico das coisas que comandam o 
mundo,
Com a presença irrecusável de sua esfuziante e lacrimosa luz.

“Oh! Velha Senhora! Oh! Fortuna! Tudo desabou aqui. Obra tua.
O que me restou, senão esse abraço vazio.
Gozo que se fecha sobre um corpo imaterial.
Eu em mim mesmo abraçado à minha solidão.
Beijo um reflexo. Os lábios rosados são apenas luz.
Entrelaça-se em mim e a mim se dá... apenas uma aparência.
E tudo se dissolve numa forma translúcida. Bela, porém, forma.
Como se na noite entrasse o dia oblíquo e recusado. Insolente.
Rapace. E tudo se desmanchasse na realidade árdua e fria. 
Oh! Corrida louca atrás de um véu que cintila
E a tudo perfuma com o delírio de sua beleza.
E que esconde um corpo que não está mais aqui.
E que foi levado pelos espaços inatingíveis dos mundos des-
conhecidos.
Por quais mãos? Por quais mãos? Diga-me! Oh! Velha Senhora!
Oh! Voz que me chama e que não me responde.
Onde está o teu corpo material. Oh! Lírio puro!
O teu corpo de âmbar com gosto de ambrosia. Oh! Vinho dos 
deuses!
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Que busco nas águas e nas flores. As tuas águas. As tuas flores.
Oh! Eros, meu irmão! Explica-me essa morte que vai além de 
ti mesmo?
Recuso-me a aceitar que a ela tu te submetas! A Morte! Oh!
Afinal, o amor que tu tanto proclamas não é imortal?
Jogaste comigo um jogo já marcado?
Que imperativo vergou-te sob tal impiedade?
Vem tu aqui! Desce do teu céu! E me conta esse enigma!
Por que o amor deixou-se vencer pela morte?”

Coro de Todas as Vozes

O sol põe fim à noite dos delírios.
Cessa o sinistro badalar do sino.
Nas águas dão-se papoulas e lírios. 
As bocas cantam o sagrado hino.

Oh! Vindos do mar não há mais lamentos.
Sedentos de gozo entre as plantações,
Ninfas e faunos em mútuos tormentos,
As vozes fecham nos seus corações.

Os troncos queimaram na pedra dura.
O dia levou de nós a imagem.
Cansou a noite tanta desmesura.
O fogo lavou a alma selvagem.

“Oh!” Junto à fonte chora a lacrimosa.
“Beija-me mesmo sendo uma ilusão.
Sacia essa tua sempre amorosa.
Eu! Forma. Tu! Essa louca paixão.”



PARTE V - Coda

Corifeu

Ele, ajoelhado, como se estivesse em oração. Cavava o 
chão. A terra úmida. Em meio às flores à margem do caminho. 
Lá mesmo por onde entravam as espadas da luz difratada do 
dia. Fauno, com as mãos escalavradas. Mãos que procuravam 
uma via para as profundezas da terra.

Em volta, os sons e os chamados da floresta. Os anseios. 
Os labores. Os pés pelas estradas. Em meio aos brilhos e cores 
das águas paradas. A paisagem do pintor celeste impressio-
nista que devia ter voltado. Tudo espelhando a maravilha do 
límpido céu, no alto daquela fresta das altaneiras e imponentes 
copas das árvores. As luzes caíam como se fossem os focos dos 
holofotes que estivessem sustentando, magicamente, suspenso 
no ar, o grande altar no fundo da grande nave de uma cate-
dral. Luminoso e solene. Os brancos, aqui e ali, em focos tão 
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intensos e definidos, mesmo em meio à luminosidade do dia, 
mais pareciam serem dardos de luz lançados impiedosamente 
pelo sol a perfurar incisivos as ramagens derrubadas pelos 
ventos. A vermelhidão do começo do dia apagava-se envol-
vida em densos nevoeiros que mais pareciam nuvens caídas e 
que ali ficavam teimosamente rentes ao chão. O veemente e 
vibrante carmesim, que coloria toda a linha do oriente, pouco 
a pouco, foi cedendo o seu tom purpúreo para todos os tons 
e meios-tons dos alaranjados, dos amarelos, dos verdes, dos 
azuis, dos anis e dos violetas. Até que o terrível e ciclópico 
olho branco do sol dominasse o céu, fazendo subir nos ares as 
luxuriantes essências dos campos criadoras de um novo ciclo da 
vida. Aqueles perfumes que respiramos e que nos dão mesmo 
é uma irresistível vontade de tomá-los. Como se isso nos fosse 
possível, sentindo o seu esplêndido sabor, como o fazemos com 
um precioso vinho, sentido o seu buquê, a sutileza do seu traço, 
a singular unidade de seu todo.

