


Universidade Federal de Goiás

Reitor 
Edward Madureira Brasil
Vice-Reitora 
Sandramara Matias Chaves

Diretora do Cegraf UFG
Maria Lucia Kons



João Cezar Pierobon

Falstaff
uma fantasia

2ª edição

Cegraf UFG

Goiânia, 2020



© Cegraf UFG, 2020

© João Cezar Pierobon, 2020

Revisão
Antonio Corbacho Quintela

Projeto gráfico, editoração eletrônica
Géssica Marques de Paulo

Capa
Denis Alves da Silva

Imagens do miolo
Freepik

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

GPT/BC/UFG

P619   Pierobon, João Cezar 
                Falstaff: uma fantasia [E-book]. / João Cezar Pierobon. - 2. ed. 
            – Goiânia: Cegraf UFG, 2020.
                538 p. 
            
                ISBN: 978-65-86422-11-5

                1. Literatura brasileira. 2. Teatro brasileiro. I. Título.
  

         CDU: 821.134.3(81)-2

Bibliotecária responsável: Amanda Cavalcante Perillo / CRB1: 2870



Voa pássaro peregrino. Os teus pés são as tuas asas. E o céu 
é o teu caminho.



Aos meus pais
João Pierobon e Elvira Galvani,

em memória.
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Prólogo

C O R I F E U

Oh! Mestre de palco, dono desse pequeno tablado, que 
está no sem espaço e no sem tempo, palco do mundo, que flutua 
naquilo que não tem dimensões, pois que as tem em demasia, 
tantas e tantas, que não sabemos. Manda tu, oh mestre, fazer 
o contrarregra o que te suplico. Deixa esta bela cortina presa 
nos lados calados e escondidos dessa cena. Deixa-a quieta lá, 
na sua cor de névoa, brilhante e volumosa, como a lua nascen-
te, atada nessas imensas, ornadas e espiraladas colunatas. Sir 
John Falstaff misturou-se à luz do meio-dia. Encheu-se de sol 
como o pediu o poeta na sua hora. A luz do apogeu. Aquela 
luz mágica que se impregna total nos objetos. A luz dona do 
todo. A misteriosa luz sem sombras. A luz absoluta. E assim, 
livre de sua sombra, Falstaff vaga por aí. Prestai a atenção, oh 
cidadãos do mundo, de que lembrar é estar. E que pensar é ser.
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C O R O

Colocai, oh cidadãos do mundo, a vossa indizível imagi-
nação, a vossa poderosa fantasia, as vossas mais belas ilusões, os 
vossos mais impossíveis sonhos, para montar esse palco como 
sendo a totalidade de um mundo ideal. Um mundo onde tudo 
é perto e longe demais. O espaço define o tempo. O espaço de 
cada um é o tempo de cada um. E assim, estamos, cada um, no 
seu individualismo, no seu isolamento imaculado, irrevogáveis 
separados, cada um de cada um, e dos outros, flutuando na 
beleza e na transparência de um etéreo indefinível, pois, algo 
imaterial. Vivei, oh leitores, a fantasia de que o tempo se des-
loca com as nossas próprias criações. São os nossos próprios 
passos que o geram. E assim fica impresso e testemunhado nos 
nossos rastros. E que esse tablado, nesse fluxo de horas, em 
que estais, viaje junto com os vossos corações, pelos infinitos e 
desconhecidos limites, para onde caminham as estrelas. Onde o 
estar é apenas uma nossa precária convenção, que nos consola 
diante do absoluto intocável. Esse palco é pequeno demais para 
caber tantas e tantas transposições do tempo e do espaço. Por 
isso, é preciso que exerciteis, oh cidadãos do mundo, a vossa 
fantasia. Pois, tudo não passa de uma imensa fantasia, que 
sempre fazemos juntos, os que fazem e escrevem as histórias, 
e os que as leem, ou as escutam, pelas vozes de outros, que as 
representam, transformadas em beleza.

C O R I F E U

Peço-lhe, mestre de palco, que, nem após a coda, deixe 
cair essa cortina. Ela não se fechará sobre o vazio. Nem oscilará, 
linda, imponente, sobre o silêncio. Ela, simples, deixará que 
contemplemos, no fundo da cena, o colorido e deslumbrante 
campo de flores em que Falstaff se foi.



ATO 1 – Banco Pão de Ouro

C E N A  1

Falstaff estava ao lado de Hal quando se depararam com 
o edifício de cristal. Alto e majestoso, o prédio estava cercado 
por uma vegetação exuberante, os seus vidros espelhos, bem 
acima das copas das árvores, refletiam a luz do sol misturada 
aos verdes das ramagens e ao azul do céu. Um repuxo ornava 
o jardim, justo em frente à escadaria de sua entrada principal, 
em meio a uma dezena de canteiros de flores lilases, amarelas, e 
azul violeta, aqui e ali, que disputavam harmoniosos os espaços 
com corredores por onde passavam as pessoas. E a sua água 
cristalina e fria caía do alto de uma estátua feminina, talhada 
em um mármore branco, imaculado e aveludado como de um 
lírio. Escoava, aos borbotões, de um recipiente que a donzela 
delicada equilibrava sobre a sua cabeça segurando-o com a 
sua mão direita tendo à mão esquerda um ramo dando-nos a 
impressão de que ela o teria apanhado logo ali mesmo, em seu 
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caminho. Havia, no seu todo, como no David de Bernini, uma 
impressão de movimento, pois, a sua perna direita sobressaía, 
tênue, sob as dobras dos panos de sua longa saia. As águas des-
pejavam-se volumosas e estrepitosas pelo seu corpo, denotando 
que molhavam as suas roupas, antes de se precipitarem sobre 
um grande tanque arredondado, construído com um granito 
avermelhado, sobre cuja borda vertiam, caindo em um canalete 
contíguo ao conjunto, que o defendia, e que devia permitir a 
recirculação do fluxo para o alto. Nessa borda, esculpidas no 
mesmo mármore, ninfas e faunos, dando-se as mãos, figuravam 
dançar, em roda, com extasiante alegria.

Impossível passar por ali, a quem fosse dotado de algu-
ma sensibilidade, e não admirar aquela beleza de cena parada 
no tempo, imóvel entre o multicolorido das flores cujas cores 
concorriam com os infinitos matizes do horizonte do ocaso.

Falstaff, ao lado de Hal, ficou contemplando as formas 
da donzela.

– O poeta Ovídio tinha razão, o pouco que se mostra 
denuncia a beleza do oculto. Ah! Mistério! Sem ti como ter o 
desejo de ver a beleza? Ah! Desejo! Espero que nunca acabes 
nesse mundo!

– Sobre o que tu falas?
– Sobre as formas da donzela que carrega as águas.
– É uma estátua, quero crer.
– Porém é simbólica. Sobre ser apenas uma estátua, eu 

não sei. Cercada por lindas ninfas e faunos numa dança algo 
erótica! Ah! Basta ser simbólica, assim mesmo, para ser real. 
Ela apenas está imóvel no móvel que a rodeia, e que nos é 
inacessível. Posso imaginá-la correndo pelos bosques. Será a 
verdade! Esses mesmos que estão aí diante de nós (disse como 
que resmungando, quase falando para si mesmo). E eu corre-
rei atrás do seu perfume de mulher como Apolo correu atrás 
do véu esvoaçante da belíssima Dafne que, rasgando as suas 
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transparentes e leves roupas nas ramagens, ia lhe mostrando 
as delícias inalcançáveis que devastavam os seus desejos (agora 
em solilóquio para que Hal não pudesse ouvi-lo). O simbólico 
estaria nos meus braços transformado no real, no verdadeiro. 
Para que iria eu querer essa realidade aí do mundo? Ou, esse 
virtual especular, essas aparências (mas, Hal o ouviu. E o velho 
gordo o percebendo começou a gritar). Virtual especular para 
que lhe quero? Realidade! Com a breca!

– Sir John Falstaff, tu és por demais gordo para correr 
atrás de qualquer ninfa! Não te seria mais fácil correr atrás de 
um barril de xerez?

– Sim, milorde, nada de xerez, correria atrás dela, para 
atingir o simbólico, para dominá-lo, e eu, como o teu professor, 
te ensinaria a fazê-lo. Dominado o simbólico, teríamos a chave 
da verdade. O real é isso! Ah! Ah! Ah! Ah! (a sua risada ecoava 
nas paredes de vidro do edifício de cristal).

– Basta com as tuas loucuras! Mais te assemelhas a um 
bobo da corte! Um cômico falastrão!

– O imaginário! Ele contém a chave da porta que nos 
leva ao simbólico! Não temas o que lhe digo. Presta a atenção! 
Abre mais os teus sentimentos, mais as tuas emoções, mais o 
teu coração do que a tua razão! É no imaginário que moram as 
nossas fantasias, as nossas ilusões, as que perdemos e as novas 
que nos abrem um novo mundo, uma nova esperança. É no 
imaginário que está a poesia, a arte, a beleza. Quando tudo fica 
árido e desértico, o imaginário é o nosso oásis (Hal interrompeu 
de um jeito brusco o seu discurso).

– Com os diabos, Falstaff! Tu te igualas mais a um bufão 
a dizer disparates! Basta!

Falstaff divisava longe o prédio de cristal que se perdia 
na altura do céu. Exibia um ar de compreensão em relação a 
Hal. Calados retomaram à sua caminhada em direção as gran-
diosas escadarias que conduziam à porta principal daquela bela 
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edificação. Ao chegarem à plataforma de grandes pedras de um 
mármore que exibia raias marrons e avermelhadas, Hal deu com 
uma lápide negra, assentada sobre um pedestal de pedra cinza. 
Havia umas letras douradas sobrepostas que representavam uma 
espécie de logomarca em baixo da qual vinha um nome: Banco 
Pão de Ouro. Estacou. E foi dizendo sílaba a sílaba, repetindo 
aquela frase que tinha a cor do bronze rutilante dos escudos 
dos guerreiros antigos. Letras elegantes, polidas e limpas. Se-
riam joias em uma vitrine. Repetia e olhava de soslaio para 
Falstaff, ao seu lado. Hal não saberia dizer se a impassibilidade 
do velho mestre era mais devida a uma surpresa, ou se apenas 
era o prelúdio para mais uma de suas zombarias. Procurava 
nele alguma referência para dizer algo. Gostaria de ouvir a sua 
voz. Ele era um falastrão. Porém, o velho permaneceu em um 
silêncio de pedra, como se estivesse contemplando uma obra 
de arte antes de dar alguma opinião. Movia a cabeça como se 
acompanhasse o belo contorno das letras. Palavras, o que seria 
bom, nada! A única coisa que Hal notava no seu rosto, coisa 
que não o surpreendeu, era um sorriso com o viés sarcástico.

– Vamos ver o que nos aguarda, lá dentro (Hal desconfiou 
que mais coisas estivessem para virem).

– Vamos Sir John (e o que estava para vir, chegou).
– Sim, milorde (e, enquanto começava a caminhar, ao 

lado de Hal, em direção ao imenso portal de entrada, começou a 
falar, gesticulando, como se recitasse uma poesia. Não dizia coisa 
com coisa. Falstaff era Falstaff). Pâtisserie française. Boule de 
Berlin. Oh! Ummmm! Ovos Moles de Aveiro. Pastéis de Santa 
Clara. Papos de Anjo. Oh! Ummmm! Baba de moça. Ummmm! 
As baguettes francesas! Aquelas das boulangeries parisienses! 
Quentinhas! Ummmm! Superbe! Panetones. Ciabattas. Pães de 
centeio. Éclairs de chocolate! Ah! Croissants! Oh! (Hal, quase 
parando, depois imóvel, contendo com dificuldade o que estava 
prestes a acontecer. Começou a rir a bandeiras despregadas, 
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acompanhando, em uníssono, a sonora e intensa gargalhada 
de baixo profundo de Falstaff, parado ao seu lado, olhando 
para cima, como se risse contemplando o alto do céu, refletido 
na imensa face do edifício, curvado, com a imensa barriga à 
mostra, as mãos soltas, um pouco para trás do corpo, e o seu 
gorro torto quase caindo de sua cabeça. Ele, Hal, não sabia se 
ria mais da aparente loucura de Falstaff, com aqueles desatinos, 
para ele sem nenhum sentido, ou se achava graça mais da sua 
figura um tanto grotesca dizendo coisas estapafúrdias. Falstaff 
era Falstaff. Alguma coisa aguçou o seu humor. De qualquer 
modo Hal ficou de tocaia).

Ainda risonhos, e cada um, por seu turno, meneando a 
cabeça, e entreolhando-se de lado, os dois foram se dirigindo ao 
imenso portão de entrada que mais seria, por suas dimensões e 
aparência, uma ponte levadiça de uma fortaleza medieval. Toda 
de espessas pranchas de madeira de cor avermelhada juntadas, 
em um intrincado e bonito desenho, por uma ferragem disposta 
não sem uma dada arte, e dando a impressão de estarem ali 
fortes, unidas por largas tiras de bronze pregadas por imensos 
cravos de ferro. Eles acreditaram que ela se movia para cima, 
ao mesmo tempo girando no entorno de um poderoso eixo 
horizontal que se elevava, na justa medida de sua revolução.

Muitas pessoas passavam por eles, entrando e saindo 
do prédio. Homens e mulheres elegantes, vestidos com muito 
gosto, todos muito bonitos, porém, havia algo no ar que Hal 
não sabia o que era, e que se acentuava à medida em que ele 
olhava mais detido aquela gente cheia de donaire, nada que 
incomodasse Falstaff.

– Que gente bonita, Falstaff (este quase adivinhou o que 
Hal iria falar). Seria-me uma beleza meio estranha, não sei o 
que é, há algo esquisito no ar (Falstaff, que tinha percebido 
essa ligeira perturbação na voz de quem falava, diante daquelas 
graciosidades humanas, fingindo hesitação, respondeu-lhe).
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– Repare mais, concentre o teu olhar, é bom que tu vejas 
por ti mesmo, assim a verdade te será mais convincente nesse 
continuum de distinção (Na progressão de sua caminhada, e 
do seu olhar para todos os lados daquele fascinante conjunto 
arquitetônico, no todo e nos detalhes, que transbordava har-
monia e encanto por fora e por dentro, a preocupação de Hal 
mudou, num repente, de direção, sendo atropelado por uma 
evidência, e isso ajudou a Falstaff a adiar a resposta sobre o que 
o assombrava ao admirar aquelas garbosas figuras humanas).

– Confesso-te, meu estimado mestre, que temo que eles 
vão nos tomar por loucos, ou gente que ultrapassa todos os 
limites. Vão acabar nos expulsando daqui. Vestimos roupas 
que eles devem achar exóticas, ainda mais tu com essa imensa 
roupagem vermelha aveludada fulgurante, e ainda tendo sobre 
a cabeça esse teu exuberante gorro da cor púrpura dos cardeais, 
ameaçando cair a qualquer momento, ao menor sopro do 
vento. Mais sendo um exótico barrete, ou, melhor dizendo, 
um turbante de paxá, sim. Sim. Isso mesmo. Faltando para 
tal apenas um lindo broche de ouro, no topo, com um olho 
de rubi-oriental no centro, cercado por brilhantes. O que te 
ficaria muito bonito. 

– Bem, bonitas ironias. Estás aprendendo. Quanto à 
questão dos limites, dou-te razão, porém, com o sinal trocado. 
Estamos muito aquém dos limites em que eles foram, esses belos 
aí que te perturbam. Malgrado eles, esses belos, possam não 
apreciar esses nossos andrajos, digo-o por hipótese, é justo dizer 
que é aí mesmo que está a coisa de estarmos aquém. Quanto ao 
turbante, prefiro chamá-lo de gorro, ou boina, como queiras, 
acho-o exótico, porém, bonito.

Hal, tão absorto e maravilhado estava, admirado, algo 
extático, com as formas espaciais daquela construção, toman-
do-o como sendo um palácio de diamante, nem ouviu direito 
o que lhe disse Falstaff.
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– Não temas expulsão alguma, nem que estivéssemos aqui 
como mendigos, sujos, fedorentos e esfarrapados, suplicando 
uma moedinha para comermos um pão real, igual àqueles que 
partimos com as nossas próprias mãos à mesa de nossas casas.

– Como assim? Não temer expulsão, mesmo que fôssemos 
mendigos. Não entendi. Não me venha com as tuas pilhérias!

– Eles não nos veem. Somos espectros, fantasmas. E eles 
são seres virtuais especulares.Ou, virtuais, para simplificar.

– Com mil demônios! Não entendi nada! Reduze a zero 
as tuas ironias.

– Aqui não existe realidade. Aqui tudo é virtual, especular, 
diria alguns outros. Especular de spectrum, imagem, aparência, 
que se vê no espelho. Friso essa palavra, espelho. Nós somos 
espectros, fantasmas, sim, somos, porém, além do espelho. Nós 
não nos procuramos em espelhos. Assim, enquanto livres de 
preocupações especulares, somos capazes de ver tudo. Eles, 
os virtuais especulares, vivem do espelho, sendo o espelho a 
sua essência. Se eles nos procurassem, o que em hipótese ne-
nhuma acontece, o que eles veriam seriam os seus semblantes 
refletidos. Além disso, os seus discursos não coincidem com os 
nossos. Falamos uma língua de significantes, simplificando, uma 
língua de sons, digamos, primitiva, que eles não escutam. Não 
se trata de se entender, ou de não se entender, sendo bastante 
explícito. O que se concebe como entendimento, aqui está fora 
de campo. Trata-se de não se escutar. Passamos ao seu lado e 
falamos e falamos, e eles nem nos ouvem. Eles falam e falam, e 
nem sequer ouvimos as suas vozes. Não é uma Babel de línguas. 
Coisa que se resolveria fácil. Nada disso. É um vazio de vozes. 
É estarmos nós em uma redoma hermética e eles em outra. 
Nós os vemos porque queremos vê-los. É um querer. Eles não 
nos veem porque não querem nos ver. Não é um ignorar, o 
que poderia ser interpretado como soberba. Nada disso! É um 
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estado de não querer. Ambas as nossas redomas são de vidro 
translúcido. É simples. Quem quer ver, que abra os olhos! Quem 
não quer ver, que os feche, ou faça como Édipo, cegue-se. É 
trágico? No entanto, é isso aí.

– Reduziste a pó esses belos aí, como tu mesmo o disse!
– Veja o virtual e o especular em tudo isso aqui. É inegável 

que é belo, um palácio de cristal, ainda assim, é isso, virtual e 
especular. Tudo isso saiu da cabeça de um gênio arquitetônico 
e de um não menos genial construtor. Não há dúvida quanto a 
isso. Tudo aqui é de extrema riqueza e suntuosidade. Há pessoas 
dentro. Contudo, é vazio, sem alma (o tom de voz de Falstaff 
era emotivo, revelando dificuldade em se conter).

– Há momentos em que penso em ti como um Mefistó-
feles e os há em que te imagino sendo um Sócrates.

– Quanto ao primeiro, digo-te que estou longe dele.
– Por quê?
– Por um conjunto de razões. Não te passo, ou melhor, 

não te transmito saber, precário, vamos dizer, para que tenhas, 
com a ciência, nenhum poder sobre tudo. Primeiro, porque 
isso é impossível. Nada pode ser acima de tudo debaixo do sol 
que nos ilumina e aquece. Não estou te corrompendo com essa 
miragem. Não estou reivindicando a propriedade de tua alma 
paga por uma pretensa liberdade de tudo poder e ter. Não troco 
nada por nada. Além disso, a ciência, para mim, sem que tenha 
algo como uma fantasia, algo da imaginação, algo do coração, 
vamos dizer, algo de humano, é uma colcha de retalhos. Qual 
é o sentido geral da ciência como tal, sozinha? Que sentido ela 
nos dá para o mundo, na solidão de si mesma? Cada cientista, 
sem algumas dimensões humanas, é cada cientista trabalhando 
no seu microuniverso. Que sentido geral ele, esse tal aí, digamos 
lá, sem ironias, na sua torre de marfim, busca para as coisas? 
Os filósofos da ciência, esses sim, procuram um sentido para 
a ciência, mesmo sendo fragmentada, não para o mundo, que 
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é mais vasto do que ela, nem para o cosmo, que ainda é mais 
vasto, nem para a alma aflita do homem, incompreensível, 
nem para o sofrimento humano, nem para a nossa felicidade, 
nem para a nossa transformação e muitas outras coisas mais. 
Então, o que te faço ver, assim como gostaria de ensinar aos 
jovens, porque são vocês é que terão que tocar o mundo, é 
para te dar sabedoria. Sabedoria que te dará autoridade, antes 
de teres qualquer poder. Autoridade limitadora do poder. Só 
os tiranos querem o poder em si mesmo. A eles não interessa a 
autoridade. É o poder pelo poder. Insaciável. E, para isso, podem 
querer a ciência na sua conhecida fragmentação. Ciência, aqui 
e ali, para ser usada pelo poder, aqui e ali. Os sábios? Deles, 
os tiranos se afastam. Então, por essas e muitas outras razões, 
não imagino que tu sejas um Fausto. Agora quem quer saber 
o porquê sou eu. Por que meter Mefistófeles nessa história?

– Porque penso que tu estejas sob a influência, diria, antes, 
sob inspiração de um espectro do maligno. Tu falas por linhas 
tortas. Coisas que o terrível faz para dizer algo querendo dizer 
outro, jogando com as palavras, como se fosse um malabarista 
dos significados. Palavras com duplo, ou triplo, sentido.

– Milorde, as palavras são as palavras. Cada palavra é 
explicada por uma enormidade de palavras, umas trazendo as 
outras, numa indefinida série de sons e signos, numa Babel de 
linguajares. Haverá sempre uma inevitável falha. Um espaço 
sem voz. Sem som. Um silêncio. Até a música se expressa com 
ele, na pausa musical. Ou, ao contrário, haverá sempre um som, 
diria, um grunhido, melhor dizendo, um choro primordial. Um 
som solto, sem significado aparente. Um ai, um suspiro, no ato 
do amor. Essa é uma limitação de origem, antropológica, inelu-
tável, não temos como nos livrar dela. É da condição humana.

– E quanto ao segundo? Sócrates. Tu nada disseste.
– Sou eu que te pergunto. Por que o velho parteiro nessa 

história?
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– Por tuas ironias. Nunca se sabe se o que falas é o que 
falas ou se é apenas pilhéria, mofa. Sócrates, quase sempre, pelo 
menos o que conheço, começa os seus discursos elogiando o 
interlocutor, usando ironias o tempo todo, porque, na verdade, 
não acredita no que fala, e porque, na realidade, pensa diferente. 
E assim vai (Falstaff o interrompeu).

– Vai fazendo o parto da verdade. A ironia é apenas 
um caminho, digamos, um artifício de retórica, penso assim, 
para deixar o interlocutor e os outros presos, atentos, às suas 
palavras. Queria saber onde usei aqui ironias.

– Esses belos ai. Tu falaste assim ao se referir a essas 
pessoas que passam apressadas entre nós e não nos veem.

– Sim, falei assim mesmo. Não o nego.
– E foste evasivo ao me falar sobre eles, esses belos aí, 

cuja beleza achei estranha. Entretanto, tu fugiste da resposta, 
dizendo--me que tenho que concentrar a minha visão e que 
assim visse as coisas por mim mesmo.

– E é isso mesmo, Hal. É melhor que tu vejas por ti mesmo. 
A verdade está em ti, não em mim. (Depois de ligeira pausa, 
Falstaff, colocando o dedo indicador da mão direita no peito e, 
logo após, na testa de Hal, falou pausado). Está aqui e cá. Está 
no teu coração e na tua mente. A verdade que nós achamos em 
nós mesmos, nela acreditamos, com maior força. Dado que vêm 
de dentro de nós próprios. Porque acredito que os sons mais 
íntimos da verdade estão dentro de nós, nas profundezas de 
nossa alma. A verdade que nos chega de outrem, mesmo que 
venha de uma tradição oral, na qual botamos fé, pode demorar 
em ter uma ressonância em nós.

– Estou falando sobre ironias. Quando tu falas esses belos 
aí não acreditas em que eles sejam belos coisa nenhuma. É o 
tom da tua voz. O meu estranhamento vem dessas figuras aí 
que nos envolvem e que, segundo tu, não nos veem, falam por 
sons a nós inaudíveis É sutil. É indefinido (Falstaff, segurando 
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o braço de Hal, retendo-o, com uma ligeira e delicada parada 
em sua marcha, olhando algo de lado em seus olhos, não fazen-
do questão de lhe esconder uma certa ternura, com um meio 
sorriso nos lábios, disse-lhe:) – Estás na metade do caminho 
da compreensão. Esse estranhamento é um bom princípio. (E 
cortou o assunto). Tudo bem, antes, vamos peregrinar. Vamos 
continuar a nossa caminhada por esses espaços tão bonitos.

Hal não demonstrou resistência. Resolveu não insistir na 
questão central que o perturbava. Conhecia Falstaff. As coisas 
aconteciam no seu ritmo. Ele, Hal, começava a entender o 
porquê de Falstaff trazê-lo justo ali naquele lugar. Não era por 
acaso. O velho Falstaff não fazia nada que não tivesse alguma 
razão por detrás. Entregou-se à dinâmica das coisas, agora 
mais ligado no que reparava, fazia e falava o seu companheiro.

Eles recomeçaram a sua perambulação.