Fauno gritava palavras incompreensíveis, balbucios, ao 
ir abrindo o chão do canteiro florido. Com ninfas e faunos ao 
redor. Sentados uns, com as pernas cruzadas, na posição de 
lótus, com os olhos nele postos. Deitados outros, com a cabeça 
sobre os braços, relaxados, absortos, com os olhos mirando, em 
estado inerte, calmo, o cimo das árvores que pendulavam as 
suas folhas mais altas, abertas para o céu, ao sabor da delicada 
brisa matutina. Os olhos cristalizados. As bocas em silêncio. 
Somente a voz de Fauno era ouvida. Era como se ouvissem uma 
oração. Ela saia por todos os lados. E voltava como um eco de 
todas as quebradas, próximas e longínquas. Como sons às vezes 
abafados, às vezes nítidos, dando a impressão de flutuarem.
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E então ela chegou. Ela, Nereida, que se fez presente. 
A nereida de todas as nereidas. Como se ali descesse, igual a 
uma invisível maga que repentina e delicadamente surgiu em 
meio a todos. Apareceu. Nasceu no ar. Filha da atmosfera e do 
sol. Como se saísse de uma névoa de cristais que cintilavam 
sob o sol. Belíssima. Pele morena. Assomou ali, mulher. Não 
se sabe de onde. Aquela cujo abraço, em que a plenitude da 
maciez do corpo feminino está todo em si, em nenhum outro 
mais, já significa o desespero do afastamento próximo. Oh! 
Embriaguês de amplexo que gostaríamos fosse único para 
sê-lo sempre! Oh! Dor sentida desde antes por sabermos ser 
isso impossível. Oh! Ternura muitas vezes sonhada que nos 
tira da rota e da razão. Turbilhão. Inesquecível em tudo. No 
corpo e no espírito. Oh! Mergulho no esquecimento de tudo 
e naquela loucura do prazer e naquele desmoronamento que 
traz o sono pacificado. Oh! Cabelos incrivelmente negros, 
brilhantes, lisos e soltos, seda pura, caindo em grandes cachos, 
suavemente ondulados, sobre os ombros delicados e frágeis até 
os seios. Como se ela estivesse recém-saída das águas do mar. 
Corpo esculturado pelo cinzel de algum deus. Aquele mesmo 
que lhe deu o sopro vital. “Fala! Ó esplendor! Obra minha! Tu 
és a mulher! O princípio primeiro da beleza.” E lá ela estava 
em toda a sua perene juventude. Estava como teria sido criada. 
Olhos safíricos. Marinhos. Oh! Filha do oceano! Oh! Terríveis! 
Os olhos amendoados dos mistérios. Com os quais era quase 
impossível uma contemplação direta. Aquela olho no olho. 
Tal o seu magnetismo. Tal era a sensação de prostração, de 
aniquilamento, de paralisia, em que se fica entre a impotência 
de dirigir-lhe o olhar e a incontida vontade de contemplá-la. 
Fascínio de todos os fascínios. Erotismo de todos os erotismos. 
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Olhá-la, no seu todo, é como ser queimado por algo divino. 
Pelo fogo irrecusável da soleira do paraíso. É querer fugir. E é 
querer ficar. Inúteis são as palavras para falar do encantamento 
de seus lábios sensuais e da curvatura de sua boca insinuando 
um leve sorriso. O rosto, a alma pura. A expressão daquilo que 
vinha de dentro. Lá dos lados mais desconhecidos da alma. 
Nela, sentia-se haver uma transbordante verdade que jorrava 
por todos os poros do corpo. Tudo nela, no seu andar, no seu 
olhar, na sua elegância e leveza de se sentar, ali mesmo no 
chão florido, transpirava sabedoria meiga e enigmática que 
encantava até mesmo o mais insensível e brutal dos homens. 
E o perfume que nela nascia? Todos, à sua volta, com os olhos 
fechados, inalaram-no como se fosse uma essência dos céus. 
Tudo ficou envolto no encantamento de sua presença. Quem 
ali estivesse iria bendizer, por todo o sempre, o feliz destino 
de ter estado naquele lugar, e naquele justo momento. Porque 
ficou a sensação de uma rara e maravilhosa manifestação da 
harmonia que deve existir entre o belo e o bem. Lá, naquela 
hora de esplendor. Naquele verão onde tudo aconteceu. Em 
que as flechas do sol desciam, perfurantes e impiedosas sobre 
a terra, fazendo explodir as gotas de orvalho que se escondiam 
temerosas em meio às pétalas das flores. Como se, inocentes, 
quisessem enganar o inexorável do dia.