Cena 2

Com exceção da grande e majestosa porta de entrada, em 
madeira maciça, tudo ali teria sido construído com uma espécie 
de cristal. Difícil dizer-se se não era cristal puro mesmo. Havia 
uma transparência generalizada em tudo. Um transparente 
um tanto fosco; não tanto opaco que impedisse que as luzes de 
diversas naturezas, externas e internas, emitidas por quaisquer 
fontes, mesmo corpos, permeassem por paredes, portas e pisos. 
Podiam-se ver as pessoas, como vultos, numa visada horizontal, 
nas diversas salas, num mesmo piso. Da mesma forma se podia 
vê-las nos sucessivos compartimentos dos andares de baixo, que 
aparentavam se enterrar nos confins da terra, nos escuros pisos 
subterrâneos. O mesmo acontecia se se olhasse para cima, para 
os escritórios que estivessem na perspectiva dos pisos superiores, 
até aquele que assemelhava ser o último. Este denotava perder-se 
em um infinito distante do céu. Assim se duvidava mesmo de 
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que tal último andar existisse de fato. O genial arquiteto, com 
o uso de certos materiais e técnicas minuciosas, semelhantes 
àquelas dos joalheiros, conseguiu de fato tornar a sua ideia algo 
real. Logrou, com maestria, materializar o seu partido arqui-
tetônico. Alcançou o seu intento de deixar fixada, e indelével, 
em quem por ali passeasse, a impressão de se estar suspenso, 
como que envolto em uma matéria leve e diáfana. Como se pu-
déssemos caminhar através das nuvens. Havia paredes que iam 
mudando de cor, na medida em que se passasse defronte delas, 
conforme o nosso ângulo de visão, independente da distância 
em que estivéssemos. Deste modo, transitando por todas as 
cores do espectro da luz, desde o vermelho até o violeta. Assim, 
o andarilho poderia se considerar um pintor, capaz de mudar 
o colorido das superfícies, ou de lhes dar tons e semitons de 
cores que quisesse. O multicolorido era fantástico, pois, de um 
mesmo ponto, num determinado centro de um amplo espaço, 
e lá eles abundavam, tudo mudava de cor a um simples passo, 
ou a um leve movimento da cabeça. Ali tudo era uma profusão 
de reflexos. Uma quantidade infinita de espectros.

Falstaff ficava imaginando aquele todo sendo iluminado 
pela luz da lua no apogeu de seu plenilúnio, derramando a sua 
luz mortiça sobre aquelas formas, supondo que as luzes internas 
e externas estivessem todas apagadas. Intrigava-o a mistura 
de cores vagas em que tudo aquilo pudesse estar imerso. Um 
caminhar sobre a superfície de um lago coberto por uma densa 
névoa, inundado pela luz do luar. Tudo sendo uma exuberante 
fantasmagoria.

Hal estava mais preocupado com as formas estruturais, as 
junções das vigas entre si, os encaixes, nelas, dos imensos planos 
dos assoalhos, e os respectivos apoios de tudo isso nas colunas. 
O que ele acreditava serem os parafusos de ligação das diversas 
peças exibia-se assaz tênue pela transparência do material que 
supunha fosse uma espécie de resina ultrarresistente, dando 
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a impressão de ser um cristal duro como o diamante. Ele não 
resistiu à curiosidade de tocar em tudo. A dureza ali estava no 
tato de seus dedos. Ele não subestimava o peso colossal que tudo 
aquilo devia ter. A sensação de flutuação, leveza, era apenas 
uma aparência. E era aí que estava a questão. Será que aquilo 
tudo era aparência? Ou seria outra coisa? Aquele bonito lugar 
dava-lhe a entender que prometia mais do que manifestava.

Exterioridade. Um quê de descolamento da realidade 
deu--se em Hal. Um aspecto que estava ali mesmo ao alcance 
de seus olhos, de suas mãos e pés. A realidade que ele tocara 
com os dedos metamorfoseava-se; era como ir além de si mes-
ma. Era fantasia pura. Envoltórias de espaços que ele, Hal, não 
saberia explicar como se produziam e como o colocavam em 
um estado de presença algo parada, na impressão de se estar 
em um lugar sem movimento e, assim, atemporal, pois, dizer 
de algo sem movimento é falar sobre o sem tempo, onde o 
espaço reina absoluto. “Fantasias”, Hal repetia para si mesmo, 
“talvez seja o resultado do que o velho Falstaff diz estar no 
nosso imaginário”. As palavras do velho mestre que ele mal 
ouviu, ou que ele não quis escutar, começaram a fazer algum 
sentido. “É no imaginário que moram as nossas fantasias, as 
nossas ilusões, as que perdemos e as novas que nos abrem um 
novo mundo, uma nova esperança. É no imaginário que está 
a poesia, a arte, a beleza. Quando tudo fica árido e desértico, o 
imaginário é o nosso oásis. É lá que também está a ousadia, a 
coragem. Tudo pode ser imaginado. Tudo pode ser fantasiado”.

Uma dúvida o assaltou. E isso ampliou a sua perturbação 
sobre esses belos aí, assim mesmo como saiu da boca de Falstaff. 
“Será que eles, esses belos aí, que morariam e trabalhariam e 
se divertiriam, ou seja, habitariam, em todos os sentidos, aqui 
mesmo, também seriam capazes de sentirem a transformação 
que ele sentiu ao olhar essas formas? Ou elas, essas formas, por 
todos os argumentos possíveis, lhes seriam indiferentes? Será 
que o notável, nessas formas, seria um extraordinário exclusivo 
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para ele, Hal, e assim também o seria para Falstaff? Será que 
o gênio que concebeu isso tudo, esse lugar ao qual o trouxera 
Sir John, não maquinara, adrede, e furtivo, exato isso que lhe 
acontecera? Uma espécie de transporte. Não seria ele, o tal 
gênio arquitetônico, um náufrago de um tempo? Um perdido 
em alguma momentânea ilha, no fluxo das coisas, que ficara 
para trás, no nosso dizer espacial, um agora fora do tempo 
que soubera colocar uma disfarçada e enigmática mensagem 
em sua garrafa a qual iria pelos mares de épocas afora? Uma 
mensagem que poderia ou não ser lida por alguém, e que ele, 
por uma concessão de Fortuna, soube ler, por estar atento, 
juntando peças que semelhavam ser desconexas. E que lhe 
produziu essa metamorfose que lhe abrira as portas fechadas 
do imaginário onde estão guardadas as nossas ilusões, fantasias, 
imaginações, fantasmagorias e toda a arte e poesia com as quais 
tornamos mais suaves as vicissitudes da vida”. Algumas frases 
de Falstaff também batiam insistentes em seu espírito, como o 
badalo de um teimoso sino dominical. “É melhor que tu vejas 
por ti mesmo. A verdade está em ti, não em mim. Está no teu 
coração e na tua cabeça. A verdade que nós achamos em nós 
mesmos, nela acreditamos, com maior força. Dado que vêm 
de dentro de nós próprios. Porque acredito que os sons mais 
íntimos da verdade estão dentro de nós, nas profundezas de 
nossa alma. A verdade que nos chega de outrem, mesmo que 
venha de uma tradição oral na qual botamos fé, pode demorar 
em ter uma ressonância em nós”.

A Falstaff não passava despercebido o que devia ir pela 
alma de Hal, pelos seus olhares e pelo seu ar circunspecto.

– O que achas disso tudo?
– Transformação.
– Como assim? Transformação? Uma longa pausa se 

seguiu.
– Há aqui uma imperceptível aura de transformação. 

Não o sei explicar. É contraditório que tudo isso possa estar 
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envolvendo esses seus belos ai (Falstaff começou a perceber que 
Hal pudesse ter dado com a questão que o espantava desde que 
entrara ali. Não foi direto ao assunto. Contornava-o. Ele queria 
que o próprio Hal se visse defronte da razão de sua admiração).

– Por mil motivos (disse Falstaff, atalhando-o, e abrindo 
os braços e movimentando as mãos com as respectivas palmas 
viradas para cima e com os olhos postos no teto, como se pesasse 
cada palavra que iria pronunciar) esses belos (aqui reforçou a 
frase com sons mais fortes e graves) aí podem nem perceber 
a beleza real que os cerca. O que nos envolve, como esse ar da 
nossa atmosfera, às vezes, inexplicável, põe em nossa frente 
o que se escondia tênue diante de nossos olhos e da nossa 
compreensão. Todavia, é preciso que ressone nas cordas de 
nossa alma. Se essas são duras, petrificadas, como o gelo, ou 
as rochas, ou são frouxas, soltas, partidas, como as cordas dos 
instrumentos musicais abandonados, o que nos cerca é apenas 
uma envoltória material, digamos, uma facilidade, como eles 
costumam dizer por aí. A revelação é muito complicada. Não 
será qualquer um que vai senti--la. É preciso se estar pronto. 
Uma luz pode ser vista de mil modos em todos os seus tons. É 
como contemplarmos uma paisagem diuturna, na rotina que 
se repete como uma litania. Um dado dia, numa dada hora, 
num justo ângulo em que o sol brilha no céu, filtrado por um 
céu incomum, aquela simples paisagem torna-se um deslum-
bramento. Como se alguma magia nos pusesse diante de um 
singular que, na rotina da vida, era, às vezes, um aborrecido e 
desgastado mesmo, incapaz de nos fazer voltar os olhos para 
a sua realidade. A luz da revelação é única. É singular. Para 
vê-la há que se ter um local no espírito que vibre com a sua 
frequência. É uma espécie de iluminação. É necessário estar 
com as cordas da alma afinadas, como estão as cordas de um 
piano, cada uma na sua justa tensão, prontas para produzirem 
som ao mais leve toque na tecla. E assim fazer jorrar música e 
harmonias que nos encantam com a beleza de suas proporções.
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– Tu falas, agora, por metáforas, Sir John Falstaff.
– As palavras, milorde, sobretudo são metafóricas. Pode-

mos, há milênios, estar repetindo a mesma coisa por palavras 
diferentes. E nem o notamos (e, falando compassado com a voz 
suave, como se estivesse contando um segredo). Talvez seja 
uma maneira de o permanente, o indivisível, o incorruptível, 
o invariante, o que não se mostra, ficar por aí nos desafiando 
a encontrá-lo nas sombras, ou falhas, da nossa linguagem. (E, 
após um prolongado silêncio, facilitado pelo estado de con-
templação de Hal com a beleza do que via na metamorfose das 
cores com os movimentos de sua cabeça, Falstaff, mudando 
abrupto o sentido do diálogo, e como se quisesse acordar, de 
seu estado de torpor, quem o ouvia, disse, agora com o tom de 
sua voz inteira:) – Voltemos a caminhar.

Hal seguia Falstaff, ao modo de um autômato, como se 
vagueasse por indução, em nítido estado de encantamento 
com aquele fenômeno da mutação das cores na medida de seus 
passos. Como podia ser aquilo?

Eles entraram em uma sala cuja porta se abriu suave 
com as suas aproximações. Havia uma dezena de pessoas com 
os olhos brilhantes postos em pequenas telas. Todos, homens 
e mulheres, muito bem vestidos e todos bonitos. Alguns mui-
to bonitos. Cada um deles tinha diante de si um conjunto de 
telas; uns, as tinham em menor quantidade; outros, em maior 
número. No lado esquerdo da maioria delas, ocupando-lhes 
cerca de dois terços, havia um espaço com uma prodigalidade 
de oscilantes barras horizontais, em um variegado espectro de 
cores, como se cada uma delas estivesse sob o efeito de um ímã, 
à sua direita, variando, um tanto caótico, a sua força magnética. 
No respectivo lado direito, tomando-lhe cerca de um terço, ha-
via cinco colunas com números. Uma central e duas extremas, 
à esquerda e à direita, cujos números variavam pouco. Entre 
essas extremas e a central havia duas colunas intermediárias, 
adjacentes à central, sendo uma à sua esquerda e outra à sua 
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direita. Os números dessas colunas intermediárias variavam 
muito, denotam acompanhar as oscilações desordenadas das res-
pectivas barras coloridas horizontais. Não foi difícil para Falstaff 
e para Hal logo concluírem que a coluna central devia expressar 
uma média, algo estável, que as colunas extremas mostravam 
os valores mínimos e máximos, com discretas flutuações, e as 
intermediárias refletiam os anárquicos valores do momento. 
Algumas telas exibiam algo que Hal aprendera sobre matrizes, 
ou algo assim, não havendo muita certeza quanto ao que na 
verdade representavam, ou que espécie de objeto matemático 
constituíam. Havia uma espécie de ordenação de números em 
linhas e colunas, como se algum sistema os ordenasse no espaço 
com o intuito de alguma análise. Também não foi difícil, tanto 
para Falstaff, quanto para Hal, suporem que tais imaginadas 
matrizes ora espelhavam números mínimos, ora máximos, ora 
médios, sob diversas condições; as quais não ficaram muito 
claras para eles. Hal comentou em voz baixa com Falstaff.

– Seriam matrizes isso aí?
– Não tenho muita convicção sobre isso, confesso-o.   

As coisas aqui são surpreendentes. Diria que seriam espaços 
matriciais, ou algo assim, se é que se pode se expressar desse 
modo, uma rede de nós, cada um deles sendo uma variável, 
como em uma rede de arrasto, usada por pescadores, em que 
se puxarmos um nó, levamos junto uma série de outros, por 
alguma lei que regula as suas interinfluências, no caso da rede 
dos pescadores, a lei da gravidade e o tipo do material usado 
na cordoalha, aqui, a lei que, suponho, regula a variação de uns 
valores sobre os outros.

– Reparaste que esses seus belos aí como que puxam um 
nó para cima, se é que se pode dizer isso, depois outro, depois 
ainda mais outro, com uma espécie de estilete luminoso e um 
espaço de nós se desenha na tela? Justo aquilo que tu falaste 
sobre a rede dos pescadores.
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– Sim. E são bonitas as imagens. Um caleidoscópio de 
cores as mais variadas. Espaços e mais espaços. Nada inocentes. 
Espaços que definem vidas, glórias e desditas, prazer e dor, tra-
gédias e renascimentos, a crise e a bem-aventurança. Espaços que 
escondem forças, como os ventos que desabam sobre um barco, 
favoráveis ou opostas. Tudo nos dedos mágicos desses belos aí.

– São os pães nossos de cada dia. (Falstaff, quase não 
crendo no que ouvia, pois, ironias não frequentavam as falas 
de Hal, olhou nos olhos dele e não conseguiu ver outra coisa 
senão uma ameaça de rir. E emendou, ao seu estilo, porém, em 
voz baixa, bem pausada).

– Pâtisserie française. Boule de Berlin. Oh! Ummmm! 
Ovos Moles de Aveiro. Pastéis de Santa Clara. Papos de Anjo. 
Oh! Ummmm! Baba de moça. Ummmm! As baguettes francesas! 
Aquelas das Boulangeries parisienses! Quentinhas! Ummmm! 
Superbe! Panetones. Ciabattas. Pães de centeio. Éclairs de 
chocolate! Ah! Croissants! Oh! (Desta vez, não explodiram em 
nenhuma gargalhada, talvez porque ainda temessem que esses 
belos aí os ouvissem. Um temor inútil).

– “Os nossos pães de ouro de cada dia”, completou Hal.
– “Os pães de Midas”, emendou Falstaff. – O que trans-

forma em ouro tudo o que toca. Ouro virtual especular. Virtual 
especular que define a nossa vida neste planeta azul. Quin-
tessência de nossas energias vitais. Ponto de convergência de 
todo o trabalho humano. O trigo, a água, o fermento e o sal da 
nossa existência. Tudo nos dedos mágicos desses belos aí. (Hal 
ficou pensativo. Paralisado.Uma atitude que lhe era rara diante 
da figura exuberante do seu mestre. Estava sempre em guarda 
contra as ironias e chacotas de Falstaff. Resolveu contemplar 
as outras imagens nas telas coloridas).

Imagens que exteriorizavam o que eles, Falstaff e Hal, 
entenderam ser de curvas manipuláveis, ou de tendências, e 
que os operadores nelas intervinham explícitos, como se as 
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desenhassem, usando os dedos de suas mãos, ou os tais estile-
tes luminosos, em locais específicos das telas, ou um teclado 
transparente sobre as suas mesas. Curvas essas que, em diversos 
tons de cores, às vezes, entravam em uma explícita dança fre-
nética, ora movendo-se para cima, ora para baixo, sempre em 
ziguezague, como se fossem objetos vibratórios. Outras telas 
semelhavam escorregarem ao leve toque do dedo, pondo sob 
a visão dos que as tocavam uma infinidade de telas secundárias 
como se estivessem guardadas em um número muito grande 
de planos superpostos.

Todos ali davam a entender, pelo movimento de suas 
bocas, que falavam o que não se ouvia. Usavam microfones 
translúcidos presos a pequenos fones de ouvido, quase invisí-
veis; notáveis se se prestasse atenção concentrada. E, ao mesmo 
tempo, manipulavam os seus teclados.

Falstaff, com o seu indefectível ar irônico, e um meio 
sorriso nos lábios, fez uma sutil menção com a cabeça, e com 
os olhos, para Hal, sinalizando que deviam pegar o rumo da 
porta. Como se quisesse dizer que estava querendo contar 
algum segredo lá fora. Uma atitude esdrúxula. Ali, pouco se 
lhes dava, àqueles belos, sobre o que fizessem ou não Falstaff 
e Hal. Não fora o próprio Falstaff que falara que, ali, eles eram 
espectros? O que não evitou que Hal soltasse uma sonora gar-
galhada em pleno silêncio monacal daquele ambiente. Como 
não rir de uma atitude tão inútil e disparatada e que só pode 
ser entendida como mais uma zombaria de Falstaff. Ele poderia 
dizer: vamos sair porque queria lhe comentar algo. Nada disso! 
Preferiu a galhofa de lhe fazer gestos de que queria sair para 
lhe revelar algum enigma, ou mesmo a sua vontade de partir. 
E largar para trás aquele local de puro tédio, não querendo ser 
tomado por mal educado, com o que pouco se importavam 
todos lá que estavam se lixando para eles, vestidos com roupas 
alienígenas e falando uma língua rústica e incompreensível. E a 
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cara de Falstaff de não rir, com um falso ar de sério, diante de 
uma ruidosa risada de quem o ouvia, como se colocasse sobre 
o rosto aquela máscara de impassibilidade de que são capazes 
só os talentosos humoristas, depois de contarem uma piada, 
fez Hal entrar em um ataque de riso incontrolável. 

– Vamos deixar esses belos em paz com as suas belas e 
coloridas especulações (atalhou Falstaff, depois de algum tempo, 
com o seu vozeirão de baixo profundo). Todas as coisas são 
números. Um mundo virtual especular com números.

– Um mundo pitagórico (disse Hal, mal se recompondo). 
Quem poderia imaginar? Sir John Falstaff. Giramos e giramos 
e estamos no mesmo lugar? Passaram-se séculos, milênios, e 
cá estamos nós às voltas com os números.

– É o que se mostra. Estamos sempre às voltas com uma 
enigmática espiral do tempo e do espaço que devem se divertir 
às custas das nossas sensações. Somos uns pobres coitados. O 
que muda é a aparência. A essência nos escapa.

Nem bem acabou de dizer isso, Falstaff, segurando Hal 
pelo braço, o foi arrastando para fora daquela sala que lhes 
teria impregnado a alma com uma inimaginável quantidade 
de números. 

– Números, números e números (ajuntou Hal, num tom 
de ladainha). Não tem muito tempo que os matemáticos come-
çaram a sua tentativa de compreender a verdadeira natureza 
dos números.

– Metáforas, mais metáforas, mais metáforas (arrematou 
Falstaff). E no frigir dos ovos, tudo se reduz a números, até 
mesmo os que são imaginários! Valha-nos Deus!

C E N A  3

Falstaff e Hal caminhavam de sala em sala, transitando por 
enormes e bem decorados salões intermediários, nos diversos 
pavimentos, subindo por elevadores tubulares de vidro. Faziam-
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--no com paciência, tudo examinando nos mínimos detalhes. Não 
lhes passava despercebido, em sua longa perambulação, que os 
ambientes fechados das salas, onde se dava o trabalho das pessoas, 
ou desses belos aí de Falstaff, eram iguais, exibindo a mesma fria 
monotonia. Telas e mais telas, como se fossem espelhos em frente 
aos quais aqueles seres davam a impressão de se admirarem, e 
mesmo de estarem em estado de êxtase, mesmo de gozo, pois, 
demonstravam certa embriaguez nas suas ações especulares. 
Os seus gestos de gozo contido deviam se harmonizar ao que a 
realidade correspondesse com as suas especulações.

Eles estavam exaustos de suas peregrinações pelo que 
lhes era dado notar ser o mesmo monótono ambiente, ob-
servando o que aparentava ser as mesmas pessoas, curvadas 
sobre as mesmas telas e mais telas: um lindo amorfo cercado 
por inefáveis paredes de cristais. Desabaram em um sofá, que 
os separava do bloco dos elevadores, mas que deslumbrava 
diante deles uma inimaginável paisagem do mundo exterior 
que ia sendo tomado pelas cores avermelhadas do poente. A 
luz purpúrea que invadia aqueles espaços, e que podia permear 
todas as paredes, e vagar pelos escritórios, salões e mezaninos, 
cujas luzes iam, aqui e ali, se apagando, à medida que as pessoas 
iam saindo do trabalho, produzia, aos seus olhos admirados, 
uma atmosfera tão feérica que lhes paralisaram as respirações. 
Impossível não contê-las. Soltá-las seria o mesmo do que dei-
xar escapar de dentro da alma toda aquela beleza que se via. 
Aquele palácio de cristal flutuava em uma imensa montanha 
de luz que provinha do horizonte longínquo. Tudo ali estava 
mergulhado em uma claridade mortiça, abafada, que transitava 
do vermelho ao violeta.

Passado o deslumbramento do poente que invadia tudo 
naquele saguão, como se lhe acontecesse um átimo de ilumi-
nação interior, Hal passou a perceber, ao ver aquelas inúmeras 
pessoas que passavam por eles, os belos, e depois de anali-
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sar-lhes as figuras e os andares, que todos ali não exibiam a 
mesma beleza. Porém, as diferenças se elevavam para a esfera 
do diáfano, resultando em uma inefável graça quase igual, 
desvelando certa monotonia no belo, quase, porém, não igual. 
Entretanto, era um encanto algo exótico. Notável por sua 
paixão pelas harmoniosas formas femininas, ele reconheceu 
que, embora formosas, algumas delas incomuns, esculturais, 
nenhuma dessas aí mereceria, nem em tese, o seu galanteio. 
Ele comentou o fato com Falstaff.

– Há uma opacidade, uma impermeabilidade, algo que 
não passa, não transmite, nessa beleza feminina.

– É a fragrância ancestral da fêmea que, nelas, não existe. 
Eu, pelo menos não a sinto. E sou bom nessa arte. Ainda mais 
quando me defronto com uma linda mulher. Você sabe como 
é esse velho aqui. É o insensível, inefável, aroma antropológico 
que você, como homem, sente, sem disso ter consciência, na 
mulher. Assim como a fêmea o capta em você. Sutis perfumes 
que estão no ar. Causa de êxtases. Essas aí, essas belas, desses 
belos aí, não têm essa essência primordial. Daí essa opacidade, 
essa impermeabilidade que você muito bem notou. (Hal começou 
a olhar desconfiado para Falstaff e este o percebeu). – O que foi?

– Fragrância, aroma, perfume, ou lá o que seja, ancestral 
(o tom de Hal era de incredulidade e mesmo irritação com as 
palavras de Falstaff). – Com os diabos, Sir John!

– O problema, milorde, é que há sempre uma dada des-
confiança contra o que digo. Quanto a isso não posso fazer nada. 
É por isso que insisto em um ponto. São as pessoas mesmas, 
pelo caminhar dos seus próprios pés, é que devem chegar à 
verdade possível. Nesse ponto, nada me pode ser reprocha-
do. Tu imaginas que faço troças com esses belos aí. Isso não 
tem nada a ver com o fato de eu olhá-los com desconfiança e, 
confesso, com certo desprezo. Não posso negá-lo. Talvez seja 
um defeito meu, um preconceito. Às favas com o preconceito 
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se ele for um impedimento de eu dizer a pior verdade, aquela 
que machuca, e que tem que ser dita, seja o que for. E mais 
digo, isso não tem nada a ver com a verdade que estou pondo 
diante dos teus olhos.

– Então, entre eles, eles se sentem os respectivos per-
fumes naturais?

– Não sei. Como o poderia saber?
– Como então eles se atraem? Como se desejam? Como 

se amam?
– Também não sei. Está muito além do meu limite sabê-lo.
– Mas, eles são muitos, e assim devem se reproduzir, 

como nós que habitamos o mundo.
– Aí é que está o problema. E tu estás no caminho da 

questão. Eles não se reproduzem como nós, ânthropos.
– Bem. (E meio hesitando, Hal, falando quase inaudível, 

quase soletrando sílaba a sílaba, concluiu indagando, por ainda 
estar em dúvida). – Não há relação sexual?

– Exato! Isso mesmo! Meio titubeando, o disseste. Mesmo 
gaguejando, temos que dizer o que tem que ser dito.

– Como? Exato, isso! Como não haver relação sexual? 
Flutuas em disparates, Sir John? (Hal, que aumentou o tom da 
voz, oscilava entre o que quase concluíra pela razão e a incre-
dulidade dessa quase conclusão, repetindo, como se fosse uma 
cantilena). – Como não haver relação sexual? (No seu rosto não 
havia nem a mínima sombra de desconfiança de alguma sátira 
de Falstaff. Lembrou--se, como se sofresse uma súbita ilumi-
nação, que atravessasse a sua psique, como um relampejar, da 
impermeabilidade, ou da opacidade, que, instintivo, sentia nas 
belas mulheres à sua frente. E repetia, insistente, agora em voz 
baixa, quase inaudível, revelando a sua incredulidade, como se 
pedisse socorro à Falstaff, com os olhos nele postados:) – Como 
não haver relação sexual?



33 | João Cezar Pierobon

– Não há relação sexual. Entre eles não há. Não precisam 
disso. Aliás, eles acham isso uma coisa aborrecida, uma fonte 
de problemas, guerra sexual, não sei o que mais, uma coisa 
primitiva, uma luta corporal, e mais outras coisas.

– Luta corporal. Coisa aborrecida. Meu Deus! Como 
então eles se reproduzem?

– Eles não precisam de relação sexual nenhuma para 
se reproduzirem, porque a ciência cuida da coisa. Querem 
filhos? A ciência lhes dá. São avançados métodos de reprodu-
ção humana. Esses belos ai criam os outros belos ai, como eles 
querem, sempre belos, belos, imitados e imitáveis, modelos de 
modelos. E pronto! Talvez queiram imitar o Demiurgo criador 
que tirou parte do corpo de um Adão primordial e,deste modo, 
reproduzem-se.

– As tuas palavras, sobre o fato, foram econômicas. Não 
achas, Falstaff? Ao invés da tua costumeira ironia, apelaste 
para a escapatória.