Mas, engana-se, e perde-se, quem dela se aproxima, es-
perando que essa fragilidade fosse entrega. Pois, é justamente 
nesse ponto é que está a impossível subida, degrau por degrau, 
dos intermináveis degraus que nos levariam até as alturas 
desconhecidas de seu pedestal. Os fracos lá não chegam. Nem 
os tolos. Algo piedoso lhes alerta sobre a injustificada e ingê-
nua impertinência. Alguma voz lhes conta que a fragilidade 
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aqui é apenas uma aparência. Na realidade, é a muralha do 
irrealizável acesso. Uma ponte levadiça de emoção e de razão 
permanentemente erguida. Nem ousam chegar diante dela. 
Poucos mortais, muito poucos, raros, os sábios, os poetas, os 
pensadores, corajosos diante da possível e iminente queda, 
colocaram-lhe os pés para cruzá-la. Ponte fascinante e perigosa. 
Estar ali é ter percorrido um doloroso labirinto de enigmas da 
existência, em cada ponto, em cada distância, em cada volta, em 
cada encruzilhada, em cada porta, em que os pés vacilam, no 
seu cuidadoso para cá e para lá, no seu ir em frente, ou no seu 
retornar. Estar ali é ser iluminado. É ter decisão. Como obra 
de suas próprias mãos e pés, tocados por sua paixão. Estar ali 
é ser ungido pelo destino. Engana-se, e perde-se, quem supõe 
que isso tudo aconteça sem dor. Os fracos lá não chegam. Nem 
os tolos.

Fauno percebeu-a ao seu lado. Parou de cavar o chão. E 
cessou os seus gritos e os seus balbucios. E um calmo silêncio 
dominou a cena. Aspirou lentamente o seu perfume, no ex-
tremo limite de seus pulmões. Como se estivesse inalando o 
éter cósmico. A energia que permeia o todo. E não o ar comum 
que respiramos. Contemplou os seus longos cabelos negros. 
Suavemente derramados sobre o seu vestido que demarcava 
suavemente a beleza de seu corpo. E pós os seus olhos nos olhos 
dela. Duas safiras que refletiam a cor de seu vestido azul e o 
azul do céu. E exalou vagarosamente o ar. Como se quisesse 
prolongar, o mais que pudesse, aquele pertencer à sua alma, 
aquela posse espiritual, da rara essência que inspirara.

“O amor é maior do que a morte.” Fauno fez uma longa 
pausa ainda com os olhos postos em Nereida. E continuou. 
“Mentira! A morte vence sempre. O triunfo é da morte. Essa é a 
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nossa condição. Emoções. Paixões. Fantasias. Ilusões. Amores. 
Alegrias. Dores. Tristezas. Angústia. Encantamentos. Beleza. 
Feiúra. O bem e o mal. A morte decepa tudo com a sua espada 
implacável. A morte é o limite. Por que, então, nascer, viver, 
amar, se é para morrer? Por que esse absurdo? Por que não 
ficamos sendo eternamente o nada? Quem nos condenou ao 
pecado de ser? Por que o ser, se é o ser para a morte? Por que 
o nada não foi o absoluto? Por que? Por que o nada não sobre-
pujou, solene e vasto, para o todo e o sempre? Por que é que 
o caos inicial não se recolheu sobre si mesmo até anular-se... 
no nada? Civilizações, guerras, auges e decadências, domínios 
e quedas, galáxias, constelações, estrelas e nebulosas, em con-
tínua criação e desaparecimento. O espaço e o tempo. O éter. 
O vazio e o cheio. A beleza e o terror. Nada teria acontecido. 
Nada! Tudo ficaria como seria antes do ponto zero imaterial. 
Tudo ficaria antes da origem. Dia e noite, eterno retorno, o 
sol e a lua, a terra. Nada. Nem espantos. Nem filosofias. No 
nada estariam. E nós não choraríamos, nem lastimaríamos.”

Nereida retrucou, dando a entender que iria por outra 
direção. Mas, logo isso se dissipou. “Para que arruínas as tuas 
delicadas mãos cavando o chão áspero? Não vês o estado em 
que elas estão? Uma lástima! As tuas mãos servem melhor 
aos encantamentos da tua flauta, aos versos de tuas poesias e 
às delícias do amor. O chão é para a ponta dura do arado.” E 
sem sequer deixar escoar o tempo de uma pequena pausa logo 
emendou. “O nada está aí. E o ser está aí. O mundo está aí. A 
criação se fez. Não importa como. Nós e tudo o que nos rodeia 
somos a prova empírica dela. E as suas decorrências estão ai. 
São dados da existência, invariantes e imutáveis. Mas, sejamos 
objetivos. Não vamos ousar. Sejamos sensatos. Não vamos pal-
milhar pelos limites do incompreensível. Vamos ter a humildade 
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de reconhecer que, sobre eles, esses limites, nada sabemos. São 
questões indecifráveis. Até mesmo a poderosa matemática se 
curvou diante de questões paradoxais. Há paradoxos que não 
podem ser resolvidos. E daí? Nem por isso a matemática deixa 
de nos servir. E o faz com arte e beleza. Parece que tudo que 
vai se aproximando do absoluto vai se tornando cada vez mais 
inefável, intocável, indiferenciado em si mesmo. E por que não 
divino? É a maldição do absoluto. Ele é fugidio de nós. Somos 
encantados por ele. No entanto, ele nos escapa. Os matemáticos 
descobriram que quanto mais universal, ou geral, ou quanto 
mais próximo do absoluto estiver um dado conhecimento, 
menos preciso será. E daí? Mesmo assim ela nos serve! Não 
é verdade? Essa humildade é poderosa. Quando menos geral 
for, mais próximo da verdade se estará. Seria como esticarmos, 
em duas dimensões, uma superfície de borracha. Quanto mais 
ampla for a extensão do alongamento, tanto mais frágil ela será. 
Podendo até mesmo se romper em algum ponto. Por que? Não 
sabemos. Mas, vamos ao núcleo. Ao que interessa agora. O 
que sabemos do nada? E do ser? Grandes pensadores cuidaram 
disso, até mesmo com paixão, durante séculos, milênios. Vidas 
e vidas foram consumidas nessa procura. No entanto, onde 
chegaram? Não chegaram onde imaginaram chegar. O que se 
há de fazer? Foram e voltaram, trazendo nas mãos as mesmas 
perguntas. E, por vezes, novas indagações. O que já é alguma 
coisa ou... muita coisa. Tu falas sobre o absoluto, ou facetas 
dele, se é que se pode falar assim, e falas sem mais nem menos, 
como se falasse de coisas comuns. O amor e a morte. Esse é o 
centro de tua fala. Em torno do qual tudo girou. Não é isso?”

Nereida se expressava suavemente. Mas, naquele silêncio, 
em que somente se ouvia o farfalhar que o vento provocava 
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nas ramagens, a sua voz se ampliava e chegava a todos. E se 
perdia, entre os troncos negros das árvores, na distância. A 
pergunta continha uma armadilha. Todavia, Fauno o percebeu. 
Vacilou um tempo antes de responder. O que Nereida deixou 
transparecer em seu levíssimo sorriso. Os olhos dele denotavam 
que ele sentira a agulhada. Porém isso só ficou entre eles. Ela 
sabia qual seria a resposta. O diálogo dos dois era apenas uma 
aparência. Era aquilo que transparece por cima de um sutil 
jogo de meias palavras, duplos significados, que somente eles 
sabiam jogar. E o faziam com grande maestria.