– Obrigado, milorde. Entretanto, vamos ao ponto. Talvez 
elas, as mulheres, ou o que existir, ou sobreviveu, vê bem o 
que eu estou dizendo, mulheres, ou o que restou do ancestral 
elemento feminino, nelas, mais uma vez, seja a nossa salvação. 
E não deixa de ser por isso que, por uma esperança de salvação, 
as minhas palavras tenham sido evasivas como tu o disseste. 
Seria contraditório com tudo o que lhe disse, no entanto, não 
é. No final, como tu verás, mais tarde, tudo se fecha. É uma 
intuição, percepção mágica, e uma inferência, aí um pouco mais 
racional, porque histórica. Talvez, não sei, seja uma paixão, ou 
coisa do coração. De todo modo, o terreno é pantanoso.

– A intuição, ou a percepção mágica, vêm de onde?
– Vem de profundidades que não sei te explicar. Sou um 

ânthropo. E tenho essas coisas.
– E a inferência que tu debitas à história?
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– Tu me secas, Hal. A inferência vem de um mito. E tu 
perceberás como a coisa então se fecha. O mito de Eros e Psi-
qué. Conversamos muitas vezes sobre essa lenda. Foi Psiqué, 
mulher em toda a extensão da palavra, com a sua beleza divina, 
que tirou Eros da promiscuidade do erotismo bruto do mundo 
primitivo, e colocou, nele, o amor, e que, por esse feito, teve a 
glória de ser coroada imortal nos céus do Olimpo. A mitologia 
festeja esse enorme feito. Feito da alma, daí o nome Psiqué, o 
elemento feminino da nossa espiritualidade. Ainda sou daqueles 
que acreditam nas mulheres, como tais, diria, como expressões 
da Eva primordial. Não nessas mulheres aí, ou essas belas aí, 
desses homens aí, ou belos aí, todos misturados. Fé nas mu-
lheres como tais e nos seus mitos. Nessas, sim, ponho a minha 
fé. Se no gênero feminino teve uma que se chamou Diotima de 
Mantineia, porque não vou ter fé nelas, nas verdadeiras mu-
lheres, na renovação que elas podem nos trazer? Nesse ponto, 
meu caríssimo Hal, vens tu e me perguntas, por que tu, velho 
Falstaff, não acreditas nesses homens aí? Poderia te responder, 
se creio nas mulheres como tais é porque não confio nesses 
homens aí que andam por aí. Ponho fé na renovação que ve-
nha das mulheres como tais. E tu, algo aflito me indagas, por 
que, velho Falstaff? Te responderia, assim é por uma questão 
de palpite, só isso. Esses homens que andam por ai? Ah! Ah! 
Ah! Ah! Só rindo. Entretanto, confio na renovação, ou na 
transformação, que viriam das mulheres como tais. Renovação 
pacificada, diga-se. Dizendo por metáforas, elas, as verdadeiras 
mulheres, estiveram sempre por perto nas épocas das grandes 
transformações humanas. Metamorfoses que vieram com a 
delicadeza, com um toque de carinho, que faz com que passam 
sem serem notadas. É tudo muito passional isso. Digas tu o que 
quiseres. Trai muito a minha admiração pelo gênero feminino. 
Para mim, os homens que andam por aí, nesse século, envoltos 
numa aura de prazer e gozo, num ciclo que se auto-alimenta, sob 
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todas as formas, umas claras, outras veladas, inclusive com o uso 
do pharmakon, estão se tornando incapazes de alguma reação 
válida no que diz respeito ao seu ser como homem, na forma do 
Adão primordial. Veja o que está acontecendo. Olhe em volta 
de ti mesmo. O que está aí, sob os nossos olhos, é simbólico, 
meu querido. Nós, pelos caminhos do destino, caímos em um 
reino de signos. Fortuna merece a nossa gratidão. E o recado 
que esse destino está nos dando é claro. Só não vê quem não 
quiser. Resumindo a opereta. O que seriam esses belos senão 
o resultado da longa e imperceptível mutação desses homens? 
O que são esses belos senão objetos semblantes. Belíssimos, é 
verdade! Sem ironias, são belos mesmo! A não ser que apareça, 
por esses espaços, por esse mundo que anda esquisito, alguma 
renovação salvadora, conduzida pelas verdadeiras mulheres, 
impregnadas pela Psiqué mitológica, que possa implicar a me-
tamorfose desses homens e, por corolário, dessas mulheres, e 
por consequência, transfigurando esses belos e essas belas, em 
homens e mulheres verdadeiros, a não ser isso, o homem Adão 
antigo, como nós dois, estará condenado a ser o que não se 
sabe. É vago? Sim, é vago. E daí? Não tenho outro jeito de me 
expressar sobre essa coisa. Talvez porque não goste dela. Falo 
por nós, homens, é bom frisar isso, não me julgo competente 
para falar pelas mulheres.

Nem deu tempo de Falstaff terminar a última frase. Ela foi 
cortada ao meio. Hal nem ouviu a restrição que Falstaff se deu. 
Explodiu em uma gaitada homérica, com Falstaff, primeiro, o 
admirando, com o olhar fixo em seus olhos, depois explodin-
do também a sua polifônica gargalhada, indo dos registros do 
baixo aos do barítono.

Custaram a se recompor. As risadas foram cessando em 
meio à beleza de uma tarde que invadia aquele saguão. E foi 
Hal quem quebrou o silêncio.

– Tuas palavras, Falstaff, ultrapassando todos os limites 
das zombarias, atingindo o cômico, sem nenhum disfarce, que 
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nos fizeram rir gostoso, abertos e sinceros, desanuviando esse 
sublime, porém, excêntrico ambiente, apesar disso, são algo 
pessimistas, não achas?

– Quanto ao cômico, não te esqueças de que esse teu 
confrade aqui é um bufão, digamos, um palhaço, cujo trabalho 
é fazer os outros rirem. E, às vezes, rir de si mesmo. No caso 
aí, rimos dos homens, desses que andam por esses tempos. 
Quanto ao pessimismo, lembro-te que ele, assim como a dúvida, 
costuma ser o primeiro degrau do conhecimento.

– Então eles, esses seus belos, que passam diante de nós, 
diria, por me faltar outra palavra, excêntricos, apesar de tudo, 
de qualquer modo, e o dizendo sem ironias, claro, não repre-
sentariam um avanço, um progresso no reino humano? É uma 
dúvida. Tantas são as coisas estranhas que podem acontecer 
nesse nosso mundo.

– Não o nego. Houve um progresso. Eles, esses belos que 
passam diante de nós se livraram de algumas neuroses que nos 
atormentam durante séculos. Só não sei se foi assim tão pe-
remptório e universal como tu o concluíste. Veja bem, caríssimo 
Hal, nossa amostra se restringe a esses belos que perambulam 
debaixo de nossas barbas, nesse justo presente, desse elegante 
lugar, e que nos assombram. Em um espaço onde o destino nos 
pôs. Não vamos perguntar sobre isso. Não interessa o por que 
aconteceu. Vamos pensar sobre o que temos nas mãos. Sim, 
ouve um progresso. Porém, a existência é como uma moeda. E 
é preciso se prestar atenção nisso. As coisas têm duas faces. Por 
um lado, esses belos aí resolveram uns problemas, por outro, 
podem muito bem estarem criando muitos outros. Nada vem de 
graça. Desconfie de uma bem-aventurança eterna. Essa poderia 
existir no Éden que perdemos. Repetindo o velho Sócrates, 
por outras palavras, o bem sempre traz, a tiracolo, o mal que 
o referencia. Temos que acreditar no velho Heráclito. A dialé-
tica dos contrários é insidiosa. Tem a sabedoria da serpente. 
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Assim penso. Não sabemos as oposições que a mãe natureza 
está preparando diante de tudo isso que esses belos andam 
aprontando. E essas oposições poderão vir de nós mesmos que 
somos parte dela. Elas, as oposições, escondidas na profusão 
de fatos da realidade, podem muito bem estarem pelo mundo 
afora, vagando pela superfície da vida, desapercebidas de nós, 
como sempre acontece.

– E no campo dos desejos? Como ficam? Esses seus 
belos. Como os satisfazem? Eles não os têm? Seriam frios? E 
o gozo sexual? Esse êxtase indizível. Essa coisa maravilhosa 
com que a existência nos premiou para nos perpetuarmos e 
que nos põe de volta ao paraíso, pelo menos em fugazes ins-
tantes do tempo, que nos imerge no sem tempo? Esse arfar 
que nos desaba. Essa glória do amor. Um beijo. Um carinho. 
Ah! O ser em dois que se junta em um.

– Chegaste ao núcleo da verdade, por ti mesmo! Parabéns! 
Tu me encheste de orgulho! Para ti é a glória e o néctar sagra-
do do amor. Os desejos deles são outros. Os gozos e prazeres 
deles são também outros. Eles ultrapassaram todos os limites 
do prazer. Tudo isso aqui que tu vês é para eles motivo de 
gozo. Para ti e para mim é de tédio. Eles são seres especulares; 
seres do semblante nos espelhos, imagens de imagens que se 
idolatram. Avançando nos limites, diria que eles, esses belos, 
poderiam ser ditos que são seres narcísicos que não transcen-
deram Narciso, porque não são trágicos, passam longe disso, 
e porque, para eles, a beleza é em si, e não o caminho para o 
amor. O que é admirável em Narciso é que, nele, a beleza é o 
caminho do amor. Um amor, para ele, impossível. Esses belos 
que tu vês, admiram-se entre si e em si. E entre si escolhem-se. 
Sendo a beleza corporal a sua condição de se pertencer ao seu 
conjunto. Seriam semblantes de Narcisos múltiplos e refletidos. 
Porém, excluído o amor. O amor está fora do seu campo exis-
tencial. Tu, ao lado deles, mesmo tendo a beleza da juventude, 
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da sensibilidade, da inteligência e da nobreza és como a pobre 
Eco que os clama inútil e fica a repetir os seus lamentos pela 
eternidade afora. Eles se fascinam entre si, em um hermético 
egocentrismo. Eles são entre eles. Impermeáveis e opacos para 
os outros, como tu mesmo o sentiste. A noção de gozo e de 
prazer deles deve vir de tudo isso que eles praticam aqui e que 
viste pelos teus próprios olhos, não pelos meus, e nem pelos de 
outros. E vem de outras dimensões que não sabemos, fora da 
nossa sensibilidade, talvez de uma espécie de Olimpo do êxtase 
permanente que está muito além do que podemos imaginar, 
nós, pobres ânthropos, sujeitos às vicissitudes da existência e 
às contingências de Fortuna. Não podemos sentir o que eles 
sentem. As minhas fronteiras estão muito aquém das fronteiras 
deles. Não dá para eu dizer nada sobre isso.

– Acho que fui vencido pela mais inefável e deliciosa das 
ironias ( disse Hal num tom de voz que mais seria um recitativo 
de uma música sacra do que uma simples oração). Tudo não 
passou da mais simbólica e fantasiosa ironia.

Falstaff se calou. E ambos retomaram o seu caminho 
pelo grande hall no sentido do bloco dos elevadores. Iam des-
cendo das alturas por um tubo de vidro que deixava passar a 
luz mortiça e violeta do ocidente que se apagava tendo acima 
o céu que resplandecia e derramava no empíreo o leite branco 
da Via Láctea.

Chegando ao imenso e alto mezanino de entrada, em 
meio a uma silenciosa multidão que saia pela porta levadiça, 
Hal, pegando Falstaff pelo braço para fazê-lo parar, e olhando 
em volta, quebrou o silêncio.

– Uma coisa me intriga, Falstaff.
– Diga lá, sem tardança.
– É a contradição entre essa beleza que nos rodeia aqui, 

essas formas todas atravessadas pela luz avermelhada lá de fora, 
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que nos tinge o corpo de púrpura, e essa beleza, desses, seus 
belos aí. Alguma coisa não se encaixa.

– Ainda bem que temos coisas que não se encaixam, 
milorde.

Falstaff se calou. Atravessaram o grande pórtico da porta 
levadiça. E ambos retomaram o caminho de volta à fonte da 
donzela que faria Falstaff correr pelos bosques, como um Apolo 
apaixonado, até às profundezas da alma, atrás de sua irresistível 
e bela Dafne que, querendo fugir do enlace amoroso, ia deixando 
pedaços de suas roupas presos nas ramagens que se enchiam com 
o seu perfume. Quanto mais ela corria, mais pedaços brancos 
de seus véus ficavam pelo caminho, e pelos ares, mais a beleza 
do oculto, que se furtava, revelava-se aos olhos desesperados 
e sonhadores do seu perseguidor implacável.

Lá chegando, e pondo os olhos na donzela, agora sob os 
efeitos do céu rubro que se derramava a partir do poente, que 
escondia a poderosa fornalha do sol, Hal indagou a Falstaff.

– Não terá sido, tudo isso que vivemos aqui, um sonho, 
ou o produto de uma fantasia conjunta nossa?

– Pode ser. Pode ser. Quem poderia dizer que não esta-
mos fantasiando? Qual é aquele que, fora do nosso sonho, ou 
devaneio, digamos, poderosa criação, poderia nos dizer que tudo 
o que vimos, naquele edifício de cristal, belíssimo, aliás, não 
passaria de uma quimera, ou de um produto da nossa fantasia, 
ou imaginação? Um outro poderia nos tomar por dois loucos 
vagando pelas ruas e praças, ou pelos caminhos, por estarmos 
falando, para ele, frases sem sentido, narrando coisas absurdas. 
No nosso caso, não sei te dizer em que fronteira estamos. Pode 
ser que estejamos saindo da fronteira de um capricho, vivido 
a dois, ou de uma bem montada obra de nossa visionária e 
riquíssima fábula, criada a dois, que entrou em ressonância 
com alguns fatos da realidade do mundo em que vivemos, ou 
estamos, diga-se. Quem vai saber? Aquele que o souber que 
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se apresente à Esfinge. Alerta! Cuidado! O monstro costuma 
engolir quem não responde correto à sua indagação.

– Sim, compreendo. Sonhamos, fantasiamos. E daí?
– Não te esqueças de que os sonhos, as fantasias, as ilu-

sões, quando descem para o mundo, o fazem mais humano, 
tornam-no melhor, e fazem-no avançar. Não te esqueças de 
mais uma coisa.

– Do que mais não devo me esquecer?
– Assim como o sonho, ou a fantasia, são bons conselhei-

ros da razão, esta não o é menos para eles. Temos que achar 
um caminho do meio entre essas duas dimensões humanas, 
a fantasia e a razão. E é nesse caminho que está a sabedoria.

– Sim, compreendo-te. Seguindo-te, tenho uma outra 
questão.

– Faça-a, sou todo ouvidos.
– E a tua amiga Diotima de Mantineia, como fica nisso 

tudo que vimos, nessa, fantasia, ou sonho?
– Ela me teria num gesto de afeto. Me poria junto ao seu 

regaço e me acariciaria os cabelos. Seria uma amiga consoladora. 
E me diria só uma coisa, palavrinhas. Me diria para confiar no 
amor e que o resto era o resto.

– Acho que precisamos de um bom xerez. O que achas? 
Que tal procurarmos uma boa taverna?

– Não precisamos procurar nenhuma taverna.
– Não entendi, mestre Falstaff.
– É evidente que estamos numa taverna, a taverna do 

mundo.
– Pensei que tu tinhas encerrado o teu ciclo de chalaças. 

Isso que dissestes é para rir, ou seria para pensar?
– Não é para rir. Todavia, vamos procurar, nessa imensa 

taverna que é o mundo, um cantinho, aprazível, fechado, como 
sempre, mal iluminado, cheio de fumaça e de sussurros de con-
versas fiadas, para sentarmos à mesa, que seja de madeira pesada, 
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como aquelas das antigas tavernas, com o seu banco comprido, 
também de densa madeira, para tomarmos um precioso xerez, 
ou os dadivosos vinhos que o dono da casa tiver em sua adega. 
E vamos ter o prazer de jogar conversa fora.

– Não é para rir, tudo bem, velho Falstaff. Acharemos 
esse cantinho, com certeza. E os outros, então, terão motivos 
para reclamar de nós e sair espalhando que estamos sempre 
em alguma taverna desse mundo. Até mesmo falam que a vida 
para nós se resume a esbórnias.

– Meu querido Hal, eles não sabem o que falam. É tudo 
um falatório. Esbórnias! Coitados! Não veem um palmo sequer 
na frente do nariz.

– Por que tu falas assim, com certa indignação, no teu 
tom de voz?

– Caríssimo, depois de tudo o que vimos, seja a realidade, 
ou a aparência, ou sonho, ou a imaginação, uma ilusão, ou a 
coisa mesma em si, dura, até mesmo de fazer angustiar o nosso 
coração, nada é melhor do que um bom copo de xerez. Aliás, 
a ideia veio de ti em pessoa.

– Nada é melhor, nessa hora. Nada é melhor.
– De uma coisa esteja certo, não há nada nesse mundo que 

um bom copo de xerez não resolva. Põe isso na tua cabeça. Os 
que falam de nós, e propagam coisas erradas sobre nós dois, não 
sabem nada dessa história. Eles ignoram o beber com sabedoria. 
Acham que somos iguais a eles. Dissipadores. Julgam os outros 
por eles mesmos. São dignos de pena! É preciso se atingir uma 
dada arte para se compreender como se chegar a esse saber. Não 
é fácil. Só o tempo e a experiência, e o sofrimento, nos trazem 
essa compreensão plena de harmonia e equilíbrio, que exige 
medida e hora certa. Aliás, como tu estás cansado de saber.

– Não sabem mesmo o que falam. É uma pena. O que é 
que se pode fazer?

– Nada. Deixá-los falar. E falar.
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Eles deixaram a fonte da donzela, com um céu irradiando 
uma luz violeta anunciadora da noite que chegava. Algumas 
estrelinhas começaram a tremeluzir em alguns pontos do céu. 
Tomaram um caminho que os levava ao que calcularam fosse 
uma floresta distante. Um tempo deles ia ficando para trás.



ATO 2 – Festival

P R E L Ú D I O

C O R O

Em volta deste lago estão os lírios vestidos com o manto 
branco de sua excelsa forma. Eles não temem essas águas. Nelas, 
amam o seu reflexo, ao mesmo tempo em que, nelas, admiram 
o azul do céu. Eles não têm medo de que alguma onda lhes 
desmanche as imagens. O espelho é perfeito como a face de um 
plano ideal. Elas mesmas, essas águas, que, nas noites, são capazes 
de conter, na finitude de seus limites, o infinito do firmamen-
to, repleto de estrelas que, pela eternidade, imóveis, giram no 
torvelinho que lhes deu o caos primevo. O caos que tudo criou. 
E no rastro de sua luz, que exibe todas as cores, vão abrindo os 
mistérios do espaço e do tempo. E do nada fazem existir o ser.



44 | Falstaff: uma fantasia

C O R I F E U

O lírio assistiu tudo. De tudo foi testemunha. Foi no 
esplendor do dia, quando o jovem, qual um deus que encarna o 
belo, inocente nas coisas do amor, ao mergulhar nessas águas, 
tão calmas, no êxtase de seu frescor, e na magia do cristal límpido 
de sua pureza, foi envolto no turbilhão das carícias, no caos dos 
cabelos, das mãos leves que rápidas passavam pelo seu corpo, 
como pétalas aveludadas, e dos braços delicados envolventes, e 
dos beijos loucos da desesperada ninfa de extraordinária beleza, 
que por ele se apaixonara, na velocidade com que o raio corta 
o negrume da noite, ao vê-lo, despido, caindo em sua fonte, 
como se, naquela hora de indizível felicidade, ao mundo esti-
vesse vindo. Oh! Por que ele não quer o meu seio dadivoso e 
todo oferecido? Oh! Náiade! Pobre de ti! Filha dos bosques e 
das grutas, amamentadoras de seres meninos filhos dos céus. 
Como querer assim, tão arrebatada, a quem ainda nada sabe 
do amor? Não vês? E assim desconhecer a oferta de tuas ine-
fáveis delícias? Oh! Belo jovem! Efebo ainda não iniciado nas 
volúpias de Eros. Por que mergulhaste ali? Imprudente. Por 
que não perambular em meio aos campos, e errar em meio aos 
bosques, nas amenidades de suas sombras? Por que não ficar 
ali ouvindo a música das folhas caídas, tocadas pelo vento, em 
meio aos sons pastorais de uma flauta longínqua? E sentir o 
perfume que as flores emanam para a atmosfera pura. Por que 
não haver retido o passo de tua desastrada e ingênua decisão, 
ante a atração das águas translúcidas e tão acolhedoras?

Saber do amor assim? E assim ver o amor se acabar? 
Terminar no interminável do tempo na eterna junção? O amor 
não exige o duplo? Oh! Vai se saber!

Pois, no clímax de seu abraço, sentindo-se na iminência 
de perdê-lo, ela gritou aos céus a súplica para que as potências 
celestes fizessem dele e dela um só ser. Ele assim seria exclusivo 
dela. Um e não dois. Amando-se no mesmo corpo. Unidos 
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pelos laços da eternidade. Os seus corpos se fundiram. Nem 
sendo mulher. Nem sendo homem. E sendo, ao mesmo tempo, 
os dois. Como se estivessem se rejuntando, na recriação do 
mundo. Numa extasiada queda para dentro. E, deste modo, 
tornando-se seres angelicais. Como o lírio. E os seres que 
habitavam os céus. Oh! metamorfoses misteriosas que vão, 
como lendas, atrás dos passos dos homens! Os peregrinos dos 
caminhos do mundo.

E ele, ao sair, não querendo ser aquilo em que se transfor-
mara, por providência divina, no irreparável de sua condição, 
aos céus também pediu, com a sua voz suave, como o canto triste 
de um pássaro noturno, que quem ousasse entrar naquelas águas 
que, como ele, ficasse, para sempre, sendo um e duplo, o um 
e o dois. O múltiplo dentro da unidade. O homem e a mulher.

C O R O

O lírio, vestido com a pureza da branca nuvem, que 
flutua leve no céu anilado, sempre foi e será o que nasceu. 
Pois, assim o quis a criação. Tem, no seu tronco, o pai e a mãe, 
gêmeos, sendo um e outro, e os dois. E envolto pela harmonia 
da natureza, que o criou, conhecendo, no entorno de si, todos 
os amores, não lança mágoa nenhuma aos espaços, nenhuma 
maldição. Curva-se, nobre, à sabedoria da criação. Joga para os 
céus, para o sol, para a lua, e para as estrelas, que o frequentam, 
apenas a sua imaculada beleza.

C E N A  1

Falstaff e Hal chegaram à frente do que se poderia chamar 
de uma enorme porta, no limiar de um caminho, que dava a 
impressão de abandonar a luminosidade dos campos e se em-
brenhar em sombras impenetráveis. Na realidade era apenas o 
efeito de uma claridade ofuscante que barrava, com o seu calor 
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e brilho, a visão de um espaço dominado pelo frescor e pelos 
delicados reflexos de um multicolorido tapete que juncava o chão 
da floresta. Sem dúvida, seria uma obra de um gênio paisagista, 
talvez alguém que tinha nas mãos um pincel impressionista. A 
altura daquela exótica e enfeitada porta bem se poderia dizer 
que tomava cerca de metade da altura das imponentes árvores, 
que lhe eram adjacentes, e que derramavam sobre o caminho, 
que nela se iniciava, uma cerrada sombra, sem impedir, no 
entanto, que uma miríade de raios de luz descesse e chegasse 
ao solo, coberto com flores, como se essas quisessem jogar de 
volta para o céu a riqueza do seu colorido. Tanto o que eram 
os dois grossos pilares quanto o semicírculo, que funcionava 
como uma espécie de arquitrave, amarrando-os em um mesmo 
conjunto estrutural, como os frontões dos templos antigos, 
constituíam mais um rico e complexo emaranhado de ramos, 
que se enroscavam ao modo das trepadeiras, do que aquilo que, 
à primeira vista, se poderia tomar por pilares e vigas de trava-
mento. Eram mais numa trança de galhos, que nasciam da terra, 
e que estavam carregados de flores de todas as espécies, tons e 
perfumes. Decerto estariam ali como se fossem uma assinatura 
do seu criador. Ou, como se a natureza, por si só, pudesse criar 
a sua lindeza, nascida de si mesma. E pudesse dar proporções 
áureas à altura dos seus pretensos pilares e ao diâmetro do seu 
semicírculo travador. Razão e beleza em pleno equilíbrio.

Falstaff e Hal interromperam a sua caminhada justo 
debaixo desse pórtico e ficaram a lhe admirar a graça de suas 
medidas e da sua combinação de cores reunidas nada ao acaso. 
Os seus pés, parados, estavam exatos sob as pétalas caídas das 
flores que enfeitavam a arquitrave e formavam uma espécie de 
soleira – um limiar entre a luz e a sombra, o calor abrasador 
do espaço aberto e a tepidez da floresta fechada que se abria 
generosa aos seus passos. Aos poucos, como se apalpassem 
um terreno desconhecido, iam abandonando a exuberante 
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luminosidade sob a qual estavam, e aquele seu inconfundível 
ar que exalava a fermentação da vida, uma variada mistura 
de essências, sob o intenso sol do verão. Eles iam sumindo 
vagarosos, como que por encanto, no que se lhes afigurava, 
ali, separar tudo – como a ausência separa os amantes, como 
o símbolo separa as palavras, como o ar separa as arfagens da 
respiração, como o espaço separa o tempo.

– Em que tempos estaremos, Sir Falstaff? (Perguntou 
Hal, quebrando o silêncio em que estavam).

– Para que saber, milorde? Estamos aqui e agora, cercados 
pelas vozes caladas dos seres da floresta que estão impregnadas 
em cada tronco dessas árvores. Não procure o tempo onde ele 
não está.

– Onde estaria?
– Na tua alma. É muito difícil procurar algo que está, 

desde sempre, entranhado dentro de nós.
– A tua fala está cheia de mistérios. Trocaste as ironias 

pelos enigmas?
– Misteriosa é a vida, misterioso é o mundo. Admira tudo 

isso. Cada passo é um deslumbramento. Cada olhar é uma desco-
berta. A atmosfera muda de cor na proporção de nossos passos. 
Sinta o frescor úmido que nos envolve. A luz aqui está domada. 
Vê como ela se derrama do azul do firmamento, como se fosse 
uma cascata de água translúcida que cai sobre as pétalas espalhadas 
pelo chão. E com que delicadeza é refletida e espargida, através 
dos espaços sombrios, tingindo, com os seus milhares de tons 
variados, as folhas, galhos e troncos, as superfícies dos regatos 
escondidos e chorosos, e também os nossos rostos.