“Sim. É isso mesmo.” Falou Fauno, pausadamente, ti-
rando os seus olhos dos olhos dela e encarando o horizonte. 
Conhecendo-a, como a conhecia, como discípulo, sabedor de 
sua penetrante sagacidade, quase que poderia adivinhar onde 
ela queria chegar. Quase. Nereida era imprevisível. Por isso, 
achou correto concordar com a sua pergunta sem nenhuma 
restrição.

“Tua fala é bela.” Ela falava sem ironias. O tom era cari-
nhoso. Nada professoral. Longe de qualquer imposição. “Con-
tém poesia. É apaixonada. Traz para fora a tua alma. É o teu 
momento em algo incompreensível. O amor e a morte. Nesses 
limites, caro Fauno, não há superações. Nem o amor é maior 
do que a morte, nem a morte é maior do que o amor. Temos 
que olhar as coisas do ponto de vista do grande todo. Ora é um, 
ora é outro que vai além, em um contínuo jogo, dentro desse 
grande todo que não compreendemos. Digo grande todo por 
falta de melhores palavras. Porém, tu entendes o que quero 
dizer. Eu diria que, agora, para ti, é a morte que vai além do 
amor. Em outro agora, será o amor que irá além da morte. 



126 | Duas fantasias

Porque o amor é vida. Vida que, por ele, se eterniza. Mesmo 
diante da eternidade da morte.”

Como ela fez uma pausa, que ele entendeu ser uma abertu-
ra para que ele falasse alguma coisa, ele, senhor de suas sutilezas 
comuns, redargüiu, agora fixando-se nos seus olhos.

“A morte ir além do amor, para mim, é o desespero. E 
isso é o fim. Veja que coloco a coisa no ser individual. Não me 
interessa que no grande todo, que não sabemos o que seja, haja 
um contínuo jogo. Talvez um jogo com cartas brancas. Cartas 
que serão marcadas pelo destino após lançadas. Oh! Quanta 
ironia! Cara amiga. Assim, esse é um jogo cujo término desco-
nhecemos. Eu perdi o meu amor para a morte. E de um modo 
brutal. Assim, sem mais nem menos. Sem explicação. O que 
havia era somente o canto anunciador da pomba da floresta. 
Aquela cuja voz vinha de longe e viajava pelos espaços afora. 
Só o desespero me salva diante desse inexorável. Não preciso 
dizer mais nada. Por isso cavo o chão negro. Quem sabe não 
acharei o caminho para as profundezas. Onde poderei escutar 
o eco de um lamento.” Nereida esperou um momento e voltou 
com a sua voz meiga e calma.

“Tu, no teu amor, carregas a morte. E não vês! Pobre 
infeliz! Só tens olhos para a morte. Estás contraditório. Recu-
sas a morte. Porém ela é o teu senhor.” Fauno a interrompeu.

“Poderias dizer que só tenho olhos para o desespero. As 
tuas próprias palavras me dizem que não tenho outro caminho.”

“Não! Não! Não sejas cego! Já sei o que nos separa e tam-
bém o que nos une: o amor. Tu, no amor, pela morte. Pobre 
Narciso! Eu, no amor, pela vida. Eros glorioso! Não sejas cego! 
Não vês que em Narciso era beleza e amor?”

“Beleza, amor e morte!”
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“Sim, fechaste o ciclo. Não entendes? Beleza, amor e 
morte. Está ai o todo que tu recusas.”

“Tu és rápida como o raio, minha amiga.” Fauno disse 
isso quase gaguejando. Ela o pegou desprevenido. Lançou sa-
biamente a isca. E apanhou-o pelas próprias palavras. Mas, ele 
conseguiu se reequilibrar. “Não se trata de uma fria lógica de 
causa e efeito. Beleza, amor e morte. Trata-se de emoção. Não 
se ocupa aqui de coisas da razão e sim de coisas do coração. O 
teu Eros glorioso me abandonou. Essa é a verdade. Todas as 
luminescências desapareceram. Não vês? Não sejas cega! Voltei 
à minha solidão. É a condição do meu amor. A infinitésima 
camada espelho da infinita impossibilidade. Eu sou Narciso. A 
morte está na minha alma. No meu destino. Beijo um reflexo. 
Abraço uma imagem, um corpo imaterial. Oh! Minha gruta, 
minha morada, por que saí de ti? Que me venha a ausência. 
Talvez ela me console.”