Assim como nas grandes catedrais, os pilares centrais 
afiguram-se como poderosos troncos dos quais nascem múl-
tiplos e trançados arcos que sustentam a majestosa cúpula, 
assim mesmo, naquela ampla vereda, as enormes árvores eram 
como que imensas colunas cujos altos e emaranhados ramos 
sustentariam, lá em cima, como se mãos fossem, o azul do céu.
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Na perspectiva que se abria à sua frente, aprofundando- 
-se na floresta, o que se via era mesmo essa imagem, ou aquilo 
que lhes seria isso mesmo – uma figuração. Pois o que tomavam 
como imagem dava-lhes a ilusão de sobrenadar em dimensões 
que oscilavam entre a realidade, naquele lugar posto para os 
seus olhos, e uma suprarrealidade, tão imaterial que não lhes 
deixava outro modo de aceitá-la senão tomando-a como algo 
cuja explicação escapa ao campo da linguagem, porque está 
além de seus símbolos, e diante da qual não resta a quem a 
admira senão uma única coisa: quedar-se imóvel e calado em 
sua contemplação. Impossível não parar e ficar fascinado com 
aquelas alturas. Nada diferente do que acontece ao se curvar e 
olhar para a distante cúpula de uma catedral. Falstaff e Hal, quase 
que espantados, não saberiam dizer se o local em que estavam 
era uma senda envolvida por uma exuberante floresta, ou se 
era mesmo a grande nave de uma catedral, com a sua cúpula 
arcada, que nos leva a supor que o seu arquiteto criador qui-
sesse representar, com uma forma que se eleva rápida da terra 
para os céus, algo como um impulso dirigido para cima, para 
fora do mundo, como se pudesse materializar a transcendência 
divina. Não saberiam dizer se os últimos galhos das agigantadas 
árvores eram mesmo isso – árvores e galhos – ou se eram os 
pilares que trançavam os seus arcos-vigas e assim sustentassem 
aquele belíssimo teto. Um teto que poderia não ser o teto e sim 
o firmamento longínquo, inatingível.

– Onde estamos, Hal? Que peça esses espaços estão nos 
pregando? Tu me perguntaste pelo tempo e eu, agora, em vista 
disso tudo, te indago pelo espaço.

– Não serias tu mesmo quem o disseste, há tempos, que, 
para o que nos seria um mistério, o melhor, então, é se aceitar 
o silêncio?

– Sim, lembraste-o bem. Misterioso tudo isso aqui. Inex-
plicável. Nada senão a poesia pura poderia expressar toda essa 
beleza que nos rodeia. Todavia, não sou poeta. Assim, a hu-
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mildade diante do inexplicável, do misterioso, aconselha-me a 
guardar o silêncio dos sábios. Ou então vou gaguejar. Quando 
eu gaguejar perto de ti, olhando nos teus olhos, eu quis, em 
vão, afoito, ultrapassar esse precioso limite de ficar calado.

De que maneira não se sentar em meio àquela passagem 
e imaginar-se senão em um mergulho silencioso em meio 
a águas cristalinas? Águas das profundezas. Águas de flores 
azuis. Águas de flores brancas. Águas rosas e vermelhas. Águas 
lilases. Águas das profundezas do mar abissal inundado pelo 
sol no azul do apogeu. Águas das essências. Os raios do sol 
que ali penetravam vibravam a sua antimatéria nas lentas asas 
multicoloridas das borboletas, flores esvoaçantes, em sua cele-
bração da vida. Que sensação era essa de tocá-los, esses raios, 
com os dedos, difratando-se todas as gradações das cores do 
arco-íris? As finíssimas partículas de poeira, imperceptíveis 
à nossa visão, seriam nada mais que microscópicos prismas 
a espalharem pelo ar o belíssimo espectro da luz. E assim se 
espargiam dardos luminosos que, quando batiam nas folhas 
secas, marrons, amarelas e vermelhas, que se dispersavam 
pelo chão, como se fossem a trama e a urdidura de um tapete 
que ali estava abandonado, realçavam esses mesmos marrons, 
amarelos e vermelhos, os quais, como que transmudados em 
corpos emissores de fosforescências, emitiam para os espaços 
uma luz mortiça que inundava toda a floresta. Uma fosfores-
cência cintilante, em conformidade com a agitação, maior ou 
menor, para cá e para lá, das copas das arvores, tocadas pelo 
vento, dando a impressão, a quem estava no interior daquelas 
sombras, que ondas de luzes indefinidas, errantes pelos espaços 
afora, ali chegavam com a sua mensagem do belo.

Algum gênio florista deve ter ido plantando, ao passar por 
aquela trilha, assim mesmo o fazendo, na razão dos seus passos, 
guiados por algum projeto desconhecido, sucessivos canteiros 
de flores à sua margem; como se nela eles tivessem que estar, 



50 | Falstaff: uma fantasia

na qualidade de arautos, para quase imponderáveis revelar aos 
passantes algum segredo sobre o seu caminho assim tão florido 
e perfumado. De um lado, os lírios brancos e os miosótis azuis, 
também chamados de filhas do céu, de não me deixes, de não me 
esqueças, e de não te esqueças de mim. De outro, as hortênsias 
azuis e vermelhas e as camélias rosas e carmesins.

As pétalas, que se desprendiam de suas flores-mães, uma 
a uma, caiam lentas, e leves, como se fossem delicados corpos 
descendo em um denso meio líquido. E assim o faziam suaves, 
oscilando, e pousavam, com sutil graça, no solo, uma após a 
outra, como se imperceptível mão misteriosa as colocassem 
aqui e ali, adrede configurando a imagem de uma alcatifa plena 
de intencional magia que, no seu magnetismo, segurava, sobre 
si, o olhar dos viandantes que sobre ela colocavam os seus pés.

De que modo não vagar em meio às árvores, na maciez 
da folhas secas, à procura dos provocantes sussurros dos regatos 
que cantavam, escondidos do mundo, a sua cantiga melancólica, 
sob a proteção das ramagens, abafados pelo caótico esvoaçar das 
borboletas de todas as cores e reflexos? Impossível não mergulhar 
em suas frescas águas tão límpidas quanto os diamantes. Irresistí-
veis. Era como entrar no silêncio e na luz daquela cor inefável de 
águas profundas. Águas que procedem das profundezas escuras 
da terra e que sobem para a superfície cheias de lendas inter-
mináveis e que vão passando, boca a boca, através dos séculos. 
Águas profundas. Esse estar em meio às estrelas que inundam 
a cúpula do céu. Águas profundas. Esse estar no esquecimento 
do tempo. Águas profundas. Esse estar na memória apagada.

Águas profundas da fantasia. Nadar em meio às ilusões. 
Águas profundas que se tomam no côncavo de nossa mão, a 
escoarem borbulhantes pelo nosso corpo, como se lavassem 
a nossa alma.

Falstaff e Hal eram como duas formas a correrem da-
qui para ali, com sofreguidão, como se fizessem movimentos 
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caóticos, no entanto, sem dúvida, senhores de seus estados de 
encantamento. Eles estavam, sem o perceber, cobertos com 
pétalas de flores que grudaram em suas roupas molhadas ao 
saírem dos regatos em que mergulhavam. Falstaff se vestia com 
um tecido de miosótis azuis e lírios brancos e Hal com um outro 
feito de hortênsias azuis e vermelhas, e camélias rosas e rubras. 
Assim como os apanhadores de pássaros de caso pensado se 
dissimulam com uma roupagem fantasiosa que os imitam, no 
desejo de tê-los, assim mesmo os apanhadores de flores, sem 
nenhum motivo explícito, tal o afã em que se movem, acabam 
por se vestirem com uma aparência irreal que imitam as flores. 
Essas, como sempre, dadivosas, os cobrem com os seus perfumes 
e com as suas belezas.

– Ah! Ah! Ah! Ah! – Falstaff estrondou a sua gargalhada 
nos registros do baixo profundo, ao se dar de frente com Hal, 
como se fosse uma inesperada cena de uma ópera bufa, em meio 
daquele bucólico caminho e que o enchia com uma lumino-
sidade que refletia os tons dos vermelhos e azuis.– Pelo visto, 
andaste correndo atrás de hortênsias e camélias! Seriam as tuas 
belas ninfas que se transformaram em flores? Ah! Ah! Ah! Ah!

– Ah! Ah! (Respondeu, rápido, Hal). Paraliso-me diante 
do mais belo de todos os quadros! Sir John Falstaff vestido 
com miosótis azuis e lírios brancos. Não seria até mesmo um 
cavaleiro da triste figura metamorfoseado em bufão. Pelo visto, 
achou, onde menos se espera, um barril de xerez! Quem diria! 
Ah! Ah! Ah! Ah! (Era a sua risada, nos registros do tenor, 
dada como em contraponto à gargalhada de baixo profundo 
de Falstaff. E os dois, vestidos como apanhadores de flores, 
retomaram a sua caminhada rindo um do outro).

A luminosidade e o calor foram crescendo num con-
tinuum quase oculto aos sentidos até que, de súbito, aquilo 
que era a minúscula mancha branca de uma luz brilhante e 
refletida, ao fundo, onde o olhar alcançava, transformou-se 
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em uma enorme abertura que, uma vez ultrapassada, abria-lhes 
um surpreendente e encantador cenário que toda aquela densa 
mata escondia, e abraçava, com as suas sombras e regatos. Um 
quieto e grandioso lago com o seu espelho d’água a refletir o 
azul do céu, em cujas margens cresciam incontáveis plantas 
aquáticas. Tudo fazia crer, a quem o contemplasse, assim um 
pouco surpreendido por sua beleza e grandiosidade, que o 
paisagista, seu criador, deliberado, queria que o passante, ao 
sair da umbrosa floresta, cheia de luzes delicadas e de ares 
amenos, tivesse que ser tomado por um choque de luz, calor e 
amplidão. Pois foram essas as sensações que tiveram Falstaff 
e Hal. Ofuscados e abafados, no início, em segundos, foram 
tomados por um deslumbramento, ao admirarem aquele plano 
deitado sobre o chão que imitava os céus. Era até mesmo de 
se duvidar sobre onde estaria o firmamento. Aqui embaixo, 
ou lá em cima? Enfeitava-o, de um lado de sua margem, uma 
fileira de cerejeiras, intencional espaçadas de modo que as 
suas copas se tocassem e misturassem-lhes as pétalas que se 
precipitaram sobre o chão, formando, em toda a sua volta, 
uma série de manchas, tintas caídas em um quadro, pelo efeito 
de uma concentração mais forte das suas cores. E, do lado da 
outra margem, ornava-o uma ala de flamboyants, por querer 
plantados com tal arte que as suas copas pudessem se tocar e, 
desse jeito, misturassem-lhes as flores que o vento ia lançando 
sobre a terra, produzindo aquele mesmo efeito que se podia 
ver com as cerejeiras, na margem que lhe era oposta. Entre 
esse alinhamento circular das cerejeiras e dos flamboyants e 
as grandes árvores da floresta, tinha-se um caminho forrado 
por uma macia e gostosa relva de folhas muito miúdas e deli-
cadas, uma aveludada alfombra verde, como que demarcando 
o espaço entre a mata e as águas. Na época de suas florações, 
em que tanto as cerejeiras quanto os flamboyants explodiam 
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as suas cores, tanto esse relvado verde, como as calmas águas 
do lago, que ficavam perto de sua borda, se adornavam com 
um exuberante e rico colorido, caído, ou refletido.

Todo o lago era cercado por uma mureta talhada em gra-
nito de tom róseo-avermelhado, que ficava entre as fileiras das 
cerejeiras e dos flamboyants e o limite de sua superfície, como 
se fosse uma bonita proteção, onde se poderia se sentar para 
contemplar a multidão de pássaros, que viviam no seu meio, ou 
entorno, e que, naquela hora, mandava para os ares uma con-
fusa e sonora algazarra de cantos, guinchos e chilreios de todas 
as espécies, intensidades, tons, graves e agudos. Uns alçavam 
voo. Outros desciam sobre as águas nelas tocando com leveza 
os pés como se sobre elas andassem. As andorinhas escureciam 
o céu. Formavam uma compacta nuvem negra, semelhante a 
um enxame de abelhas, que vagava para cá e para lá, e que dava 
a impressão de se desfazer por um ato de magia quando, em 
conjunto e harmonia, pousavam nas copas das árvores. A vida 
ali fermentava a sua plenitude. Luz, calor, voo, asas, cantos e 
cantos, vozes e vozes a se refletirem nos limites bem demarcados 
da floresta que, dominadora, abarcava tudo, na sua sombra, no 
seu enigma, no seu encantamento. Os tons verdes das margens, 
nas águas, misturavam-se, com o movimento desordenado dos 
pássaros, aos tons azuis e brancos dos céus. Nenúfares, lírios 
e papoulas, jacintos e narcisos abundavam juntos, colados, nas 
bordas do lago, próximos à mureta. Como se quisessem fechar 
o local a qualquer invasor do recanto de sua intimidade. Havia 
uma essência de um todo naquela atmosfera. Um perfume 
embriagador. Para senti-lo bastava aspirar com dada força o ar, 
como se se quisesse colocá-lo dentro de si inteiro, retirando-o 
do mundo. Como se se intentasse ser o mestre do halo universal. 
Talvez todo aquele pedacinho isolado do mundo fosse o ponto 
celeste onde isso fosse possível.
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Tudo nele brilhava em cores que, a um olhar mais aten-
to, metamorfoseavam-se em tons em que os olhos humanos 
jamais tivessem ousado pousar. Talvez tons de harmonias 
coloridas nunca compostas, nem experimentadas, como certas 
combinações de sons para as quais os ouvidos são insensíveis, 
ou ainda fechados para percebê-los. Tons, ou diferenças de 
sons, ou cores, que só ouvidos, ou olhares, muito sensíveis são 
capazes de ouvir, ou ver. Isso criava naquele recôndito lugar 
algo como uma realidade imaterial, assim mesmo como são 
aquelas realidades dos sonhos, um real onde não se esbarra, 
ao qual não se vai de encontro, interdito à razão, coisa das 
fantasias que estão nos dédalos da alma, ou o que dizem ser a 
coisa dos delírios poéticos, a coisa do imaginário, só possível 
de ser expressa por palavras esparsas, pedaços inconclusos de 
frases, símbolos, fragmentos de versos quebrados, arranjados 
ao acaso, como as pedrinhas dos caleidoscópicos. Que cores, ou 
que cor, esse real aí jogava nos ares? Que luzes dele saíam para 
vagarem pelo universo em busca dos seus confins, onde não 
há nem luz nem espaço? Onde tudo é silêncio de cor. A quem, 
ou a que, se curvaria, em reverência, aquelas visões mágicas? 
A quem, ou a que, eram destinadas, todas aquelas essências, 
aqueles incensos, que do seu âmago se exalavam, em meio à luz 
do sol e aos desordenados e espiralados voos daquele dilúvio de 
aves que se precipitavam dos céus? Qual o deus que ordenou, 
ou a musa que inspirou o poeta paisagista de cujo pensamento 
saíra toda aquela poesia material, feita de formas, águas, cores, 
sons, cantos, sol e luzes? E que dava a nítida impressão de se 
estar diante de uma ilusão. Ilusões. Terríveis são as ilusões.

Falstaff e Hal, ao caminharem por essa extasiante atmos-
fera, tendo o azul do céu como uma espécie de alto profundo, 
ainda exibiam, como que coladas em suas roupas, como se delas 
fizessem parte, ainda molhadas, as pétalas de lírios, miosótis, 
hortênsias e camélias. Se alguém os pudesse ver, seriam dados 
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como seres exóticos que usavam roupas cujos tecidos eram 
feitos com desconhecidas fibras que eram macias e aveludadas 
ao toque e até mesmo perfumadas. E como se cansou Falstaff 
de o dizer para Hal, eles eram espectros no mundo. Por ridículo 
que fosse – se isso é ser ridículo –, por estarem assim vestidos, 
ninguém o iria notar. Como seres espectrais, eles estavam li-
bertos das verdades do mundo. Verdades ásperas e duras. Ao 
fim e ao cabo, aparências. E, nesse caso, seriam o que em um 
mundo de aparências? As ilusões verdadeiras? Ou a realidade 
que se fantasiou? Quem vai saber, mestre Falstaff? E assim, tanto 
no que diz respeito à sua realidade, mesmo que o seja inefável, 
quanto ao que tange à sua aparência, sempre mutável no que 
se mostra, o que importa, para eles, serem espectrais para os 
outros? E, se espectrais não fossem, quem, em sã consciência, 
iria se importar com o que fizessem, ou fossem, dois seres tidos 
como loucos, ou ingênuos, em meio à loucura e esperteza da 
vida? E, assim, como espectrais, eles puderam se admirar, em 
suas graciosidades, na superfície plúmbea das águas, em meio 
a nenúfares, lírios, papoulas, jacintos e narcisos.

C E N A  2

Foram contornando aquelas floridas margens, que brilha-
vam sob a luz, quase que contando os seus passos, cadenciados, 
em silêncio. Falar o que diante da formosura visual que embriaga 
os sentidos? Naquela hora, o ato da fala é inútil. No todo que 
os envolvia estava presente o estado puro do indizível. Pois, 
qualquer palavra ali seria vã.

E foi nesse ter que ir, apesar da inércia do querer ficar 
imóvel, na contemplação daquele fascinante cenário, que, como 
se claudicassem, conseguiram retomar o seu caminho. Nada 
nele convidava a algum ir-se embora. Ao contrário, nele havia 
um querer ficar, como um eco que chamava para a admiração 



56 | Falstaff: uma fantasia

de seus sons puros e misteriosos. E, por isso, o fizeram a passos 
lentos, como se quisessem demorar sob aquelas luzes, cores e 
sons da natureza. Desse modo, com um pensamento calmo, e os 
olhares em todas as direções e perspectivas, não lhes foi difícil, 
primeiro, imaginar, depois, descobrir, e a ela se dirigir, a saída 
que procuravam e que os pusesse na direção daquela feérica 
senda pela qual vieram, desde que abandonaram os campos, 
e se embrenharam na floresta de onde saíram, sob o deslum-
bramento daquele espelho dos céus, vestidos de esdrúxulos e 
inocentes apanhadores de flores.

E, algo ainda encantados, sem suspeitar o que os espera-
va, entraram nas sombras, e de novo se encontraram em uma 
vereda, semelhante à outra, porém mais ampla, ornada por 
enormes árvores, toda povoada de mirtos brancos, em suas 
margens, que fechavam, para si, para as suas cores, formas e 
perfumes, a cortina da sensibilidade dos peregrinos que por 
ali se aventurassem. Pois, egoístas, pediriam a algum mestre 
de palco que governasse aquele cenário, que descesse o grande 
pano de boca da porta de entrada, logo que por ela passasse 
alguém, para que o viandante pudesse admirar nada mais senão 
as suas luminosidades e aspirar, como se fossem únicos, os seus 
incensos. E deles se embriagasse. Era um caminho mais largo 
do que o anterior. Porém, mais curto, dado que logo se percebia 
a claridade dos campos que estava em sua extremidade. E, por 
ser mais amplo, em cima, o céu exibia--se mais solene, domi-
nador e aberto; e desse modo, deixava se derramar, quase que 
desimpedida, a intensa luz do sol, onde quer que os galhos e as 
ramagens das altaneiras copas das árvores não conseguissem 
mais fechar a abertura que dava para o firmamento, pondo, 
ao seu domínio, o chão forrado por folhas e pétalas caídas de 
todas as cores. Toda uma luminosidade era refletida por uma 
miríade de mirtos que devolviam para os espaços afora os dardos 
dourados que o sol lhes jogava do seu apogeu.
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O calor, então abundante, pesado, produzido pela radiação 
da luminosidade exterior, e que tomava conta de todo aquele 
lugar, e que vinha de todas as direções, e com maior intensidade, 
da terra úmida, os fez correr, agora sem nenhuma timidez, nem 
inúteis indagações, atrás dos seus então íntimos murmúrios, 
os sussurros dos regatos escondidos nas ramagens, por entre 
as árvores, nos quais incontinentes mergulhavam, agregando, 
assim, pétalas e mais pétalas de mirtos às suas roupas, atulhan-
do- -as com as suas cores brancas. Ao fim e ao cabo, Falstaff 
e Hal estavam, em meio à sua transbordante alegria, como se 
meninos fossem, com abundância, cobertos de flores, e levan-
do com eles as suas essências. Não deixando de exteriorizar, 
talvez, que todas elas, essas essências, estivessem, de propósito 
envolvendo, com os seus perfumes, como se a protegessem, 
aquela que se sobressaia, por espargir, no ar, algo de sagrado – a 
fragrância da murta. Por onde quer que andassem, assim des-
pretensiosos, iriam fazer surgir no ar, enigmático, não se sabe 
de onde, pois eles eram espectrais, uma mistura de incenso de 
mirra e de outros perfumes que embriagavam sem embriagar, 
que extasiavam sem extasiar, que apenas fascinavam a quem os 
sentisse, enlevando-o com algum ar de transcendência, como se 
a ele, o escolhido, que pudesse sentir esses aromas, fosse dado 
compreender que, no justo lugar onde estava, ou perambulasse, 
tivesse estado alguma divindade, pois, aquele seria, com certeza, 
o seu rastro no mundo, ou, a sua memória, ou a sua fantasia, a 
sua ilusão, ou o seu caminho.

E, passo a passo, renovando o inercial querer ficar ao 
invés do querer ir, chegaram ao grande caramanchão cuja al-
tura o escultor paisagista determinou ser a razão áurea da sua 
largura. Uma estrutura despojada, pintada de branco, construída 
com madeira trançada, adrede para que nela se enroscassem as 
murtas do mesmo modo como o fazem as trepadeiras.

Como se fosse por um passe de mágica, um cenário mais 
uma vez invadido pela luz do sol, e uma tal amplitude espacial, 
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se abriram para eles, como se uma descomunal cortina de um 
palco inopinada descerrasse-lhes uma nova cena. Um largo 
espaço, cheio de um encantador bucolismo, tomado por uma 
incalculável multidão que nem dava para se acreditar no que 
se via. Toda uma formosura natural então nada mais seria que 
a continuidade daquela mesma graça que envolvia a floresta 
e o seu lago, dando a entender que, por trás de tudo aquilo, 
que começavam a admirar, devia estar a razão do mesmo gê-
nio paisagístico, pois, tudo, para eles, abrigava uma mesma 
unidade escamoteada ao desavisado. O que mudava tudo era 
a amplidão, a claridade ofuscante do dia, e o mar ondulante e 
alegre de gente jovem.

Eles logo escolheram um lugar bem alto, uma atalaia pri-
vilegiada daquele festival espetáculo, de onde se podia observar 
e ouvir tudo, imagens e sons, pessoas e vozes, rostos e corpos, 
justo no local em que havia um convidativo e grande tronco 
deitado. Nisso, ajudados pelos seus bons sensos, imitavam o 
que faziam os rapazes e as moças que lhes estavam próximos. 
Aliviaram-se de suas tralhas, estenderam as suas mantas so-
bre a relva macia, e, descalços, sobre elas se sentaram de um 
modo confortável, às vezes na posição de lótus, às vezes com as 
pernas esticadas, usando o tronco como encosto. Sem dúvida, 
estavam preparados para lá permanecer em um dia que seria 
mais longo do que poderiam ter admitidos os seus cálculos e, 
para a sua surpresa, mais fantástico do que o poderiam supor 
as suas mais férteis fantasias. E mais agitado e excitante do que 
poderiam conjeturar as suas mais loucas previsões.

À frente da mata ciliar que, como uma floresta galeria, 
abraçava um rio todo choroso, e cheio de brilhos quebrados, que 
corria límpido e célere por entre os seixos rolantes, grandes e 
pequenos, se erguia um enorme e quase desproporcional palco 
onde músicos pulavam, cantavam, em microfones grudados em 
suas bocas, tocando suas enfeitadas, reluzentes e sonoras guitar-
ras elétricas. E uma grande quantidade de homens e mulheres, 
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que nem bem deviam ter ultrapassado os vinte anos, vestindo 
roupas multicoloridas e leves, por vezes adornadas com flores, 
em dança frenética, com as mãos postas para os céus, como se 
suplicassem por alguma graça dos deuses. Não havia sons. Eram 
megasons. Não eram volumes. Eram megavolumes. Não eram 
baixos. Eram megabaixos. Esses, seriam os sons que provinham 
do fundo da terra, pois, a estremeciam. E, como as trombetas 
antigas, talvez fossem capazes de derrubar grossas e pesadas 
muralhas, pela potência das baixas frequências emitidas, não 
ficando, delas, muralhas, pedra sobre pedra. E nos registros dos 
agudos, das altas frequências? Indistinguíveis. Às vezes, suas 
diferenças se perdiam em nuvens de estridências algo caóticas.

Falstaff e Hal assemelhavam-se às pedras espalhadas pela 
praia a receberem, surpresas, as ondas, com a sua alta cabeleira 
branca, de um mar encapelado, espumoso, explodindo o ar das 
suas entranhas, que se joga corajoso e estrondoso sobre elas, 
cercando-as de todos os lados, como se as desafiasse e se as 
pudesse arrastar, levando-as de roldão consigo, na sua volta, 
para o meio da sua agitação. Sons, formas, imagens, danças 
contínuas, tudo envolvido em uma estranha contradição, não 
sem uma incomum graciosidade cuja origem eles não saberiam 
definir. Uma atmosfera pastoril, mais propensa ao silêncio, e 
à delicada voz do vento nas folhagens, fazendo cair, e espalhar 
pelo chão, as flores, mais inclinada à suavidade das longínquas 
vozes dos campos, que nos chegam quebradas, aos apagados 
latidos dos cães, à serenidade, à contemplação, à meditação, 
aos perfumes da fermentação da vida – tudo isso, que devia 
ser aquele lugar na sua quieta rotina do dia a dia de trabalho, 
como que se transfigurava, e se transformava em uma imensa 
e alegre loucura coletiva, e era engolido por um descomedido 
torvelinho de vozes, de urros e gritos unissonantes que elevava 
a sua frenética dança ao nível de um balé algo dionisíaco. Eles 
tiveram a impressão de que haviam caído na cratera de um 
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vulcão que, ao invés de expelir lavas, explodia para os céus 
poesia, música, vozes e uma explosiva alegria.