“Oh! Eros, meu irmão! Inspira-me com as tuas palavras. 
Que sejam tuas todas as que vou dizer. Fala pela minha boca.” 
Mas, Fauno a interrompeu em sua súplica. E o que saída de sua 
boca, como as águas de uma fonte, fazia-o aos jorros.

“A morte além do amor. O jogo acabou-se, amiga. Somos 
jogados. É isso. Lançados aí. Nada mais. Nascemos, vivemos, 
amamos, sofremos... e morremos... Acabou-se! Tudo tão gra-
tuito? Para que?... Oh! Desespero alentador! A luz?! Onde está 
a luz?”

Um longo silêncio se fez. Nereida admirava-o com um ar 
de elevação. Quase que adivinhava os caminhos erráticos que 
Fauno percorria no seu desespero. E achava que era nisso que 
estava a sua grandeza humana. O desespero dele era autêntico. 
Mesmo que se embrenhasse por um desvio cheio de névoas. O 
que denotava a sua coragem. O destemor de defender as ideias 
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que o seu coração lhe ditava. Sem a vergonha de errar diante do 
desconhecido. E mesmo de recuar diante do incontestável. Nem 
que o fosse a custa de muita dor. Nisso, Fauno era dionisíaco. 
Entretanto, não conseguia vislumbrá-lo. Nessas horas, nada 
como a sábia paciência. Aquela que é capaz de compreender 
tudo. E de fazer com que tudo mude.

O vento agitava as folhagens. E o sol se fazia alto. As 
cores do quadro do pintor celestial impressionista, vivas, e 
brilhantes, centradas nos verdes, nos alaranjados e roxos, bem 
nítidos, com limites bem marcantes, tudo com um brilho e uma 
alegria singulares, transformara-se em um quadro com cores 
mais sóbrias e sombrias. Mas, nem por isso menos belo. Os seus 
limites eram, naquela hora, quase sempre matizados, em tênues 
transições. Os tons iam se desmanchando e desaparecendo 
vagarosamente e outros tons surgiam em seus lugares. Todo 
o espaço das cores sendo dominado pelos tons amarronzados, 
verdes fechados e encarnados escuros, em seus ricos matizes, 
compondo uma exuberância nuançada, algo solene, que fun-
cionava como uma espécie de baixo contínuo no fundo da 
cena. No alto, contrastando com aquela grave paleta de cores, 
o branco ofuscante das nuvens e o azul do céu e um lindo foco 
de luz que parece suspendia Fauno, com a sua roupa branca, e 
Nereida, com o seu vestido azul.

“A luz está em ti mesmo, meu caro. Não vês?”
“Em mim há a escuridão. A escuridão da queda. Talvez 