A sensibilidade de Falstaff notou que, em certos mo-
mentos, as guitarras, com as suas poderosas sonoridades, e 
inconfundíveis timbres, jamais ouvidos por ele, faziam belís-
simas cadências clássicas, sucessão de seus acordes dentro de 
uma mesma tonalidade. Tudo estava misturado em uma massa 
convulsa de sons e timbres. Como se a beleza das harmonias 
perfeitas, ou tidas como tais, fosse saindo do informe bruto 
dos sons primitivos. E tal efeito fosse possível de ser ouvido no 
todo que se propagava pelo ar. Cavernas. Magmas vermelhos 
e líquidos que saem das profundezas da terra. Proporções das 
harmonias. Claridade sob o sol. Sombra e luz. Era isso mesmo! 
Um tanto ébrio, ele se apalpava para saber se estava ali mesmo, 
se não era sonho, ou delírio. E se estava de fato compreendendo 
tudo o que se passava naquele palco natural, mesmo que tudo 
estivesse envolvido em uma cascata de símbolos e metáforas. 
A potência dos graves das guitarras, que tocavam nos regis-
tros do baixo, fazia com que mais e mais harmônicos de toda 
a escala sonora aflorassem com mais intensidade, em meio à 
massa das variadas alturas das frequências mais agudas, e como 
que explodissem em meio a essas combinações sucessivas de 
notas musicais, umas sobre as outras, numa série de graciosos 
acordes, seguindo-se numa continuidade de bela transformação. 
Eles sabiam fazer música. Não havia dúvida quanto a isso. E 
assim iam produzindo bonitas e agradáveis mutações de cor 
sonora, como o faziam os grandes mestres, quando transita-
vam de tonalidades. Nada como aquilo, claro, nem naquelas 
intensidades. Nada. Era um território musical para ele, Falstaff, 
desconhecido. Aquele efeito não poderia ser ouvido nas salas 
de concerto, ou dos teatros, fechadas, limitadas, algo formais, 
cheia de regras, até nos aplausos, contidas, muito educadas e 
burguesas, talvez decadentes, e que alguns diziam, sem muita 
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cerimônia, serem museus da música e da ópera. A não ser que 
se quisesse mandá-las pelos ares com os seus modos bem-com-
portados, elegantes e bem-vestidos, decorados por suas lindas 
poltronas de veludo escarlate, seus ricos tapetes ornados com 
múltiplos desenhos e lustres de cristais, balcões, colunatas e 
escadarias de mármore. Tudo pelos ares!

Aquilo era música para ser feita na natureza, sob o sol, a 
lua, a chuva, as estrelas, tendo a envolvê-la os campos cultiva-
dos que exalam no ar a fermentação da vida. Aquilo era música 
para ser feita pela juventude em explosão. 

– Ah! Ah! Ah! Ah! (Explodiu Falstaff em uma estrondosa 
gargalhada ao pensar nisso). A burguesia e um de seus mais 
preciosos símbolos! A metáfora de sua herança aristocrática. 
Indo pelos ares! Pobre diaba! Ah! Ah! Ah! Ah! Quem diria. 
Quem diria. Somos suspeitos para falar. Somos suspeitos. Ah! 
Ah! Ah! Ah!

– Estas louco? Não falas coisa com coisa. Andaste be-
bendo? Achaste, nisso que chamas a taverna do mundo algum 
barril de xerez? Escondeste-o de mim?

– Nada a ver com barris de xerez. Não estou mais nessa 
de barris de xerez, tu bem o sabes.

– Mudaste, velho Falstaff, ou ainda estás com alguma 
galhofa?

– Nada com zombarias, todo homem tem direito a mu-
dar. Não é disso que se trata aqui, neste belo palco do mundo. 
Trata--se de prestar a atenção nisso tudo que estamos vendo 
debaixo de nossas profanas barbas. Isso aqui é um caldeirão 
cujo sentido me escapa. O que eu quero dizer, na calmaria, é 
que isso aqui não cabe em uma sala de concertos. Eles, os jo-
vens, na sua natureza, explodiram-na. De um modo simbólico, 
claro. Só isso. E isso não é pouco!

– Acho que isso é evidente, velho Falstaff.
Falstaff, não sem ser proposital, se deixou ficar em silên-

cio, apenas o olhou com um largo sorriso no rosto. Sua expressão 
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facial era de que o seu educando o tinha compreendido. Por 
isso, não quis acrescentar mais nada, seguindo a regra de que 
sobre algo que se compreendeu, não se fala mais. E continuou 
a sua linha de pensamento, como se estivesse meditando na 
borda de um vulcão ardente. Captava símbolos. Integrava-os. 
Compreendia um mar de signos e metáforas. Olhava fixo aque-
la massa em dança exaltada. Era um mar de braços e corpos 
ondulantes, explodindo a sua desmedida alegria.

Nenhuma orquestra sinfônica poderia reproduzir o que 
não era seu, em uma atmosfera que não era sua. Aquilo lhe era, 
ao mesmo tempo, estranho e irreproduzível. Não era algo para 
o seu espaço que envolve a música com o silêncio. Uma mú-
sica como oração e como contemplação, como recolhimento, 
como elevação de si e para si. Aquilo era obra da amplidão, do 
ar e da luz e do vento, das folhagens, das flores, da chuva, do 
rio e dos regatos, dos campos oscilantes, como os trigais que 
se perdem de vista. Aquilo era obra da natureza. Impossível 
para ele era descrever a vibração corporal, sentida nos seus 
ossos, até mesmo em seus órgãos interiores, ao ouvir aquelas 
cadências que eles, os músicos faziam, no momento mesmo 
em que eram produzidas. E as vozes, em coro, promovendo os 
harmônicos humanos em meio àquela eletrônica, toda sofisti-
cada, adrede preparada para produzir aqueles efeitos sonoros. 
Eles adicionavam imagens e sons. O inesperado da diferença 
o comoveu. E o deixou como no chão. Os que faziam aquelas 
músicas, os que as cantavam, com as suas poesias descompli-
cadas, em nada cerebrais, naturais, autênticas, escritas como 
nascidas, faladas como gritos humanos, como declamadas pela 
voz da alma, como uma fonte que jorra a água em seu estado 
de pureza natural, poesia como poesia, como a devem ter feito 
os primeiros poetas – todos aqueles jovens deviam estar na 
mesma faixa de idade de Hal, uns mais outros menos. Uma 
onda de frescor vagava por todo aquele campo. Eles faziam 



63 | João Cezar Pierobon

música sem querer destruir nada em nome de alguma pretensa 
necessidade de sempre se criar algo novo e de se libertar de 
influências passadas. Era criar, mais nada. Criar sem nenhum 
partido preconcebido de querer também despedaçar, por no 
chão, quebrando o que estivesse pela frente, sem nem negar 
nada. Era um comungar com um todo da cultura humana, 
aceitando que esta era uma construção de todos os homens e a 
eles pertencente. E a juventude, com a sua marca de inocência, 
estava em tudo o que, espontâneo, faziam. Estava impressa na 
arte naïf com a qual foi pintado e, com riqueza de detalhes, 
enfeitado, o palco, e o seu cenário de fundo. Para ele, aquilo 
poderia ser uma metáfora do transbordamento das emoções, 
de um escondido lado do coração, do irracional, do ilusório, 
da fantasia, por cima de toda uma racionalidade gelada, talvez 
petrificada, que, naquelas alturas do tempo, era ameaçadora 
pela autoprofecia que ela escondia de domínio hegemônico 
do mundo. Ali talvez estivesse algo que há tempos procurava 
inútil em sua peregrinação pela existência e que o acaso o 
presenteara. Ah! Senhora Fortuna, que dádiva!

– Ah! Tintas e mais tintas! Que imensa volta na espiral 
do tempo! Quanto sofrimento! Quanta busca! Quanto desen-
tendimento! Quanto desespero! Quanta complicação! Quanta 
teoria! Faltou alguém para dizer, como o poeta: abram as janelas 
que eu quero ver a luz. E eu digo: deixem entrar o ar para se 
respirar. Que ele liquide todo esse mofo!

– Deste para falar sozinho, Sir Falstaff?
– Apenas indago aos meus próprios botões, milorde.
– Pelo visto, os botões não falam,mesmo que sejam lindos 

como os teus.
– Então que sejam os intestinos, esses que falam dentro 

de nós, ou o nosso demônio interior. Tanto cérebro e tanta 
tinta, livros e mais livros, teses e mais teses, sobre harmo-
nias e desarmonias, dissonâncias e sonâncias, entremeadas 
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por incompreensões, para chegarmos nisso! Ah! Ah! Ah! Ah! 
(Falstaff explodiu a sua polifônica gargalhada nos registros do 
baixo, agora, misturados aos do barítono, tão alta que, em certa 
medida, até rivalizava com as guitarras graves).

– Não sei do que falas. Para mim, tudo o que fazes é dar 
por paus e por pedras!

– Presta a atenção. Só isso. É o que te peço. Presta a 
atenção no que está acontecendo nesse acaso com que fomos 
premiados por obra de Fortuna. É maior a nossa compreensão 
quanto damos com a verdade por nós mesmos.

– Trocaste mesmo as ironias pelos mistérios.
Tudo se deformava em escalas incompreensíveis. Sons, 

espaços, imagens e visões. Como se fossem espaços esticados 
aqui e ali. As visões não eram visões. Eram megavisões. As 
imagens não eram imagens. Eram megaimagens. Tudo era 
ensurdecedor, em ondas sincronizadas, fazendo vibrar as 
grandes cordas dos corpos e do espírito, deixando-as num 
estado de gozo interminável, em si e para si, como se tudo o 
que estivesse em volta se apagasse. E restasse, em cada um, 
apenas uma flutuação ritmada, ao compasso daquela música. 
Braços e olhos para os céus. E a batida forte do tambor grave 
dando a cadência da dança exaltada.

C E N A  3

O domínio do ritmo pelo turbilhão humano, o seu sincro-
nismo, com nenhum braço, mão e corpo, destoante do conjunto, 
na proeminente marcação do tambor mais forte, que sobressaia 
apesar da riqueza rítmica da bateria – tudo isso produzia, em 
todos, um semelhante estado de sedução impossível de não 
querer ser experimentado por quem estivesse fora daquilo tudo 
e tivesse acabado de chegar. Não haveria ser nesse mundo que 
não fosse levado pela correnteza de um fluxo virtual de ópio 
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esfuziante daquele movimento regular repetitivo, daquela dança 
coletiva transbordante de alegria, juventude, vida e esqueci-
mento. A massa de gente era um mar borrascoso em que suas 
ondas subiam e desciam, iam de cá para lá, e voltando de lá para 
cá, em harmoniosos movimentos. Ondas humanas que emitiam 
sons primitivos em uníssonos perfeitos. Homens e mulheres 
com os braços, e os olhos vidrados, como cristais molhados, 
elevados para os céus, como se estivessem em oração, em um 
panfestim orgiástico, tomados pelo arrebatamento coletivo.

Falstaff e Hal chegaram justo na hora em que o festival 
de sons e brilho tinha o seu prelúdio. A terra, em seus tremo-
res, sob a luz do sol, estaria trazendo de volta, de suas fendas 
ancestrais, os ídolos? Ah! Ah! Os ídolos! Como se ressurgis-
sem das cinzas do tempo, quais cinzas de um vulcão apagado 
pelas eras. Os ídolos! Nasciam da terra coberta pela memória. 
Levantavam camada por camada dos milênios. E se punham 
à luz do dia ensolarado e musical cercado pelo esplendor da 
natureza pela qual viajavam as essências das papoulas e da mir-
ra. E se punham para a celebração dos homens no seu festival 
báquico. As bacantes invisíveis deviam estar correndo entre 
eles, insuflando-os a liberarem as suas energias dionisíacas.

Os gritos das vozes, que somavam as suas energias, abriam 
as cortinas negras de seus crepúsculos. Os ídolos, para quem, em 
clamor, apontam-se as mãos, que os querem tocar, distendem--se 
os braços, que os querem abraçar, anseiam-se os corações, que 
os querem afagar, entregam-se as almas, que os querem ter – os 
ídolos, os escolhidos, a diferença na indiferença, com a aura de 
sua graça, cercados de uma luminosidade que afasta a luz abra-
sadora e ofuscante do sol, voltam à superfície da terra, aos sons 
ensurdecedores de tambores, guitarras, cantos e danças de Baco.

Tudo isso fervia na cabeça de Falstaff.
– Por que não arriscar? Quem sabe?Por que não tocar 

na graça tocando em quem se crê que tenha a graça? Por que 
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não tocar na glória em quem se admite que tenha a glória? 
Por que não tocar na salvação em quem se supõe que terá sido 
salvo? O que fazem todos aqui senão isso? Por que não? Por 
que não arriscar? O que o impediria? Acreditarão eles que as-
sim terão a graça, a glória e a salvação se apenas tocarem em 
quem julgam que as tenha? Que símbolos estão em jogo? Que 
metáforas são essas?

– Estás preparando alguma predicação? Pelo que sei, tu 
não és disso. Não és nenhum monge para estar por aí prepa-
rando alguma palavra dominical. Agora falas em graça, glória 
e salvação. Ou estarás remoendo algum mistério?

– Não há mistério algum por aqui. Aqui há fatos empí-
ricos como nos ensinaram os nossos grandes mestres. Só não 
vê quem não quer.

– A questão é que falas em símbolos, em metáforas, ou 
eu não o ouvi bem.

– Falo em símbolos e metáforas sobre os fatos que estão 
bem debaixo de nossas barbas.

– Então, explica-te, Falstaff.
– Apenas quero saber, milorde, o porquê de tanto mag-

netismo, de tanto querer tocar em quem se acredita, vê bem o 
que estou dizendo. Se acredita. Se acredita ter sido ungido pela 
graça, tenha a glória, ou tenha sido salvo, num vago modo de 
dizer, porque, não tenho outro modo de falar. E falo sob hipó-
tese. E mais, falo sob símbolos e metáforas que se escondem em 
tudo o que estamos aqui vendo, admirados, nesta memorável 
e, quem sabe, única, singular, festa dionisíaca.

– Por que se preocupar com símbolos e metáforas?
– Porque os homens, no frigir dos ovos, são simbólicos 

e, arriscando, vê bem o que digo, pelo princípio da indução,-
são metafóricos, em suas linguagens, sejam elas o que forem, 
expressem elas o que expressarem.
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– Explica-te melhor. Deste para falar por enigmas. Ao 
mesmo tempo diz que segue os nossos mestres que nos en-
sinaram sobre o empirismo. Não haveria, nesse particular, 
alguma contradição?

– Não há contradição alguma. O empirismo em si não 
nos presta para nada. Entretanto, são fundamentais quando 
queremos saber o que está por detrás deles. Para encurtar o 
caminho, e usando outra linguagem, digo que quero ver a es-
sência que estaria escondida por detrás dessa airosa aparência, 
toda ensolarada pela esfuziante luz do dia.

– Bem, agora estou te reconhecendo. 
– Que o seja. – E Falstaff, então, voltou-se para a cena 

que estava à sua frente.
A sua cabeça continuava a ferver. E nessa situação, o seu 

falar mental era todo fragmentário, para não dizer gaguejante. 
Fragmentos que nadavam em um tumulto, um desvairado vór-
tice de ideias que vinham e que iam, flutuavam e submergiam 
no mar de sua consciência.

Os ídolos, os novos deuses? O mundo da racionalidade, 
que vai se esquecendo das fantasias, das ilusões. O mundo que 
não ouve, nem está ai para isso, ou não se incomoda com essas 
coisas. Onde estarão os anjos? Os Anjos? Deuses sem anjos. 
Velho Falstaff, acorda! Perguntas pelos anjos? Onde estarão 
os anjos? Estás variando? Ah! Sim. Quem diria! Os ídolos e a 
sua idolatria. São os homens, com os seus novos deuses, ídolos, 
que cada vez mais, e de um modo sutil, abandonam a ideia de 
Deus, ou seria a ideia de Deus é que estaria, fugidia, talvez 
orgulhosa, não estando nem aí, deixando os homens de lado? 
Ah! Ah! Ah! Ah! A vingança recíproca. Quem o vai saber, 
velho Falstaff. Estás variando. Tu nem triscas nessas plagas. 
Nem te ouço, tu que falas aí, às ocultas. Falas para ti mesmo! 
Vade retro! E, então, por que não substituí-lo? Não é sempre 
assim? Não vivemos para desmanchar absolutos e a recriá-los 
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envolvendo-os em novas roupagens, ou metáforas? Como se 
com o absoluto se pudesse fazer isso! Tratá-lo como se fosse 
uma trouxa de roupa velha. Põe-se para cá e para lá. Ah! Ah! 
Ah! Ah! Incautos! Estás ficando meio azoretado, velho Falstaff. 
Por que, não se tomar esses aí, os ídolos, os novos deuses, em 
um mundo que adora o novo? E os profetas? Oh! Os novos 
profetas, ou as suas figurações? Devem estar por aí. Rondas 
o núcleo do insondável, velho Falstaff! Delirante. Tomastes 
um barril de xerez? Ah! As coisas começam a se fechar, mes-
mo em meio a essa escuridão, digo eu para mim mesmo. Os 
homens, pobres diabos! Tudo leva a crer que não conseguem 
viver sem deuses. Deuses que os possam proteger contra os 
desatinos do acaso, contra os reveses que lhes traz as decisões 
misteriosas de Fortuna, enfim, contra esse inevitável permear 
da existência pelo destino, que pode ser cruel, cujos objetivos 
são sempre enigmáticos, pelo seu jogo de cartas brancas, com 
os seus dados de faces apagadas cujos resultados apenas ele, o 
dito fado, interpreta, ao seu bel prazer e doce capricho. Por que 
não? Pergunta um inocente. Não seriam eles, esses aí, deuses 
mortais? E, continua, na sua acreditada santa ingenuidade, eles 
são de carne e osso, como nós! São de carne e osso. E, por isso, 
descartáveis, substituíveis.São deuses que Fortuna faz e desfaz. 
Ou que a Moira leva. Somem uns, morrem outros. O princípio 
é que continua. O princípio é que é eterno. O princípio da 
substituição, da ressurreição. O princípio da troca, da novidade, 
do novo nascimento, hoje, aplicado a nível paroxístico. E seria 
aí que estaria a coisa, a chave do enigma. Deuses substituíveis. 
Porque deuses humanos de carne e osso. Deuses mortais. E os 
anjos? Ainda perguntas, em vão, pelos anjos? Incauto! Será 
que não vês, velho Falstaff? Talvez tu mesmo seja um deles.

– Ah! Ah! Ah! Ah! (Falstaff não conseguiu reprimir a 
sua gaitada na esteira dos seus convulsos e loucos pensamentos 
que borbulhavam em sua cabeça como em um caldeirão de 
água fervente).
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– Mais uma vez gargalhando sozinho, Sir John Falstaff?
– Terás o prazer de rir comigo um dia, milorde. (Voltou-

-se pensativo para aquilo que alguns chamavam de megashow).   
O espírito de Falstaff aguçou o seu estado caótico em que 

se agitava, ameaçando perder o controle sobre a multidão de 
ideias que giravam, se elevavam e caiam, como objetos soltos 
em meio a um tornado.

Os homens que foram capazes de ir, passo a passo, na 
sua história, esvaziando o mundo de Deus, com a sua racio-
nalidade, em si mesma cega, incapaz de escutar as coisas do 
coração, e de dar um sentido à existência, velho Falstaff, será 
que não poderiam viver em um mundo sem deuses? Ah! Que 
ironia! Como seria isso? Viver em um mundo sem deuses, ou 
suas figurações. Mesmo que o sejam de carne o osso! Ah! Ah! 
E, deste modo, mortais, como todos nós! Deuses mortais! Bela 
troca! Deuses homens! Confiáveis? Ah! Ah! Ah! Ah!

Onde estaria o crepúsculo em que a razão os colocou? 
Ou melhor, onde estaria a ingênua razão que acreditou tê-los 
feito? Ah! Ingênua razão. Pobre de ti, solitária e bela razão.

Dioniso! Estás fazendo das tuas? Estarás por aí? Pelo cão! 
Apareça! Mostra a tua face! Velho solerte! Trapaceias!

Falstaff, se falasse para Hal, ou para qualquer outro, o 
que lhe ia pela cabeça, com certeza seria tomado como um 
louco varrido e digno de ser encaminhado para algum hospício. 
Envolto nos perfumes do incenso da mirra, por banhar-se por 
último, ele e Hal, em águas de mirtos, manifestando-se assim 
estar em estado de graça, explodiu para o ar do mundo a sua 
iluminação repentina em palavras desconexas, na aparência, 
em meio a sua ancestral e inconfundível gargalhada. Esta era 
a sua graça, nesse mundo complicado, a sua eterna salvadora.

– Metáforas! Metamorfoses de metáforas! Ah! Ah! Ah! 
Ah! Eles voltam. Ah! Ah! Ah! Ah! Voltam metamorfoseados em 
novas metáforas! Símbolos! Tudo é símbolo! Ah! Ah! Ah! Ah!
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– Do que falas e ris, velho louco? Não dizes coisa com 
coisa.Te embebedaste com esses ares cheios de todos os ópios, 
uma vez que por aqui não tens o teu indefectível barril de xerez?

– Nem todos os mais preciosos e deliciosos vinhos do 
mundo, nem aquele mais raro xerez, me dariam essa delirante 
percepção! Dou-te razão.Eu seria um louco. Que doce desvario! 
Os alucinados são os únicos que podem ter essa compreensão. 
Ah! Ah! Ah! Ah! Metáforas e símbolos. Tudo se resume a 
metáforas e símbolos metamorfoseados, travestidos em novas 
roupagens. Ah! Ah! Ah! Ah! Que harmoniosa e preciosa ironia. 
A ironia das ironias.

– Não compreendo aonde queres chegar. Falas coisas 
sem sentido, como um bêbado.

– Cansei de te dizer que a compreensão das coisas, por ti, 
deve estar dentro de ti mesmo. Homem! Presta a atenção! Não 
te disperses. A compreensão que vem de ti e por ti, essa sim 
será a verdadeira compreensão. O caminho é teu. Sou apenas 
um viandante que tu encontraste em uma encruzilhada, onde 
a vida, misteriosa, nos pôs juntos.

– Então, explica-te, mesmo que o seja por metáforas, ou 
símbolos, enigmas, figurações, como no passado o fazias nos 
nossos jogos de palavras, como tu mesmo os definia.

– A videira renasce, contudo, não é a mesma videira! 
O seu vinho é outro vinho. E assim ela se eterniza sempre 
voltando. Eis aí o princípio e o fim. O vinho e a ressurreição.

– Continuas enigmático. Preferiria as tuas ironias. Elas me 
desafiavam a querer desvendar os seus verdadeiros segredos. As 
tuas ironias eram jogos da sagacidade. Agora acho que é inútil. 
Quero crer que apanhaste, no ar, toda essa loucura em que esta-
mos imersos, nesse aqui e agora de um tempo que não sabemos. 
Metáforas. Metamorfoses de metáforas. Aos diabos com os teus 
delírios. Um bom copo de vinho lhe faria muito melhor do que as 
essências desses ares que recendem a narcisos, Sir John Falstaff.
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– Não há nada que um bom copo do néctar dos deuses 
não possa resolver, milorde. Vejo, com alegria no coração, que 
há compreensão em tuas palavras. Quanto às ironias, confesso 
com júbilo na alma, que também tu, milorde, está se tornando 
um mestre nelas.

– Então porque não irmos embora, para bebermos do 
bom néctar dos deuses, em alguma taberna que nos apareça 
pelo caminho, ou nessa grande taberna, como tu mesmo gostas 
de nomear esse mundo, Sir John?

– Ainda há coisas para vermos aqui, milorde. Temos que 
cumprir a tarefa que o destino nos confiou. Além disso, temos 
que encontrar o verdadeiro néctar dos deuses para tomá-lo, 
como se fosse o último prazer da vida. Não desses daqui, claro.

– Por que não?
– Dioniso, o velhaco, enganou-os todos, idolatrados, 

metáforas, símbolos, que voltam como deuses, e idólatras, 
adoradores de metáforas e símbolos. Ingênuos. Na sua pureza 
juvenil e no seu desprezo pelo pensamento, não perceberam 
isso. E são eles, como a ti, jovem como eles, é que caberá cuidar 
desse mundo aí que é o mundo deles.

– Começo a compreender.
– O belo deus dos cabelos de ouro a se derramarem sobre 

os seus ombros de bronze os tapeou. Deu-lhe um apócrifo néc-
tar dos deuses. Presenteou-lhes esse, para simplificar a coisa, 
pharmakon, como o disse o pensador grego da alma, que eles 
tomam como se fosse uma poção milagrosa e sagrada que os 
salvariam de todos os males dos seus misteriosos recônditos 
interiores e do mundo. Buscam uma cura fora de si, quando 
ela estaria dentro de si.

– Pharmakon, poção milagrosa e sagrada, salvação, cura. 
Ah! Sim. Esses perfumes narcísicos que sinto a flutuar no ar. 
Pobre Narciso. Tão lindo. Começo a compreender.
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– Então, esses são deuses, ídolos, com os pés de barro. 
Derretem-se sob a chuva abençoada do outono, aquela que 
prenuncia os novos frutos. Nem se necessitaria que algum 
filósofo iconoclasta, um Zaratustra, ou sua metáfora, tomado 
por airado, e sem ser delirante, os reduzisse a pedaços pelo 
chão, fazendo filosofia com uma marreta na mão.

E, então, como se fosse por um passe de mágica, a cabeça 
de Falstaff iria deixar o estado de agitação e se tranquilizaria 
como a superfície de um lago imóvel, como que congelado. Um 
alumbramento o permeava e clamava para que o seu coração 
prestasse a atenção em algo que acontecia. Uma voz interior 
pedia-lhe que concedesse à sua alma o espírito do vale por onde 
corre o doce rio. Como se, de repente, tivesse que estar a indagar 
não sobre a confusão, os desfiladeiros, os abismos, o choque 
dos contrários, a voragem dos arrebatamentos, o dilúvio dos 
desejos, a flutuação das paixões, mas, sobre a calma, a paralisia, 
a planura, a aparente cessação do movimento. O mesmo que, 
em meio a cordilheiras, se ver de frente a um oceano incomen-
surável, a planura, azul, sem ondas nem horizontes, espelho 
do céu, onde este se mira em estado de perfeição. 

É justo que se diga que, naquela altura das coisas, o velho 
não estranhava mais nada, nem o quente, nem o frio. Pois, ali 
seria o campo das ultrapassagens dos limites, tanto os positivos 
quanto os negativos, em qualquer convenção que se queira, 
tanto aqueles que se conheciam, como os demais, previsíveis e 
inconcebíveis. O que é que se pode esperar de um lugar onde as 
antinomias andam às soltas? Aquilo que se denominava festival 
seria então nomeado festival da alucinação, a real e a imaginária? 
O apregoado festival onde tudo era possível. Como se, naquele 
pequeno espaço, o belo, no torvelinho fantástico de sua riqueza, 
que não pode ser posto na fronteira dos homens, pudesse mos-
trar todas as suas faces, a um pobre coitado, como ele, Falstaff.
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C E N A  4

É que, nesse ínterim, entrou uma voz feminina, cristalina, 
pura, em meio a um silêncio ensurdecedor e a multidão ficou 
curvada, em condição de quietude absoluta, como se estivesse 
em estado de oração. Um soprano diferente de todos os sopra-
nos. Um timbre algo divino. Falstaff jamais tinha visto e ouvido 
aquilo. Palavras como magia, sortilégio, fascinação, sedução, 
encanto – todas elas, guardando pequenas diferenças entre si, 
não significam nada, e nada são capazes de simbolizar diante 
daquele real intocável que ele via e ouvia provocado por uma 
voz humana. Era algo diante do qual o calar-se é incontornável, 
e o silêncio, na sua plenitude, irreprimível, podendo, em si, 
significar algo mais do que o espaço que se abria para a beleza 
de uma poesia musical. Era uma doçura de canto que se espa-
lhava pela luminosidade explosiva do dia, pacificando corações 
e espíritos. Tudo se aquietou para ouvi-la, como se fosse em 
reverência à graciosidade de sua música. Que contraste! Que 
beleza de contradição. Todos como que se aquietaram diante de 
um encantamento sonoro que fluía de todos os lados. Era ela e o 
seu solitário violão. Absoluta, só, no meio do palco, nada mais. 
Os seus compridos e finíssimos dedos, nada frágeis, esculpidos 
pela natureza, como se fosse um projeto seu, para serem mais 
dedos de uma talentosa pianista, e que, talvez, por isso, tocavam 
o violão com a graciosidade e leveza das mãos de uma harpista, 
que em si mesmos tem música – esses seus mágicos e deliciosos 
dedos e a sua boca sedutora e a sua voz requintada a encherem 
de melodias todo aquele campo que antes mais era um tropel de 
cantos, agitação, dança e delírio. Música contemplativa, música 
folclórica, baladas, lieder, canções clássicas, música dos poetas 
goliardos, música da profanação, música dos clamores, música 
dos trovadores, música da diferença em meio a uma indiferença 
que nascia. A sua meiga voz era apenas contraponteada pelo 
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farfalhar das folhagens, tocadas pela delicada e fresca brisa, 
qual um zéfiro que lhes acariciava cheio de ternura e, por que 
não, desejos, a querer espantar as abelhas de suas flores. O seu 
canto, que exibia a pureza das águas dos regatos escondidos 
na floresta, corria, e vibrava, pela encrespada superfície do 
rio, que refletia os raios do sol em todas as direções, plena de 
pequeninas ondulações, lançando-se em rápidas correntezas, 
aqui e ali, no seu fluxo, por entre grandes e pequenos seixos, 
harmonizando a sua música com a música do movimento e 
com o silêncio respeitoso da natureza.

– Estamos diante de uma nova metáfora. Ai de mim!
– Pensei que, diante de toda essa quietude aí, e dessa voz 

adorável, que apagou toda essa confusão em que nos mergu-
lhamos, e que até a mim mesmo seduziu, mesmo sabendo que 
não posso sê-lo, ela tem uma beleza rara, não sei como, nem 
explico. Tem, e pronto! Hélas! (Hal se permitiu uma pausa, com 
os olhos postos em Falstaff). Depois de tudo isso, pensei que 
tu tivesses te esquecido dessa história de metáforas e símbolos. 
É definitivo, hoje, tu estás misterioso, ou transita para outra 
coisa, com o que eu me preocupo.

– Não tens que te preocupar com nada a meu respeito. 
Não nego o grau de excitação e de perturbação que tudo isso 
aqui me provoca. Vamos ao que interessa! Quis o destino, ou 
o acaso, seja lá o que for, me colocar aqui, justo para ver coisas 
com as quais eu me preocupava há tempos. Coisas de que ouvia 
falar e das quais tinha uma compreensão muito longínqua, débil, 
nebulosa. Essas coisas, de repente, caíram dos céus. E como 
que se materializaram em minha frente. Fico até emocionado. 
E não sei nem explicar como isso se deu. Estamos diante de 
uma iluminação. Eles são metáforas dos poetas goliardos e 
dos trovadores, Hal. A volta como metáfora. O retorno como 
metáfora. O princípio da volta, do retorno, como Dioniso. 
Ah! Como é incrível! Ironia ou coincidência? (A sua voz quase 
inaudível seria mais de incredulidade do que de compreensão). 
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Os homens falam por símbolos, que explicam símbolos, que 
explicam outros símbolos, em um continuo sem fim. E é desse 
jeito desde quando começaram a falar. Que parede terrível entre 
nós e a verdade! Onde estaria o fio de Ariadne dessa história?

– Com os diabos! Sir John! Tu, agora, deste para se expri-
mir como se resmungasse. Começo sim a temer pela tua saúde 
mental. Metáforas dos poetas goliardos e dos trovadores, que 
eram medievais e não eram medievais, pois, faziam poesia e 
cantavam sobre coisas proibidas. Nem tanto, porque o vento 
das eras começava a mudar. O seu retorno como metáfora. 
Imaginei que tu fosses falar sobre essa linda voz sobre-hu-
mana, que imita o canto mitológico e irresistível das sereias. 
Essa voz modula com uma sonoridade que vem dos céus. Ela 
é uma poesia pura. Ao invés disso,tu vens de novo com essas 
tuas complicações sobre metáforas e símbolos.

 E a voz cessou. Não o silêncio. Este continuou por um 
longo e indefinido tempo, como se as pessoas estivessem em 
meditação, sentadas no chão, e imóveis, e quisessem perma-
necer na quietude que inexplicável emanava daquele canto. 
A imobilidade contemplativa permaneceu até que as nuvens 
começassem a se dourar na continuidade do lento pôr do sol, 
matizando os amarelos, os alaranjados, os róseos e os verme-
lhos do horizonte de fogo, sob o forte violeta da noite que se 
anunciava pelos lados do Oriente. Os murmúrios das conversas, 
que começavam aqui e ali, e se espalhavam por todo o campo, 
iluminado pelos raios solares que, em um gracioso efeito lu-
minoso, nasceriam dentre as nuvens, iam sendo levados, em 
ondas, pelo vento no seu aparente afã de se livrar das mãos das 
folhagens, nas agitadas copas das árvores. Vagas e mais vagas de 
pássaros peregrinos, como manchas móveis nos céus, voavam 
nas alturas em busca de suas paragens.

Em meio a essa imagem algo paradisíaca, ébria de uma 
luminosidade contida, surge, nua, dentre a multidão, uma 
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jovem de cabelos de fogo, desnuda completa, inacreditável, 
sem nenhuma mísera parte de qualquer roupa a cobrir-lhe, 
qual uma forma a perambular, uma estátua viva, entre os ho-
mens. Um imaculado e gracioso corpo cuja beleza nem Rafael, 
nem Michelangelo, nem da Vinci explicam, e nos deixa sem 
palavras, envoltos numa multidão de desejos, como se Eros, 
esse solerte, nos tomasse em suas mãos. A essência última de 
mulher. Tão bela que imaginamos devesse ser uma dádiva des-
ses inexplicáveis acasos da natureza, sem razões, nem lógicas, 
nem teoremas. Tão luminoso que refletia para os céus a luz 
do sol que ali ainda caía. E tendo os deliciosos cabelos de fogo 
em formosas mechas a se espalharem em tranças pelos seus 
delicados ombros e dadivosos seios pontudos. Talvez ela fosse 
uma filha de Dioniso. Vai se saber a origem do seu segredo.

A cena foi tão inusitada, e surpreendente, que os deixou, 
no início, boquiabertos, incrédulos, como idiotas que veem algo 
e não acreditam no que está diante de seus olhos. Impossível 
aquilo. Não poderia ser verdade. Seria um fenômeno que vinha 
da misteriosa diferença dos tempos em que eles, Falstaff e Hal, 
estavam? Seria um truque de mágica? Eles não eram nada de 
figuras especulares! Coisa nenhuma! Tudo palavras! Meras 
palavras! Falstaff era um louco! Uma moça com uma beleza, 
que transbordava fascínio por todos os poros da sua linda e 
escultural forma, despida, como viera ao mundo, uma ninfa, 
sai do meio da multidão e vai passeando, calma, a sua elegância 
por entre todos. O que o poeta iria cantar dessa beleza que não 
ocultava nada, nenhum mistério que, escondido, iria acender 
ainda mais os desejos de um homem? Iria colocá-los no Eliseu! 
Nada de suas delícias estavam sequer sugeridas. Estava tudo ali 
mesmo para o inebriamento de todos.

– Sir Falstaff, inacreditável! Vês o que os meus olhos 
veem?

– Vejo o que os teus olhos veem, milorde.
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– Por um acaso ela é alguma deusa que aqui caiu? Vinda 
não sei de onde? De que enigma? Uma ninfa que se perdeu dos 
seus bosques, desgarrada do seu lugar? E que está aqui a acender 
todos os desejos? A nos paralisar diante de sua formosura. E a 
nos impulsionar para a ultrapassagem de todos os interditos? 
A nos perturbar, a nos desequilibrar, a nos deixar no chão, 
diante da sua incomparável beleza de mulher na plenitude da 
vida? Ah! Falstaff! Como o tempo me trai. Como as eras in-
terpõem uma parede de cristal que não posso nem contornar, 
nem saltar, nem destruir com a força de minha espada! Os 
cabelos de fogo a se derramarem sobre os seus doces ombros. 
Ah! Ombros esculpidos pelo cinzel mágico de um gênio que 
encarna a própria beleza em si mesma. O belo a fez. O belo é 
o seu pai. Ombros. Dóceis, arredondados, como se os dedos de 
um deus os modelassem. E os seus cabelos de fogo, incendiados 
pelo sol poente, sobre os seus formosos e irresistíveis seios! 
Duros. Generosos. Flores a esconderem todos os bálsamos e 
néctares. Ah! Falstaff! E o seu todo de sonho. Ah! Essa suave 
forma inundada por essa luz que nos anuncia a doce noite. 
Nix e a sua cortina sagrada. O véu dos amantes a esconder os 
seus dons irreveláveis, em seus amores. Ah! Sim, essa delicada 
luz derramada pelas nuvens. Agora compreendi as lendárias 
palavras dos poetas que cantaram os seus espantos diante da 
beleza de Diotima. Agora queria ter essas palavras para cantar 
essa beleza que aqui está, sob a luz rósea e violeta do fim do 
dia. Ah! queria estar junto dela para vê-la andar por entre as 
flores, pisando sobre pétalas caídas, e que enfeitam os seus pés. 
Ah! Ela, essa que vagueia com os seus cabelos de brasa ardente, 
se torna, nessa memória abençoada que me vem, suspensa na 
graciosidade de seu caminhar, sob esses frágeis raios dessa 
luminosidade que ainda é viva e que pausada vai se apagando 
no horizonte! Ver e não ver! Querer e não poder. Que poeta 
poderia expressar a ironia dessa tragédia? Tragédia de tanta 
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erótica harmonia. Ah! Falstaff! Estar e não estar! Sonhar, nada 
me resta senão sonhar.

– Vejo e admiro, com alegria no coração, que estás pron-
to. Em ti, cavaleiro Hal, ela acende todos os desejos. Em ti, 
na absoluta impossibilidade! (Falstaff não escondia o terrível 
espanto de seus olhos. Eles brilhavam, como se procurassem, 
na moça despida e no horizonte, alguma explicação para o que 
via. Via e achava que não via. Como se estivesse em um sonho. 
E aí continuou a sua fala quase gaguejando, como se falasse uma 
linguagem fragmentária). Não nesses aí, nesses, que a cercam. 
(Falstaff conseguiu falar o mais cadenciado que pode, depois 
de uma longa pausa). E que seriam indiferentes à sua beleza? 
(Parou estatelado, durante um tempo indeterminado, com Hal 
calado, e a custo, continuou). Creio ainda que seja um absurdo. 
Ou porque é um absurdo mesmo. Talvez estejamos no reino 
de algo fantástico. Quem sabe algum deus nos concedeu esse 
prêmio. Fantasia minha? Ou mudamos o nosso tempo para um 
tempo da fantasia? Não sei dizer. Algo que estava em mim e 
que agora, nesta justa hora, se expressou? Não sei dizer. Essa 
suprema deidade, que deve ter caído do paraíso original, não 
lhes causa nenhuma reação!? Vejo isso mesmo!? Ou vejo som-
bras, reflexos, imagens, algo feito por um ilusionista? Quiçá, 
desconfio, que estejamos voltando aos limites desconhecidos. 
Alegra-me o coração a tua percepção das coisas. Estar e não 
estar. Existir e não existir. Faço minhas as tuas palavras. Que 
poeta poderia expressar a ironia dessa tragédia!?

– Sim, Falstaff, apesar de tuas reticentes palavras, estra-
nha indiferença essa aí, desses, aí. Existir e não existir. Em que 
tempo estaremos?

– Inútil querer sabê-lo. Supondo que o que estejamos 
vendo é mesmo o que está debaixo de nossas profanas barbas, 
que não seja nenhum truque de mágica de algum recôndito e 
hábil prestidigitador, eles, esses aí, estariam nesta justa hora 
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sendo o quê? A minha língua está endurecendo e me impedindo 
de dizer o que quero.

– Como assim, Falstaff, endurecendo a tua língua, logo 
tu que gostas de falar?

– Quero crer que, sem mais nem menos, devem ter es-
quecido a beleza do seu lado metafórico e simbólico dos poetas 
goliardos e dos trovadores? Estariam em uma descontinuidade? 
A mudança sobre o que eu pensava deles foi radical. Será? Estou 
nadando em um mar de dúvidas. Tomara que elas se dissipem.

– Confesso que não entendi. Tu estás muito hesitante. 
Falas truncado. E mudaste de pau para pedra. Coisas e loisas. 
Deves estar pensando uma coisa e dizendo outra e tudo de um 
modo partido.

– Vamos deixar de lado essa questão de tudo o que vemos 
é uma fantasmagoria, tramoia de um ilusionista que preparou 
uma farsa para os nossos olhos. Isso não importa. Importa é o 
que tu e esse pobre coitado aqui estamos vendo. Tudo está aí 
diante de nossos narizes.– Hal o interrompeu.

– Sim, está aí mesmo. Acho que não estamos loucos. 
Vamos afastar a dúvida como se afasta uma cortina. Vamos 
deixá-la, essa cortina da dúvida, por uma questão de prevenção, 
num cantinho da memória. Nessas circunstâncias, é prudente 
se ter um pé atrás. Voltando à vaca-fria, estarmos com uma 
parede de cristal do tempo nos separando deles, desses aí, pode 
não significar loucura.Vamos deixar de lado se é ou não o que 
vemos. Não temos como sabê-lo. E pronto! Prossiga.

– Eles, esses aí, deixaram a beleza de suas metáforas e 
símbolos, as metamorfoses neles contidas, quando se tratava 
de suas músicas e poesias, que vinham como retorno do pas-
sado, e, como se fosse num passe de mágica, passaram a ser as 
metáforas e símbolos como visão do futuro, no que diz respeito 
ao seu uso do pharmakon, como poção capaz de curar todos 
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os males de suas almas e do mundo? A pergunta provocativa 
quase contém a resposta a si mesma. E nisso foram iludidos 
por Dioniso, o ardiloso? Ah! Como não foram? Deixa para lá! 
Eles, esses aí, esses que se mostram apáticos a essa divindade 
feminina que desfila elegante, sem nenhuma veste sobre o seu 
corpo, diria, transfigurado, pois, belo, diante de seus olhos 
secos, afigurando-se frios e entediados, depois de todo esse 
deslumbramento com que fomos premiados, esses aí estariam 
vagando em que onda como metáforas e símbolos? Em que 
onda? Futuro? Passado? Santo Deus! Como muda a figuração 
das realidades assim de um modo tão repentino! Preferiria 
que alguém, caridoso, me desse por doido varrido, e me in-
ternasse em algum sanatório! (Falstaff gritava. E num tom 
entre a indignação e a dúvida, entre a segurança de indagar e 
a insegurança de afirmar qualquer coisa). O meu pensamento 
corre mais rápido do que as minhas palavras. Basta! Tenho 
um consolo! Repito, mais uma vez, as tuas próprias palavras. 
Agora, por outros motivos, claro. Que poeta poderia expressar 
a ironia dessa tragédia!? Porém, ouso, agora, acrescentar algo. 
Que poetas eles, esses aí, teriam para cantar isso? Que poetas? 
Os poetas que se foram? Ou fugiram? Deram no pé!

– A minha vista está turva, estou em uma névoa densa, 
confesso-o, perdi o caminho, o sentido das coisas, não alcanço 
mais nada nesse mar de contradições. Faço minha a tua indig-
nação, e minhas todas as tuas palavras.

– Sim, reconhecer esse mar aí de contradições é um passo 
para compreensão.

– Não nesse caso. Hélas! Confesso-te o meu enfado 
diante desse quadro. Quero ir-me embora. E não sei por que, 
também não o quero. Apesar do tédio e da náusea que agora 
me invadem, por tudo isso aqui, que me empurram para fora 
desse lugar, confesso que, sem o explicar, estou com vontade 
de adiar a nossa volta.
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– Imito-te. E adio a hora de irmos. A cabeça ordena o 
que os pés não querem fazer. O poeta Dante, que também ti-
tubeava em ir-se, disse que ia com o coração, mas que, com o 
corpo, demorava. A verdade é que estou além dele. Nem com 
o coração, nem com o corpo quero ir. A verdade é que estás 
pronto, cavaleiro Hal. O teu caminho, o meu caminho. E isso 
sintetiza tudo.

– Sim. Compreendo-o. Sem dúvida, há uma sintonia, em 
nossas almas, nesta hora que, mesmo sem o admitir, estamos 
a desejar o impossível. 

– Sim. É isso. Antes de encararmos o nosso caminho de 
volta, conformados com o que o destino nos reservou,gostaria 
de pelo menos tentar organizar algo que está a remoer dentro de 
mim mesmo, talvez porque tenha despertado pensamentos que 
vêm de longe, e que contêm, segundo suponho, uma faceta disso 
tudo, em meio a todas essas enevoadas contradições. Tentar, 
apenas tentar, pois, a mim não seria concedida a total apreensão 
do que se mostra aos nossos olhos, se concordas, milorde.

– Como não haveria de concordar, Sir John? Os nossos 
pés e os nossos corações estarão contentes em ficarem. Por 
ora, façamos a vontade deles.

– Acho que tive um feliz insight. Ah! Sim. É isso. Claro. 
Insight. Clarão. Será? (Falstaff falava um pouco mais aliviado, 
porém, falava de modo quase inaudível, pois, engolia as pala-
vras, como se as cordas de suas emoções tivessem perdido a 
sua tensão. Hal o percebeu, e abriu o jogo).

– Estás vacilante. Voltaste atrás? Falas para ti mesmo.
Vejo-te acabrunhado. Aliás, não ris mais. Onde estão as tuas 
chalaças? Hem, velho Falstaff? Não consigo alcançar o que 
dizes. Estás falando baixo. Resmungas. Falas para dentro de ti 
mesmo. Que insight foi esse? (Falstaff não o ouvia). E continuou 
como se estivesse sozinho. A sua quietude externa nada dizia 
do vendaval em que estava o seu pensamento. Era evidente 
que ele procurava algum eixo, algum princípio que o guiasse 
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em meio a uma intensa confusão de ideias em que flutuava. 
Todavia, ele rompeu o silêncio em que mergulhara, como se 
não desse bola para às repreensões de Hal.

– Eles, esses aí, mesmo que tudo não passasse de uma 
aparência, não a verdade, anunciariam algo muito além de 
todos os limites. O irônico é que isso tudo vem de ideias sobre 
as quais tinha pensado há tempos. Até as tinha esquecido. Mas, 
quis o destino que aqui visse os pressentimentos, talvez medos, 
se expressarem, assim, de um modo tão fantástico, como não 
poderia imaginar. Ai deu-se a luz! Fiat Lux!

– Que luz? Por quê? Confesso que estou no ar. Continuas a 
falar em solilóquio (Falstaff falava como se fosse para si mesmo, 
expressando pensamentos, algo desconexos). Profetas do seu 
próprio tempo. Profetas. Tempo. E não é com alegria que o vejo. 
Também me permeia o mesmo enfado que se apossou de ti.

– Profetas. Tempo. Tudo o que falas está sem sentido. 
Espero que tu recuperes o teu senso prático, sob as rédeas da 
tua razão, aliás, como tu mesmo sempre o defendeste.

No rosto de Hal havia a mais límpida expressão de total 
incompreensão sobre o que lhe era dito. Frases em fragmentos 
que não se juntavam. Ele deixou de questionar. Deixou que o 
tempo corresse admirando o passeio da sua bela. – Ah! Como 
ela é bonita!

Falstaff quedou-se em silêncio mirando o céu. Entrou 
em estado de profundo alheamento e esquecimento do mundo. 
Uma dada sublimação, quem sabe, meditação, que consegue 
apagar tudo em volta. O tempo em que ele assim permaneceu 
é indeterminado. Era uma estátua. Hal achou que devia falar 
alguma coisa. Vacilava. Acabou por desistir. Tinha o consolo de 
continuar contemplando aquele belíssimo andar, por entre as 
folhagens, daquela imagem divina. Acabou por criar coragem, 
tirando os olhos da donzela despida, talvez impulsionado por 
uma certa preocupação com o seu mestre, e falou, escondendo 
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a sua tensão, o mais baixo que pode. Na realidade quase sus-
surrou ao seu ouvido.

– Como assim? Há uma névoa de sorriso em teus lá-
bios. Insight. Falas em profetas. E tempo. O que tu falas está 
todo truncado. De repente, tu mudas o rumo. Nem fazes mais 
perguntas. Para mim tudo está muito escuro. Tu sabes muito 
bem que podes dividir comigo as tuas dúvidas e angústias. 
Não estamos em nenhum palco do mundo. (Houve um longo 
silêncio entre eles. Foi Falstaff quem afinal o quebrou).

– Acho que tive uma espécie de iluminação. E foi tão 
repentina como o relâmpago no céu numa noite de tempestade. 
Um clarão. E tive que ficar meditando sobre ela. Não queria 
colocá-la à superfície do ser, se é que se possa falar assim. (Hal, 
então, respirou profundo. Não poucas vezes assistira Falstaff 
nesse estado, o que não raro acontecia quando uma única e 
obsessiva ideia flutuava sobre os seus pensamentos. Sucede que 
as ocasiões eram outras. E outros eram os lugares e cenários 
em que o viu assim tão ensimesmado. De certo modo aliviado, 
pôde prestar atenção no que ele lhe dizia, e que era falado aos 
pedaços, fazendo longas pausas). Mais algo assim, como uma 
intuição relâmpago, advinda, quem sabe, daquilo que alguns 
dizem ser uma associação de ideias, uma ideia trazendo outras 
e outras e mais outras. Tu sabes muito bem o que isso significa. 
Falamos inúmeras vezes sobre esse fato.

– Sim (respondeu Hal, com certa alegria ); falamos sobre 
o que deve significar essa espécie de iluminação, ou intuição, 
ou associação de ideias, para o processo do conhecimento, in-
clusive aquele processo que se dá pelo discurso, pela dialética 
entre perguntas e respostas que nos leva a uma dada verdade.

– Muito bem dito. Não sei como acontece. E uma per-
gunta se fez, e é isso o que importa, e foi diante dela que me 
paralisei.

– Qual pergunta? O que te paralisou a ponto de me deixar 
um pouco preocupado?
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– Tu me conheces. Às vezes temos que tomar distância 
do mundo, da tirania da realidade, para concentrarmos em um 
dado pensamento.

– Sim, sei, acontece que quero saber o que te paralisou.
– A pergunta que me ocorreu é simples. Estariam esses 

aí, que digo serem, ou seriam, não esquecendo assim a sua cor-
tina da dúvida, indiferentes àquela beleza feminina, que desfila 
o seu corpo nu, belo e transfigurado, sem nenhum véu, por 
diáfano que fosse, sobre a sua pele, diante de seus olhos assim 
insensíveis; estariam esses aí, que usam o pharmakon, e que 
são capazes de uma transbordante alegria, e de se rivalizarem 
com os goliardos antigos; estariam eles, falando por alegorias, 
esses aí, parindo o mundo dos novos andróginos, reforço, 
novos andróginos, daquele paraíso terrestre do qual caímos, 
segundo tradições religiosas, mitológicas e até mesmo filosófi-
cas e poéticas? Claro que estamos falando em alegorias. Novos 
andróginos, ou metáforas dos andróginos mitológicos, reitero, 
metáforas dos andróginos mitológicos, porque não estariam 
procurando as suas almas gêmeas que foram separadas pelos 
céus, redigo, segundo tradições religiosas, mitológicas e até 
mesmo filosóficas e poéticas. Falo isso pelo que se vê, nesse aqui 
e agora, que até mesmo desconfiamos fosse uma fantasmagoria.

– Compreendo quando tu falas em alegorias. E fantas-
magorias. O certo é que não sei te responder nada sobre isso. 
A pergunta me escapa. Está além do meu limite. E o que pensas 
sobre ela?