tenhamos caído de um onde, friso essa palavra, não sabemos. Por 
que não ficamos lá? Por que esse afã de transporte? Essa queda? 
Aí está o nosso indelével pecado original pelo qual pagamos 
um alto preço. O preço da existência. O preço daquilo que tu 
chamas de dados, invariantes, constantes da nossa presença 
no mundo.”
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“Tudo pode ser. Também posso entender que nos foi 
um prêmio, uma graça, contemplar a beleza criada que está 
ai. E que podemos contemplar, até mesmo com espanto, no 
deslumbramento do céu, na beleza das flores, dos lagos, das 
florestas, dos rios, dos campos. Lá mesmo onde nascem e 
crescem os lírios divinos em sua brancura. E, por que não? A 
beleza do amor. Seja o que for esse teu misterioso onde, friso 
também essa palavra, porque igualmente posso imaginar, oh!, 
imaginação, oh! fantasia, como tu gostas de dizer, que, nesse 
teu onde, tudo seja a mesma coisa. A mesmice. A indiferença. 
Oh! Que gratuita ironia! Então seria sempre a queda no mes-
mo. Ou a volta do mesmo? Ah! Ah! Ah!” As gargalhadas de 
Nereida ecoavam longe. “Que grande ironia! O teu pessimismo 
se perdeu na cadeia infindável. Sem começo e nem fim. Não 
vês que o pessimismo decorre de indagações não respondidas 
e que deveriam ser apenas os primeiros degraus de novos 
conhecimentos, novas luzes, e não somente prenunciadoras 
de sombras no horizonte? Os nossos conhecimentos não fo-
ram assim adquiridos? Estaríamos nós aqui discutindo tudo 
isso se assim não tivesse sido. Se os nossos antepassados não 
tivessem entendido o pessimismo como os anunciadores da 
dúvida e, assim, de novas respostas, estaríamos aqui, tu e eu, 
a dialogarmos? Os pobres matemáticos, que se vêem a braços 
com questões aparentemente insolúveis, paradoxos absurdos, 
em meio a uma desmedida crise, por um acaso, abandonaram 
a arena, afundaram-se em um pessimismo sem saída? Nada 
disso, meu caro. E tu sabes disso. Muitas mentes se esgotaram 
diante de contradições incontornáveis. No entanto, outras 
mentes retomam a estrada e, com destemor, sem medo das 
críticas, sem temer as quedas, novamente, reiniciam o seu 
precioso trabalho.”
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“Estranha essa tua defesa do mundo. O mundo aí dos 
dados invariantes da existência. Preocupações. Cuidados. An-
gústia. Não ser o que se é. Ser o que não se é. Inautenticidade. 
Esqueceste que foram teus os discursos mesmos que me ensi-
naram sobre tudo isso.”

“Respeito a tua hora de desespero. Talvez seja a nossa 
hora mais autêntica. E nela, tu és belo. Não há como não se 
ver. Eis tu aí. Jamais disse que no mundo somente operam os 
dados da existência. Não seria o mundo que se vê e que está 
ai. É um fato empírico. Recupere um pouco, pelo menos, as 
forças de tua razão. Há que se ter um equilíbrio. Queres dizer 
que no mundo ai dos dados da existência não há a beleza, o 
amor, o bem?”

“Não. Quero dizer que eu, existente, eu, ente, indivíduo 
no mundo, eu, presença no mundo, tenho na morte o meu 
limite. Eu sou Narciso. Beleza, amor e morte. Veja o que sou. 
É um fato empírico. A morte está na minha alma. No meu 
destino. Veja! Beijo um reflexo. Abraço uma imagem, um 
corpo imaterial. Nascemos, vivemos, amamos, sofremos... e 
morremos... Acabou-se! Tudo tão gratuito? Para que?... Oh! 
Desespero alentador! A luz?! Onde está a luz?”

“Já te disse. A luz está em ti! Não vês?”
“Não...” Uma enorme, significativa e suspensiva pausa. 

Uma negação dita assim num tom emotivo. Olhos nos olhos 
que revelavam uma comoção interior que ia de um para o ou-
tro. Um ‘não’ reticente, longe de ser peremptório. Um ‘não’ a 
que nada se seguiu. Um ‘não’ mais da espera do que da recusa.

“A luz está em ti. Sim. A luz está na nossa dimensão dioni-
síaca. Aquela que te levou aos céus. Aquela que te fez proclamar 
que o amor é maior do que a morte. Não está na nossa dimensão 
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narcísica. Não está em Narciso. Está em Dioniso. Está no ciclo de 
nascer, viver, sofrer, amar, morrer e... renascer. Renascer de sua 
própria dor, do seu próprio desastre, da sua própria devastação, 
da sua própria decepção. Levantar do seu próprio chão onde 
foi jogado todo martirizado e despedaçado. E tudo isso depois 
da felicidade, da beleza, do amor e do êxtase. Dioniso é como 
a videira que nasce, cresce, dá frutos e os bons vinhos, alegria 
e tristeza, e, depois, é esquartejada, repartida, com indizíveis 
dores, lançada no chão duro e árduo, como tu estás... mas que, 
replantada, em outro solo, em outro lugar, após tanta amargura, 
sob outra luz, renasce para um novo ciclo. Um novo ciclo de 
vida, amores, êxtases, luzes e sombras, sofrimentos e morte, 
mas, também de renascimento. Dirás, e com razão. “Oh! Para 
que renascer se é para padecer as mesmas dores!?” Direi. Para 
também viver novos amores, novas doçuras, novos êxtases. E 
mais direi, isso não é para os fracos e os covardes. Entender 
e aceitar a existência no seu todo, com os seus dados, e nela 
renascer, é para os fortes. Sofremos quando nascemos porque 
não queremos nascer. Sofremos quando vivemos porque não 
queremos morrer. Sofremos quando morremos porque que-
remos viver. Liberta-te.”