– Estou em meio a um torvelinho, confesso-o. Ademais, 
é como se andar sobre areia movediça. E, sobretudo, estou di-
vidido, confesso-te. Um lado meu, o do meu coração, não quer 
falar sobre o assunto, gostaria de esquecê-lo. Desejaria mesmo 
que tudo não passasse de uma fantasia. Ou de um pressentimento 
bobo. Uma demência! O outro, o lado da razão, luta para que 
eu não o esqueça e tente, pelo menos, encontrar alguma nesga 
de luz em meio a essa névoa escura como o breu duro.
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– Todavia, tu falaste em tradições, alegorias, religiosas, 
mitológicas e até mesmo tradições filosóficas e poéticas que, 
ao meu ver, estariam na origem da tua pergunta. Deixemos 
de lado, por enquanto, a desvairada questão desse parto aí da 
parição desses, esses aí, novos andróginos, ou metáforas dos 
antigos e mitológicos andróginos, por ti mencionados. Vamos 
pisar no chão duro.

– Nada a opor. Pisar no chão duro é bom. (Falstaff fez uma 
pausa didática e retomou o fio da meada). Nada é de graça no 
mundo. Nada é de graça. Nada vem do nada, fazendo um jogo 
de palavras. Os pensamentos das tradições religiosas, mitológi-
cas e filosóficas,e mesmo aquelas que estão no campo do belo, 
digamos, do belo poético, e outras tradições que se dedicam ao 
conhecimento, caminhariam por sendas paralelas que, de vez 
em quando, convergem, ou despencam e rolam, umas sobre as 
outras, como as massas das avalanches, que descem das encostas 
das montanhas, e que vão, entre si, se alimentando. Nada é de 
graça. Daí a tal associação de ideias, digamos, uma metáfora para 
a iluminação, a intuição, o relâmpago interior, ou lá o que seja.

Falstaff dirigiu o seu olhar para a inacreditável cena da 
moça que passeia nua, rodeada por um quê de desinteresse 
cujo sentido ele tenta captar, num intrincado de ser e não ser. 
Onde estaria a verdade? Como uma ninfa, que seria invisível 
a todos aqueles jovens, vai ela caminhando entre eles que, de 
um modo esquisito, a ignoram, como se a sua suprema beleza 
pudesse ser tão banal a ponto de não ser notada e admirada.

C E N A  5

A moça de cabelos de fogo continuava o seu passeio 
em meio à impassibilidade negligente de todos. Uma nuvem 
que se avermelhava, no alto do céu, pela inclinação do sol da 
tarde, atingia, com a sua cor rubra, os seus cabelos, realçando 



86 | Falstaff: uma fantasia

o seu tom de púrpura. Eram fogo que se derramava sobre os 
seus belos e torneados ombros, cobrindo, em parte, os seus 
dadivosos seios.

Hal, em silêncio, suplicava ao vento que os deixassem 
revoltos, escondendo e, ao mesmo tempo, revelando a sua 
erótica beleza. Ela era isso. Fogo vermelho intenso do erotis-
mo. Talvez fosse uma ungida de Eros, que por aquele campo 
andava escondido. Ah! Consumação! Por que não poderia ele 
jogar flores perfumadas sobre ela, flores que, aos poucos, iriam 
cair sobre o chão, e que, depois de se impregnarem com as suas 
essências de mulher, fossem perfumando, com o seu aroma, o 
caminho que ela percorria? Quem não gostaria de seguir por 
um caminho desses? Ah! Por que não poderia ele romper essa 
etérea parede narcísica que entre eles existia? Entre eles não 
existia camada espelhada de nada! Entre eles existia o espaço 
pelo qual se exalavam os ares da vida. Por que não poderiam 
anular tal espaço? Por qual razão não poderia ele cortejá-la, jogar 
sobre ela um manto, um véu que fosse, para que ela, como a 
donzela do Cântico dos Cânticos, pegasse-lhe as mãos, e com ele 
corresse resoluta para um seu recanto escondido desse mundo? 
Ah! Que suprema felicidade não seria isso! Ah! Doce sonho!

Falstaff notou que o seu companheiro estava perdido em 
solilóquios como também ele o estava. Só que Falstaff remoía 
pensamentos e mais pensamentos, atropelando-se, uns sobre 
os outros, ou esvoaçando-se como em um caos em seu interior, 
como se estivessem em um incontido torvelinho. Supunha 
entender o que Hal sentia. Ele não tirava os seus olhos da 
moça que passeava a sua encantadora e meiga beleza em meio 
àquela absurda apatia. E então, depois de vacilar um tempo, 
rompeu o silêncio.

– Vejo que tu estás meio perdido. Também, pudera! 
Quanta beleza em meio a tanta insensibilidade! Pelo menos 
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é o que se vê. (Ele falava sem olhar para Hal. Continuava a 
admirar a estranha cena).

Hal demorou muito tempo para sair do seu estado de 
deslumbramento. Não conseguia falar nada coerente. Era mais 
um gaguejar até que pudesse expressar algo útil. A vontade 
de compreender tudo aquilo foi fazendo com lentidão o seu 
trabalho numa ação de sapa, à sorrelfa. E, então ele, como que 
acordado pela voz de Falstaff, começou a procurar o fio da 
meada em que eles pararam a sua conversa sobre o que viam. 
Sim, eles falavam sobre um tal parto de andróginos, esses 
aí, os que seriam indiferentes a uma beleza que o fascinava. 
Deixemos a beleza por enquanto. Tomara que ela ainda fique 
por aqui. Vamos rezar para que isso aconteça, encantando-nos 
durante a nossa fala. Pelo menos as nossas palavras não serão 
tão áridas. Palavras! Meras palavras! Com ela, seria o silêncio. 
Toma sentido, Hal.

– Sim, Falstaff, acho que saí do ar. Também, pudera! 
Retomando o fio desse novelo em que nos enleamos, tu falaste 
em tradições religiosas, mitológicas e filosóficas e, pelo visto, 
acrescentaste a tradição poética que, também, vem de longe.

– Bem, pelo que se deduz que tu estás mesmo no controle 
do leme. Notícia alvissareira. Nada te impede de ir contem-
plando-a enquanto falamos. Assim, as nossas palavras nos serão 
mais doces e, por que não, reparadoras (Falstaff dava a entender 
que compreendia o que ia pela alma do seu ainda educando. 
Ele estava mais calmo. O seu semblante demonstrava que a 
sua alma se pacificara). O terreno é movediço. Sou crivado 
por insuficiências nessa questão. Não vai ser por isso que não 
vamos falar o que achamos que temos que falar. Mesmo que 
seja pouco. Como convém ao caso. Ou um monte de disparates. 
Que se dane! Não estamos em nenhum palco do mundo. Não 
se avança sem certa coragem, mesmo diante de si próprio, e 
mais verdadeiro o será quando se caminha sobre limites.
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– Que seja pouco, ou tudo uma parvoíce, entretanto, 
que seja dito, Sir John. Apreciei os termos que usaste. Palavras 
reparadoras. Há muita coisa a reparar nisso tudo.

– Então vamos ao que nos cabe. (Após uma ligeira pausa, 
Falstaff começou a falar coerente). As tradições religiosas, como 
não poderia deixar de ser, a meu ver, se misturam. Antes da 
tradição bíblica tomada como tal vamos ver como é essa alegoria 
da criação como comentada pela tradição rabínica.

– Correto, Falstaff. Alegra-me o seu semblante mais 
tranquilo. Estás tu no comando do leme. (Os dois riram. E 
Falstaff retomou a sua fala, agora bem mais ordenada).

– É claro que vou falar por minhas próprias palavras.
– Não estamos em nenhum palco do mundo, não temas 

nada.
– Pois muito bem, a tradição rabínica do Talmude, 

que vem de uma tradição oral, que depois virou escrita, in-
terpretativa, falando-te de um modo simples, e julgando o 
que enunciam os rabinos, diz, segundo um deles, que quando 
o criador gerou Adão, criou-o como um andrógino, macho 
e fêmea os criou. E um outro rabino, na sequência, diz que 
quando o criador criou Adão, ele o criou com duas faces; em 
seguida ele o serrou em partes e o dividiu em dois, fazendo 
com que as partes separadas, cada uma delas voltasse para a 
outra. O que não difere muito do mito dos andróginos que 
está na tradição platônica. As coisas então se fecham.

– Está claro. E na tradição bíblica?
– Na tradição bíblica, não está, a meu ver, deste modo aí 

muito clara a questão da androginia, pois, no Gênesis, segundo 
esta tradição, está, por minhas palavras, e entendimento, que 
Adão foi criado à semelhança de Deus, e que homem e mulher 
os criou, abençoou-os e lhes deu o nome de homem. Veja aí 
que há uma sutil pluralidade que dá margem a uma exegese. 
Interprete o que quiser quem o quiser. Como te afirmei, nesse 
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terreno, movo-me como em areia movediça. (Houve uma pausa 
e Falstaff continuou). Essa tradição, e isso é muito importante 
para nós, que estamos nessa areia movediça, essa tradição, 
separa homem e mulher, narrando que esta veio daquele, do 
qual foi retirada uma parte, durante um seu profundo sono, 
que lhe foi dado pelo criador, que assim fez a mulher. E assim 
nasceu a Eva primordial do Adão primordial. Então teríamos 
o princípio feminino vindo do princípio masculino que, em 
si, o devia conter, dando coerência ao todo da criação. O que, 
de longe, no meu entendimento, também se coaduna com o 
mito dos andróginos que está na tradição platônica, reforçan-
do aquela vaga percepção de que nada é de graça nesse velho 
mundo; ideias, mitos e concepções umas vindas das outras, 
metáforas vindo de metáforas. Bem, ponhamos essa compli-
cação de lado! As coisas então se fecham. Como te disse, Hal, 
isso é areia movediça para esse aqui que fala. Então, entenda 
isso tudo com restrições.

– Não importa, Sir John, o que interessa é que se com-
preenda a tua preocupação geral, aquilo que pode nos dar um 
apoio, por vago que seja, para uma melhor compreensão do 
questionamento que lhe veio, por uma iluminação interior, 
sobre os andróginos, ao observarmos o comportamento desses 
aí que seriam insensíveis à beleza feminina que se lhes mostra, 
provocante, mágica, assim despojada, diante dos seus próprios 
olhos, sem nenhum véu a cobrir-lhe o belíssimo corpo, sob 
o sol, qual uma ninfa que saiu dos bosques. Olhe lá ela! Não 
seria uma ninfa? Não é outra coisa que estamos discutindo. 
Não somos exegetas, interpretadores das tradições religiosas 
e mitológicas. Somos homens comuns tentando interpretar 
o que se mostra diante de nossos pobres olhos. Porém, nada 
nos impede de usar os seus textos para tentarmos compreen-
der certos aspectos do sentido do mundo. Acho que, assim o 
fazendo, estamos seguindo os ensinamentos daqueles que os 
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escreveram. Creio que esses livros, antigos e sábios, foram 
escritos para serem lidos por todos. E por todos serem inter-
pretados com a ajuda daqueles que dedicaram e ainda dedicam 
uma vida aos seus textos.

Falstaff ficou um tempo pensativo, como se procurasse 
sedimentar as palavras de seu companheiro. Desde algum 
tempo, ele percebia mudanças em Hal. E não deixava de ficar 
orgulhoso disso.

– Muito bem dito, milorde. Faço minhas as tuas palavras 
cheias de prudência e entusiasmo. É bom que nos coloquemos 
as condições de contorno, as limitações, como o fazem os ma-
temáticos e os físicos, sobre o que falamos um com o outro, ou 
que venhamos a concluir disso tudo, se é que haverá alguma con-
clusão. Nós estamos tocando, frise-se, em tradições religiosas. 
Faço uma pausa para sublinhar essas duas palavras. Tradições 
religiosas. Nada mais, nada menos, quando comentamos, sobre 
esse assunto, a tradição talmúdica e a tradição bíblica. É que 
esses ditos aí, que formam uma vasta cultura acumulada, em 
milênios, que se perdem nas sombras do passado, tratam do que 
sentiram, intuíram, imaginaram, pensaram, de forma figurada, 
metafórica, alegórica, ou lá o que se queira, sobre figuras de 
retórica, aqueles que, em tempos do longínquo passado, come-
çaram a guardar as memórias das tradições religiosas, herdeiras 
de memórias pregressas, e, então, começaram a transmiti-las 
na forma da tradição oral e, depois, quando isso foi possível, na 
forma da tradição escrita. São expressões, através dos símbolos 
da linguagem, é bom que se diga, símbolos da linguagem com 
todas as suas limitações, desse irresistível desejo dos homens 
que tentam, desde épocas imemoriais, interpretar o mundo e 
o seu sentido, mesmo que o objeto de sua busca esteja em meio 
a névoas de noites inescrutáveis. Não é muito diferente do que 
fazemos, nós, homens desse nosso hoje, com os instrumentos os 
mais avançados, digo-o sem nenhuma ironia. Estamos sempre 
entre a luz e a sombra.
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– Agora sou eu é que faço minhas as tuas palavras, Sir 
John. (Hal fez uma longa pausa, tomando uma longa aspira-
ção, como se quisesse consumir o ar do mundo. E, diante de 
um Falstaff calado, cadenciado, como se falasse palavra por 
palavra, silenciando entre elas, olhando nos seus olhos, foi lhe 
dizendo, sem pressa). E então nos falta algo sobre aquela sua 
referência à poesia.

– Perfeito. Tu estás mesmo no comando do leme. O que 
não é outra coisa senão um belo sinal para o que te reserva 
o destino incerto.

– Alegra-me o que falas. Foste tu que me colocaste no 
caminho de aprender a ter a mão nele.

– Sinto-me, como bufão, orgulhoso disso. Um bufão! 
Quem diria! Ah! Deixemos isso de lado. Hélas! Até porque 
também me entristece. Vamos à tradição poética! Uma dada 
tradição poética, e que tradição! Tradição, assim dita porque 
não tenho outras palavras. Tradição porque assim se fez, sendo 
o centro de uma poesia que cantava numa época de grandes 
acontecimentos e transformações. É claro que falo de Goethe. 
E aqui sigo as trilhas de um pensador. Pietro Citati. Tudo bem?

– Sim, tudo bem. Sigas as trilhas que tu quiseres.
– Essa tradição, dito por minhas palavras, surpreendente 

e genial, em minha opinião, anotou que as criaturas celestes 
não se perguntam, lá na sua morada transcendental, sobre se 
se é homem ou mulher, e ninguém lá, nas alturas da divindade, 
se cobre sequer com um véu, assim mesmo como está, nesse 
momento, perambulando por aí, a nossa bela donzela, com o seu 
estonteante corpo, como se estivesse a passear pelos Jardins do 
Éden, tendo a contemplá-la, vamos confessar, tendo a desejá-la, 
pelo que se mostra, ninguém, exceto esses dois pobres diabos 
aqui, como eu e tu, procurando, como curiosos aprendizes, o 
que estaria por detrás de tantos símbolos.

– Santo Deus! Falstaff, estou paralisado.
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– Estarás ainda mais paralisado quando souber o que 
mais disse essa tradição aí.

– Acendeste a chama da minha curiosidade.
– Pois bem, abordando a difícil questão do incesto fra-

terno, que é aquele praticado entre irmãos, falando por minhas 
palavras, o poeta nos pediu que contemplássemos o lírio, na 
sua fascinante beleza, e ainda indagava se, no seu mesmo cau-
le, não nasceriam, irmãos, o esposo e a esposa, o homem e a 
mulher. A flor que os gerou não é a mesma flor que os une? E 
o lírio, por isso, deixou de ser o símbolo, a representação da 
inocência? O que ele une, em si, em vida, pelo amor, não resulta 
em reprodução da vida? Interprete quem quiser o que quiser.

– Estou estupefato, nem sei o que dizer.
– E mais, ele, o poeta, disse.
– O que mais pode me deixar extático?
– Mais uma vez lembro-te que falo por minhas palavras. 

Lembrando-te que palavras são palavras. Ainda mais palavras 
que falam sobre palavras de um poeta. E de um pensador. Os 
dois como um só. Seguindo as tais trilhas.

– Não precisas repetir. Sei que tu segues as trilhas do 
pensador que escarafunchou aquela tradição poética.

- Ótimo. Sempre é bom repetir. Vamos à questão! Um 
poeta que esconde e revela. Como se falasse pelas metades. 
Como um aedo, ou um oráculo. Ou um alquimista? Mago? 
Deixando-se isso de lado, pois, não seria isso mesmo o que 
acontece com os grandes poetas? Eles colocam, com a sua arte 
consumada, tudo dentro de compartimentos e mais comparti-
mentos, uns dentro dos outros. E o nosso trabalho, por incrível 
que o seja, não seria muito diferente dos trabalhos dos ladrões 
dos túmulos dos faraós.

– Santo Deus, Falstaff! Ladrões dos túmulos dos faraós! 
Tu pulaste o corguinho. De seres especulares, invisíveis, fre-
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gueses de tabernas, amantes do bom xerez, às vezes bêbados, 
ou baderneiros, a ladrões de túmulos! 

– De qualquer modo, gostei das ironias. 
– Vamos em frente. Siga as tuas trilhas.
– Como os tais ladrões, escarafunchando aquela poé-

tica, como tu mesmo o disseste, e seguindo os fios daquelas 
trilhas, escavamos atrás de suas dádivas. Ficamos a abrir, ou 
remover, cuidadosos, portas e mais portas, fechadas mediante 
segredos mortais, enfrentando todas as armadilhas, para se 
chegar ao verdadeiro objeto do que ele, o poeta em questão, 
quis dizer, lá na última e escura câmara. E, às vezes, esse 
objeto está todo multifacetado, muda de forma dependendo 
do ângulo em que o contemplamos, pois, ao fim e ao cabo, 
nada mais é do que uma cadeia de símbolos. Então, ele, o 
poeta, nos chama a atenção sobre o rigor da natureza. Não 
há perdão para tudo aquilo que lhe causa repulsa. A sua voz 
de reprovação é insofismável, clara e sonora. É ditado de lei. 
Não há viveres falsos na natureza. Tais viveres estão conde-
nados. São destruídos. No seu seio, não há piedade para com 
o apócrifo viver. É ela, a natureza, na sua soberania, quem 
faz viver e existir, e que protege tudo o que aí está debaixo do 
sol. Até a chama infinita do amor. E uma pergunta me vem. 
E o lírio não está ai, um andrógino, unindo os dois sexos, na 
sua imaculada beleza? Não há amor aí? Não é a natureza que 
fala? As perguntas contêm em si as respostas? Difícil? E cruel? 
Interprete quem quiser o que quiser.

– Como deixar de saber isso, Falstaff? Temos que agra-
decer ao destino a coincidência de nos ter posto, aqui e agora, 
juntos, para vermos passear a donzela, bela e nua, erótica como 
a noiva lua no céu violáceo, para que tudo isso nos fosse como 
que revelado, a ti por uma sagrada intuição, e a mim por tua voz.

– Sim, uma intuição, um insight, ou, uma iluminação, que 
chegaram não sem sofrimento, dúvida, idas e vindas. O destino 
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e seus multifacetados desígnios. Compreendê-lo? Quem há de? 
Porém, há aí uma interpretação explícita daquele pensador.

– Mais uma vez acendeste a chama do meu desejo de 
ouvi-lo.

– É preciso que eu diga que Pietro Citati interpretou 
essa tradição aí, e de tal modo o fez que não sou capaz, numa 
figuração, de separar o que falo e falei sobre essa enigmática 
questão, se é por ele, Citati, que faz poesia na sua crítica, e 
então é também enigmático, ou se é por Goethe, tal é a força 
simbólica de sua interpretação dos labirintos do poeta que ele 
nos abriu. Dizendo de um modo simples, ao meu jeito de bufão, 
sendo sincero, vejo Goethe e Citati como um enrosco naquilo 
que este interpretou daquele. Não dá para separar um do outro.

– Compreendo, Falstaff. Retome o seu caminho sobre a 
tal interpretação. Você falou em intuição, em insight, ou, uma 
iluminação que chegaram não sem sofrimento, dúvida, idas e 
vindas, o destino e seus multifacetados desígnios.

– Correto. Tu esta mesmo no controle do leme. Esse 
pensador abordou temas que me calaram fundo na sua inter-
pretação dessa tradição poética.

– O que ele lhe disse?
– Por minhas palavras, resume-se no seguinte, pegan-

do-se o fio da meada aí. O fio de Ariadne nesse labirinto. Na 
eternidade da jovialidade imutável da hierarquia dos anjos, a 
divisão dos sexos é coisa imemorial cujo princípio perdeu-se 
longe, muito longe, na infinitude da origem de tudo. Uma 
divisão que teria sido a responsável pela queda do homem e 
tudo o mais de decadência que lhe aconteceu.

– Terrível Falstaff!
– Androginia e divindade. Aí está a essência da coisa, 

um sendo o espelho do outro, antes do homem e da mulher. E 
o que seria a sua queda, a do homem e da mulher, senão uma 
resposta trágica dessa separação? A perda da divindade? Não 
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seria assim que se pode interpretar o que está escrito nos textos 
das nossas tradições religiosas, aquelas que conhecemos? Como 
é isso? Quem seria quem nessa etérea história que ultrapassa os 
limites de nossa mísera compreensão do tempo e do espaço, e 
da existência? A nossa e a transcendente, diga-se! Se é que se 
pode falar assim. Tudo dito pelas minhas próprias e atrapalhadas 
e carentes palavras. Para nós, pobres coitados, que vivemos a 
vida nesta terra, escapa-nos o porquê dessa desunião, dessa 
quebra da unidade primordial. O Fiat Lux separou tudo. Por 
que o fez? Para depois ir juntando tudo de novo. E tudo, então, 
pode não passar de um eterno continuum. Ou de uma ilusão. 
Tudo isso é névoas que tateamos, como cegos tateiam som-
bras. Divago, claro. Sou um bêbado nos meus pensamentos. 
Perdoe-me, por isso.

– Terrível! Falstaff (respirando fundo e fazendo uma longa 
pausa). Mas (nova suspensão da voz). A minha intuição me diz 
que alguma coisa não fecha nisso. Não sei se é porque o niilismo 
não consegue grudar-se em mim, ou se é por outra coisa. É uma 
visão muito escura e, assim, pessimista, das coisas. Pobre homem 
e pobre mulher! O que lhes caberia? Culpa e mais nada? Bah! 
Como é que ficam, nisso, as nossas tradições religiosas?

– Essa é a pergunta chave. As nossas tradições religiosas 
passam ao largo do pessimismo e do niilismo e narram, até com 
certo despojamento, a sabedoria da criação que nos colocou, 
homens e mulheres, no mundo dos opostos. E o lírio? Per-
guntará alguém. Sim, o lírio na sua beleza, está no justo lugar 
onde a natureza, a criação, o colocou. Não há outra especulação 
possível. Nele, a natureza, que fala o verdadeiro, alto e bom som, 
não vê nada que não lhe pertença, mesmo que seja incestuoso. 
Em nós, também falando o verdadeiro, alto e bom som, ela vê, 
no incesto, a degenerescência. E isso compreendemos, não sem 
dores, desde os tempos imemoriais, quando perambulávamos 
pelo mundo em hordas, quando o chefe da horda, para inter-



96 | Falstaff: uma fantasia

ditar o incesto, proibia os seus filhos de terem relações sexuais 
com as mulheres da horda, sob ameaça de castração. Algo que 
o tempo iria se encarregar de ir guardando nos labirintos de 
nosso inconsciente (Falstaff parou de falar para tomar um 
fôlego, como se estivesse reprimindo uma emoção. E indagou 
a Hal). Até aqui está tudo entendido? (Entretanto, como era 
do seu feitio, confessou o motivo de sua pausa). Esse assunto 
me motiva e, às vezes, me emociona. Uma respirada sempre 
será bem-vinda.

– Tudo entendido, Sir John Falstaff. Não precisa se emo-
cionar. Tome tantas respirações quantas te forem necessárias, 
o tempo é nosso.

– Bem, prossigamos. As nossas tradições religiosas dizem 
que nós, homens e mulheres, fomos criados juntos, saímos 
um do outro, e que um ao outro nos buscamos, num belo e 
gostoso jogo mútuo. Fomos separados e fazemos parte do 
conjunto dos simultâneos que se desejam. E, assim, a criação 
nos premiou com o amor, ou a com a sua possibilidade. Se os 
da terra repetissem os do céu, o que seria do amor, tal como 
nós o conhecemos e concebemos? Se os da terra repetissem 
os do céu, que santo tédio não seria essa terra? O que seria 
do bem e do mal? Sócrates nos disse que, para que o bem no 
mundo se faça, é preciso que nele, mundo, o mal apareça. O 
que não pode é o mal ir para junto dos deuses, lá disse ele, 
porque, assim nós estaríamos perdidos. (Novo silêncio de 
Falstaff que, depois de algum tempo, foi quebrado por Hal).

– Posso imaginar aonde tu queres chegar.
– Não estranharia isso vindo de quem vem. O pior de 

todos os niilismos é o tédio eterno do tudo ser igual, esse estado 
amorfo de tudo sempre ser a mesma coisa. Viver num paraíso 
terrestre desses seria o mais mortal de todos os enfados, de todas 
as melancolias, de toda a falta de sentido, de toda falta de busca. 
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A criação foi sábia. Ela é isso que está aqui presente. Se é que 
temos que apelar para o empirismo. Somos seres simultâneos 
que se procuram e se encontram, ou se reencontram, porque 
foram separados pela criação, como muito bem o disse, numa 
outra situação, o mesmo poeta que criou aí a imagem do lírio. 
A queda está consumada, e pronto. Chorar o quê?

– Nada para se chorar, mestre Falstaff. Ainda mais diante 
da bela que faz o deleite de nossos olhos e desejos. Lamentar 
o que para nós? Lamentar sim. Essa aparente indiferença aí, 
desses aí, cegos diante da formosura.

– E o paraíso, nessa situação, Hal, como consequência, 
se tornou o que senão um sonho, uma quimera, um objeto dos 
desejos, dado que nos foi tirado. E assim, o que seria do homem 
sem a mulher? O que seria de mim sem a possibilidade, sem 
a delícia das delícias, de abraçar o corpo macio, como o lírio, 
da amada? Um corpo que eu poderia cobrir com essa flor. E 
assim mergulhar nos seus perfumes. O que seria de nós, pobres 
lançados no mundo, sem Diotima? A mulher. É tão doce a força 
do amor, essa sagrada força da gravidade, que tira o mundo 
do caos. O que seria de nós sem o amor? Como tê-lo sem a 
mulher? Escutemos a sua voz, doce e musical qual um canto da 
natureza, naquela voz da donzela amada do Cântico dos Cantos.