O silêncio de Fauno que se seguiu ao seu último ‘não’ 
era mesmo significativo. Agora o seu silêncio era mais do que 
isso. Pode ser que ele tenha, por respeito, deixado para Nereida 
a última palavra. Pode ser. Mas, os seus olhos emitiam sinais 
muito conhecidos por ela. Os olhos dele apartaram-se dos olhos 
dela e contemplavam o horizonte de cores do dia. Devia estar 
vendo o que não via há algum tempo. E parecia que o seu ser 
estava novamente em sintonia com todas as harmonias da flo-
resta que iam pelos ares naquele momento. Ele voltara a fazer 
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longas aspirações como que inalando todos os perfumes que 
estavam a flutuar no espaço. Parece que ele aceitara a vinda do 
dia. E que compreendia o fim da noite fantástica.

Nereida, captando tudo, como que confessando explici-
tamente que ela não emitira o último e definitivo argumento, 
porque, na realidade, ela não acreditava nisso, em últimos 
argumentos, como se propusesse uma trégua, dando a enten-
der que a sua palavra não seria a última, carinhosa e repenti-
namente, mudou a direção do diálogo. E o fez com a maestria 
de que era dona.

“Deixemos de vãs filosofias! Não vamos resolver o que 
nunca se resolveu. E nem se resolverá. Inocente. Venha para o 
meu leito branco onde te darei o leite sagrado de meus seios. O 
doce néctar de meu ventre oscilante, sedutor, ardente e acolhe-
dor. O gozo interminável de meus amplexos. Venha conhecer 
o irresistível desabamento e o afetuoso esquecimento em mim. 
Eles te serão revelados. Somente a ti! E assim tu dormirás um 
sono sem sonhos. Oh! Ingênuo apanhador de flores.”

Ninfas e faunos apiedaram-se deles. Entenderam os 
princípios do que eles falaram. E a dor de Fauno os comoveu. 
Tomaram Nereida e Fauno nos braços e os puseram sobre os 
seus corcéis.

E rápido eles correram pelas sendas da floresta e pelos 
campos coloridos, deixando, em seus galopes, as marcas das 
inebriantes e cintilantes luminescências. O que dizia estar ali 
operando a magia das magias. E um rastro de luz os seguia. 
Cavalgavam por cima das copas das árvores. Alcançaram os 
céus. Perderam-se nas nuvens então em tom avermelhado 
em meio a um firmamento cor de safira, ponteado, aqui e ali, 
por milhares de estrelas que trocavam entre si os seus olhares.
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Uma fosforescência tomou conta do todo. O ar parecia 
explodir em cores que vinham não se sabe de onde. Era o portal 
das maravilhas que se abria.

Os seres da floresta se admiraram de tudo isso. Fachos 
de luzes, como se saíssem de incontáveis tochas, percorriam os 
céus. Como se fossem trilhas celestes abertas pelos meteoros. 
Como se festejassem o nascimento da lua guardiã da noite e 
triunfadora sobre a escuridão.

O Lago de Nereida brilhava com todo o seu esplendor. 
Os seres da floresta juram terem visto, nele mergulharem, em 
danças e volutas loucas, duas formas alvas, como os mármores 
brancos, mais puros e imaculados, jamais tocados.

Juram que viram isso. Juram. Pois de longe e no silêncio 
da noite espreitavam. E, por dias e dias, inumerável tempo, con-
taram terem visto lá, dois corpos cintilarem em meio ás águas.

Narcisos, lírios, ninféias, jacintos e papoulas jaziam ali na 
luz primordial da criação. Dispersavam as suas luminosidades 
e fundiam-nas por todos os espaços. Por todos os mundos.

No alto, o Caçador abria o caminho dos céus em meio 
às estrelas.

E tudo se fez luz branca. O começo e o fim. O fim e o 
começo.

Um espírito parecia vagar sobre as águas.
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