– Ah! Falstaff, como eu exultaria se pudesse escutar essa 
voz vinda daquela que me inquieta aqui mesmo. Que canto ela 
não teria para os meus ouvidos? Que voz doce não seria a sua 
voz para o meu coração?

– Não tenho dúvida de que seria um canto embriagador. 
Ah! O que a donzela do Cântico, ou outra como ela, quer se-
não os beijos da boca do seu amado? É ela que pede a ele que 
a arraste para os aposentos dele. E ela quer que eles assim o 
façam, correndo. Ela, mais do que o vinho, quer é celebrar 
os amores dele. Ela diz que dos seus dedos escorrem a mirra 
quando as suas mãos deslizam na maçaneta da porta fechando 
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o seu segredo que está no seu amado. Ela diz que é a gazela e 
que ele é o gamo. E compreende quando ele vai pelos montes 
perfumados. E indireta e carinhosa, pede que ele volte. Ela é 
aquela que diz a ele que, quando eles estiverem subindo do 
deserto, e que os outros perguntarem, a ele, quem é aquela 
que está ao seu lado, é para ele dizer que é ela mesma, ela que 
ali está, ela, a pacificada.

– Não conseguiria ver beleza maior do que esse canto. 
Loucura. Devastação.

– Pois, bem, sem o homem e a mulher, como tais, como 
é que uma beleza dessas poderia ser escrita? Que amado não se 
exultaria em ouvir, na meiga voz da amada, essas palavras? Que 
encantamento não o envolveria, em que estado de gozo não 
estaria ele elevado, ao ouvir dela, toda entregue, esse sonhado e 
paradisíaco que me beije com beijos de sua boca? Como termos 
uma poesia assim, que pertence à nossa memória eterna, sem 
o homem, como tal, Adão primordial, e sem a mulher, como 
tal, Eva também primordial?

– Essa beleza, por mil e enigmáticas razões, justificaria 
termos sido separados pela criação, assim mesmo como estamos 
no mundo, no ato mesmo da criação! (Hal falava de modo bem 
compassado e devagar, dando a entender que pensava, palavra 
por palavra, antes de pronunciá-las, não sem emoção). Posso 
me imaginar diante de uma amada que me dissesse tais pala-
vras. Ainda mais sabendo, assim de modo tão sincero, que as 
donzelas pudessem se enamorar de mim. Mesmo consciente 
disso, dos amores que eu pudesse despertar em outras mulheres, 
ela me convidaria para que corrêssemos e que eu a levasse aos 
meus aposentos, depois de me ter dito que os meus amores 
são melhores do que o vinho. Divago, Falstaff. Penso na bela 
donzela nua que vaga pelo campo, diante do que nos é a inepta 
impassibilidade, como se pisasse em uma alva nuvem flutuando 
no céu, e não despertasse, nesses aí, o desejo que está em meus 
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olhos e no meu peito. Um desejo separado do amor por um 
infinito incompreensível.

– Não divagas não, apenas expressas o que está em teu 
coração. Tu és jovem. E é desse modo que devem se exprimir 
os jovens nas questões do amor. (Falstaff fez uma longa pausa 
enquanto concentrava o seu olhar nos olhos de Hal, depois, 
ajuntou). Ainda temos uma tarefa a cumprir sobre o assunto 
(e desse modo o retirou de uma espécie de recolhimento 
interior, como se ele, num ensimesmado sutil, estivesse se 
isolando da realidade).

Estaria ele em um mundo de sonhos? O que para Falstaff 
nada mais era do que um sinal do intenso encantamento que a 
beleza da jovem desnuda, uma beleza algo substantiva, deve ter 
lhe despertado. Ele respirou fundo. Como compreender que 
um infinito incompreensível, como muito bem o disse Hal, 
pudesse inapelável, cruel, separar dois seres que pudessem se 
unir pela sedução mútua, dado que ele era um jovem de uma 
incomum beleza varonil que ainda viria a ser moldada pela 
coragem e pelas virtudes do seu caráter nobre.

– Pensei (disse Hal, como se tivesse acordado) que iríamos 
passar para a questão que interrompemos por motivo daquela 
sua, creio que, espécie de iluminação, e que acabou por nos 
trazer para a questão dos andróginos, numa mudança rápida 
de curso de nosso diálogo, o que foi bom, porque, como o 
queríamos, nem fomos com os pés, nem fomos com o coração 
para o que nos espera.

– Sim, concordo que nos foi bom termos nos desviado, 
um pouco, do nosso caminho. Talvez prefira dizer que, nele, 
paramos, de modo a nos sentarmos à sua margem, admirando 
a paisagem, e assim, tranquilos, falarmos sobre um tema que, 
creio, está encravado naquele outro que vínhamos tratando, 
antes daquela espécie de iluminação, se é que se possa dizer 
tal coisa. E destarte prolongamos essa pouca vontade de nos 
irmos, tanto com o coração quanto com os pés. Se tu te lembras, 
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cabe-nos, digamos assim, simplificando, terminar a questão do 
ponto de vista de uma tradição que mistura a mitologia com 
a filosofia, ou, digamos, o mito com o logos, que vem de uma 
época em que a razão, mesmo com todas as suas limitações, abria 
espaço, com a sua luz, por dentre os labirintos do mito. Tempos 
de surgimento da filosofia e das tradições religiosas, tal como 
hoje as conhecemos e praticamos. Uma era de florescimento 
que, segundo a historiadora das religiões, Karen Armstrong, o 
pensador Karl Jaspers chama de era axial, um período de tempo 
encravado no último milênio antes de nossa era. Axial, eixo, que 
une e separa dois tempos da humanidade. Foi nele que, como 
seres humanos, dotados de linguagem, enriquecemos de forma 
abusada a nossa espiritualidade e o nosso modo de abordarmos 
o mundo e até de expressá-lo, tanto pelas vias das grandes re-
ligiões, ou fés, como também pelas vias da razão e da beleza. 
E pudemos, o que foi muito importante, também registrar a 
história, em suas lendas, fantasias, imaginações, metáforas e, 
por que não, fatos. Ela é uma fonte em que até hoje bebemos 
de sua água pura. Esses séculos, sem dúvida, sendo herdeiros de 
todo um passado ancestral, e sendo doadores de tradições para 
o futuro, moldaram, de modo indelével, a nossa consciência de 
estarmos no mundo, e, decerto, o nosso inconsciente, apesar 
do nosso fabuloso e inegável, porque visível, progresso nos 
campos da razão. Essa era, sem dúvida, ainda nos permeia.

– Compreendo, Falstaff (disse Hal, fazendo uma pausa, 
esperando que ele continuasse).

Todavia, Falstaff silenciou-se e preferiu, ao invés de 
palavras, a visão majestosa que se abria diante deles.

O sol ia fazendo o seu trabalho de seguir percorrendo o 
céu no sentido do poente. As cores da tarde se anunciavam em 
todo aquele belíssimo campo. A moça, qual uma ninfa, conti-
nuava percorrendo a borda da mata que envolvia o rio que aos 
poucos se tornava mais e mais brilhoso, refletindo com vagar os 
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cada vez mais inclinados raios do sol que se despejavam, como 
uma multidão de dardos, sobre a sua superfície.

Alguns jovens, em meio a uma intensa algazarra, se 
movimentavam, em grupos, em sua direção e se perdiam na 
floresta que o envolvia.

C E N A  6

A maior concentração de nuvens, que dava ares de anun-
ciar a chuva que, afinal, acabou, incrível, no ato mesmo de 
sua ameaça, tornou o céu rubro. Até mesmo se poderia supor 
que algum pintor celeste, com as suas pinceladas, se deliciava 
em tingir de púrpura o firmamento e os campos. O que era 
vermelho, nas roupas dos jovens, ou em outros objetos, tinha 
intensificado o seu reflexo. Os tons restantes, os matizes róseos, 
que mais sobressaíam, ficavam como que misturados ao carme-
sim que, num movimento largo, se apagava em um horizonte 
de fogo, irradiando, no todo do céu, um colorido composto, 
que nada mais era do que uma mistura de ondas de luz, que se 
superpunham, dando-lhes um quê de fosforescência.

O rio tornou-se, em um suave dégradé, quase um perfeito 
reflexo avermelhado alaranjado do céu. Assim mesmo, quase, 
porque as ondulações provocadas pelas diversas correntezas, 
em que ele se dividia, ao passar entre as inúmeras e grandes 
pedras, faziam com que a vermelhidão amortecida fosse se 
partindo, em milhares de facetas, que, na realidade, eram as 
faces daquelas pequenas ondas, que funcionavam como dimi-
nutos prismas, refletindo, aqui e ali, direto, os raios brancos do 
sol, ainda não de todo no seu ocaso, e enviando para todos os 
lados a sua luminosidade. Era um caleidoscópio esplendoroso 
de partes brancas e vermelhas em movimento.

Hal estava mais ligado na imagem longínqua da sua bela, 
que passeava a sua rara graciosidade entre os que lhe seriam 
indiferentes, e que ora entrava e ora saía da exuberante floresta 
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que envolvia o rio. Impossível não notar a sua formosura rara 
em meio às folhagens e aquele cabelo de fogo, que ondulava 
sedoso, ao ritmo do seu gracioso andar, e que jogava chamas 
pelo ar. Um fogo ainda mais atiçado pela cor daquele céu. A ele 
intrigava o porquê de ela assim agir. O que deveria ir no seu 
coração de mulher para tomar aquela atitude? Para ele, Hal, 
e para o seu tempo, era algo extravagante. Não seria usual e, 
mais, tão banal quanto semelhava ser naquela hora e naquele 
lugar, onde acontecia um grande festival de música ao ar livre. 
Um conjunto de infindáveis questionamentos ele se colocava. 
Seria ela a diferença em meio à indiferença? Ela, ao tomar a 
longínqua consciência de sua condição de mulher, como tal, 
queria que os que pudessem ser indiferentes a notassem pela 
sua lindeza incomum? O que ela tinha para os homens senão 
a sua rara perfeição como mulher? Seria pura sedução como 
defesa diante do mundo? Ela se colocou no lugar da mulher 
ancestral? Ou quis mesmo demonstrar, para si mesma, que 
um tempo antepassado se fora? E que o seu lugar era a invisi-
bilidade? Era um vórtice infinito de indagações sem resposta.

Talvez, em algum dia do futuro, ele pudesse deslindar esse 
mistério do passeio da donzela despida, em meio a uma episódica 
impassibilidade algo fria dos homens. Daqueles homens lá. Des-
ses aí, diga-se. E que assim, na aparência das coisas, pelo menos, 
davam a entender que eram isso mesmo. Porque uma coisa é você 
paralisar-se diante do belo feminino, até mesmo fingir, cortês, 
não notá-lo, nos deliciosos jogos do amor, cheios de sinuosidades, 
outra coisa era essa, dir-se-ia, distração, ou desprendimento, ou 
esse não existir de algo belo, que transita diante dos seus olhos. 
Também podia ser tudo uma loucura. Ilusões, fantasias, que 
dizem alguma coisa que vai além da nossa pobre razão.

Ele procurou desviar os seus pensamentos da donzela e do 
que a teria motivado a agir daquela forma, para ele, tão atrevida. 
Quem sabe se, ao longo dos diálogos que ele entretinha com o 
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seu mestre, as coisas não ganhassem algum sentido. E foi ele 
quem rompeu o longo silêncio que se estabelecera entre eles, 
mais encantados estavam com a paisagem da tarde, e ele com a 
inefável moça nua, do que com os labirintos da alma humana.

– Bem, pelo visto, vai longe o nosso fio desse amontoado 
de ideias. Deve ter se transformado em um novelo de pontas 
perdidas.

– Sim (respondeu Falstaff), notei que tu estavas mais inte-
ressado nos passos da donzela, em meio a essa incompreensível 
apatia, pois outra coisa não seria. Que os nossos olhos não nos 
enganem. É como se ela não existisse para esses aí.

– Sim, estava me perguntando sobre as razões dela assim 
agir.

– Simples. Razões de mulher, como tal. Ela é mulher. 
Essa aí é mulher com todas as letras. Muito simples. O passado 
se envolve com o futuro em um incompreensível entrelaçado 
que, para nós, no presente, nos é incompreensível. Ela não 
tem nada de banal. Quem pensar isso erra feio! Sinto-o. Ela, 
interpretando a imagem, claro, essa Eva primordial, dizendo 
assim na lata, malcriado, estaria esfregando, na cara desses aí, 
a sua, deles, trivialidade, porque, ao que observamos, transfor-
mariam tudo em coisa corriqueira, mesmo que seja travestido 
com o novo, que não é novo coisa nenhuma. Apenas é uma 
novidade. Se me perguntares o porquê penso assim, vou te dizer 
que é um simples palpite. Inexplicáveis coisas do coração. Não 
deves esquecer que tudo aqui pode ser uma ampla ilusão. Uma 
demência nossa. Nada de mais. Dado que a ilusão pode ser um 
anúncio enigmático de alguma verdade. Agora é assim. Daqui 
a pouco, pode não ser.

– Bem, pensava justo isso. De qualquer modo, tu me deste 
alguma luz sobre uma montanha de questões que me envolviam 
como em um torvelinho de pensamentos. Retomando o fio de 
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nossa conversa, creio que tu falavas sobre uma parada nossa 
à beira do caminho.

– Sim, paramos e admiramos essa linda paisagem, sob 
esse céu cor de púrpura, tomamos um fôlego para abordarmos 
aquela belíssima tradição, como se tudo o que dissemos lhe 
fossem um prelúdio, uma tradição muito cara ao meu coração 
e, creio, ao teu também, a tradição que mistura a mitologia 
com a filosofia, ou, digamos, o mito com o logos.

– Sim, a ponta da nossa meada está aí.
– Então voltamos à temática dos andróginos, e que, para 

te rememorar, está encravada naquela outra questão que, lá 
atrás da nossa conversa, deixamos de lado, dado que era mais 
uma interpretação sobre esse estranho fato que encaramos aí 
da bela donzela nua em meio a uma assustadora e inacreditável 
insensibilidade. O que está na superfície das coisas. Não nos 
esqueçamos disso. Agora, vamos nos referir a uma belíssima 
tradição que une o mito à razão, que é a tradição platônica. As 
coisas vão se encaixando.

– Perfeito. 
– Vou falar por minhas palavras e fazer-te notar algum 

paralelismo com o que vimos. A tradição platônica, que quiçá 
seja o centro daquela era de florescimento singular da nossa 
evolução espiritual, diz que, quase como está nas tradições 
religiosas, sobre as quais conversamos, no princípio, havia três 
sexos. Um duplo masculino. Um duplo feminino. E um terceiro 
que era a união dos dois primeiros. Era o andrógino, um ser 
masculino e feminino, ao mesmo tempo. Todos eram seres de 
caráter titânico, muito fortes, ágeis, circulares, ou esféricos, 
quer dizer, na ideia platônica, perfeitos. E, talvez, por isso, 
presunçosos. E que, na sua temerária arrogância, conjeturaram 
que seriam superiores aos deuses, pois, eram duplos femininos, 
ou duplos masculinos, e que, e é aí que está o problema, entre 
eles existiam aqueles que abrigavam a fundamental, a essencial, 
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e o que pudessem acreditar que fosse, a superior diferença, os 
andróginos, que abrigavam a coincidentia oppositorum, ou seja, 
na nossa boa língua, coincidência de opostos, pois que eram, 
ao mesmo tempo, masculinos e femininos. Uma coincidentia 
oppositorum que é a marca da divindade. Daí vamos entender, 
então, essa vontade, essa ambição de assaltar os céus? Por en-
quanto, deixemos isso lá no fundo da memória. E, então, por 
um complicado entrelaçamento de ideias, diante do nada é de 
graça nesse mundo, por que deixaria de ligar pedaços disso tudo 
àquela tradição poética sobre a qual comentamos? Uma tradição 
que, assim como a platônica, se espelha nas tradições culturais 
do passado, cada uma expressando o seu modo fantástico e 
mágico de ver o mundo, misturando tudo, numa ambiguidade 
metafórica, e cada uma, ao seu modo, se sobrepondo a outra, 
nas falações que os caminhos acabavam por levar, por eras, 
para onde quer que pudesse existir o ser homem. Um homem 
sempre receptivo às fantasias e aos encantamentos que vinham 
de terras desconhecidas e, para ele, misteriosas. Não se esqueça 
de que estamos nos terrenos das alegorias (Falstaff interpôs 
uma pausa). Até aqui, tudo bem?

– Não precisas mais nos lembrar disso! Alegorias, insen-
satez, imaginação, fantasmagorias, ou lá o que sejam. Quem 
vai nos dizer que tudo isso aqui, esse agora em que caímos, 
momento único de um espaço irreal, não seja, ele mesmo, uma 
imensa fantasia teatral? Quem será o senhor da referência para 
nos dizer algo sobre isso? Se estamos doidos varridos, e talvez 
estejamos mesmo, é por querer entender algumas coisas que 
estão diante de nossos pobres olhos, talvez ilusões, como tu 
estás cansado de afirmar, e não por confundir a realidade com 
a bela fantasia que nos encanta e nos transporta para as alturas 
dos sonhos. Como tu mesmo gostas de dizer, sonhos que podem 
descer para o mundo para torná-lo melhor. Assim, posso falar 
por tuas próprias palavras. Nada é mesmo de graça nesse mundo.
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– Muito bem lembrado por ti. Cada vez mais vejo-te 
pronto. Com certeza, e assim as coisas vão se encaixando.

– Inacreditável. Um mundo se comunicando. Ideias va-
gando pelo espaço.

– Não é assim tão diferente dos nossos dias, só que numa 
velocidade, para nós, menor, para eles, quem vai saber? Talvez 
também achassem tudo meteórico na relatividade do tempo 
e espaço deles.

– Podemos admiti-lo, sim, não seria um absurdo. Vamos 
ao ponto! E os teus andróginos?

– Meus? Vazei longe! Como vaza um barril partido, cheio, 
não com o bom xerez, claro. Como muito longe vazei. E não 
poucas vezes! O caso foi que, segundo a lenda, eles, aqueles 
seres titânicos, temerários, soberbos, intentaram o orgulhoso 
assalto às alturas do Olimpo. No que fracassaram. E lhes foi 
dado um fim com muita sabedoria. Acabaram sendo dividi-
dos ao meio por Zeus, o senhor absoluto do Olimpo. E, não 
sem dada arte, rearranjados em seus corpos, foram lançados 
de volta ao mundo de forma que, nele, mundo, as suas meias 
partes divididas, estariam a buscarem, pela eternidade, as suas 
respectivas almas gêmeas, a fim de restaurarem a unidade pri-
mordial perdida. Iguais e diferentes, então, na eterna procura 
de suas almas gêmeas em atos de amor. Maravilha! Para mim, 
isso é lindo. E lógico. E, assim, o amor nasceu. Mais fantástico 
ainda. Só no pensamento raro de um Platão, iguais e diferentes 
se procuram em atos de amor. Não é belo isso?

– Belo, e que sabedoria, hem?
– Muito bem notado. Pois a eterna busca os manteria, 

para sempre, ocupados, num interminável e insaciável desejo 
de reencontro, com o que se esqueceriam do seu desajuizado 
intento de se igualarem aos deuses e de quererem dominar os 
céus. E serem divinos. As metades iguais buscam-se. E as meta-
des diferentes, do andrógino primitivo, anseiam-se umas pelas 
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outras. Tudo em meio a uma insaciável sede. Sede de amor, 
seja dito. Sede daquilo que une, que restaura a unidade perdida.

Eles se alhearam do mundo. E se quedaram em um silêncio 
meditativo durante um tempo que não sabiam dimensionar. 
Foi Hal que quebrou esse estado. E divagava sobre tudo o que 
contemplava.

– Ah! Falstaff, porque algo inconcebível sempre há de se 
colocar, como uma muralha, entre o sonho e a vida? Por que 
é que tem que ser, afinal, desse modo? Não é uma infinitési-
ma camada de ar que separa duas bocas, que aspiram juntas o 
hálito do mundo, e que se querem juntas, respirando juntas o 
mesmo ar e as mesmas delícias. Unidas em um gozo que as faz 
se esquecerem do mundo em volta. É a infinitude incompreen-
sível. Algo que sempre se afasta, quanto mais nos aproximamos 
dele. (Mudando, delicado, o rumo do que falava, sem deixar o 
contexto, completou Hal, vagaroso e meditativo, com os olhos 
postos no horizonte, para um Falstaff calado). Como tal beleza 
pura pode ter ficado do outro lado desse cristal do tempo? 
Uma visão para os olhos. E uma impossibilidade. Rara beleza. 
E mais bela ainda, porque nos escapa. Nenhuma onda de luz 
a desmancha. E ela se vai. Porém o seu perfume atravessou a 
parede do tempo. E está grudado em minhas entranhas.

– Não compreendemos. Por mais que a nossa razão seja 
vitoriosa e mestra de nosso ponto de vista, nesses tempos que 
rolam. Não compreendemos. E te digo, com toda a sincerida-
de de meu coração, talvez seja bom que seja dessa maneira. O 
que significa, quem sabe, que a infinitude, com todos os seus 
paradoxos, esquiva-se de conceitos, porque esses, ao fim e ao 
cabo, acabam por limitar as coisas. Enfim, evade-se de uma 
racionalidade que tudo quer apreender. Compreender o infinito 
é, em si mesmo, um ato absurdo. É como se ver algo e não se 
acreditar que ele está ali mesmo, diante nós. Pois, como dizer 
que se compreendeu algo que nos foge. Está e, ao mesmo tem-
po, não está. A infinita camada entre ti e aquela graciosidade 
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pura, fonte de todos esses questionamentos que estamos nos 
colocando, apenas elevou, às alturas, o teu desejo de tê-la em 
um enlace. O mesmo amplexo da donzela que pede ao rei que a 
leve aos aposentos dele, e que assim, eles, os dois, se encherão 
de júbilo, em um ato de amor. O teu abraço impossível, porque 
paralisado pelo infinito incompreensível, foi magnificado e te 
será inesquecível.

– Compreender e não aceitar, ou aceitar compreendendo? 
Qual será o melhor?

– Aceitar compreendendo é o mais sábio e é o que lhe 
ocorrerá mais vezes, tendo como objetivo a busca de uma 
transformação. Dito isso, temos que continuar no caminho 
do núcleo da questão.

– Sim, retomemos o caminho.
– Vou falar como o homem, não como Falstaff, como se 

falasse pelo homem histórico que tem, com efeito, atrás de si, 
o homem ancestral. Ou seja, o homem da evolução. E o faço 
por símbolos. Seria uma redundância. Porque o falar é sim-
bólico. Em todo caso, fica esse reforço. Prefiro o homem que 
possa ouvir da mulher amada os versos que nos pedem para 
que corramos aos nossos aposentos, porque os nossos amores 
são melhores do que o vinho e que a beijemos com os beijos 
de nossa boca. Por outro lado, tenho que te confessar que me 
permeia medos primevos.

– Que espécies de medos?
– Medos existenciais meus, que não sei explicar.
Confesso que não consegui captar a ligação entre o que 

acabamos de falar com o que dizes sobre medos existenciais. 
Estamos de acordo sobre o que esperamos do homem. É aquele 
que quer ouvir da amada os lindos versos da donzela do Cântico 
dos Cânticos. É o que eu mesmo gostaria de ouvir dessa suprema 
beleza que desfila despida aí em meio a uma fantasiosa apatia, 
quero crer, como se fosse algo banal. Tu deste uma brusca volta 
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em teus pensamentos. Estou flutuando. Ou tu foste para um 
lado e eu aqui fui para o outro.

– O sofrimento é o caminho para tu conheceres os de-
sígnios dos céus.

– Confesso que mais ainda flutuei. Começo a me preo-
cupar contigo.

– São palavras daquele mesmo poeta sobre cuja tradição 
falamos ainda agorinha mesmo.

– Confesso que estou no ar.
– Sim, vamos ao assunto, aos meus medos. Não sei porque 

me lembrei dos versos desse poeta (Falstaff abria os braços e 
punha as mãos para o céu). Talvez haja uma ligação misteriosa. 
Não importa.

– Gaguejas. Não falas coisa com coisa. Talvez esteja nos 
faltando um bom copo de xerez.

– Sim, quem sabe um bom copo de xerez nos faltasse 
nesse momento. Todavia, retomemos o caminho. (Voltou a 
abrir os braços com as mãos voltadas para o céu). O certo é 
que fomos divididos. E cá estamos, diferentes e iguais que se 
procuram, e que se atraem, em atos de amor, essa força gravi-
tacional misteriosa.

– O amor, é aí que está o ponto. O amor.
– Creio que foste ao centro da coisa. O querer ser igual 

ao divino deu-nos, de volta, a tragédia, a dor e a queda. De há 
muito pagamos, portanto, ou ainda nos cabe pagar, não sei, 
o nosso preço de estarmos desse jeito, jogados no mundo da 
existência. Não sabemos que desígnios nos impuseram esse 
ser no mundo. O caminho é nosso. Se procuramos a unidade 
perdida, não deve ser por alguma vontade absurda. O pro-
blema é saber que unidade seria essa aí. Espero que estejamos 
procurando a verdadeira unidade. Nem que seja utópica, ou 
uma ilusão, bem-aventurada, claro, e não trágica. Pode ser até 
mesmo uma decorrência de nosso destino no mundo. Uma 
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indefinível voz interior deve estar nos dizendo que o que nos 
compete é buscá-la. Vamos desejá- -la, como sonho que desce 
ao mundo para torná-lo melhor, dado que não a temos. Se desse 
modo foi-nos posto pela criação, quiçá, tudo pode não passar 
de um ardil, ou de uma sabedoria, desconhecidos, que estavam 
presentes, desde o princípio, um ponto perdido no tempo 
imemorial, ardil e sabedoria que nos dão uma razão para viver.

– Ou, não enxergar tudo escuro.
– Exato! E é isso o que importa. Do contrário, não nos 

restaria nada a não ser cairmos no mais trágico de todos os nii-
lismos que é aquele que em nós se instala quando, porventura, 
não achamos sentido em nada (Falstaff fez uma longa pausa, 
mais para sedimentar, em si próprio, as suas próprias ideias, 
do que para criar alguma expectativa em quem o ouvia, como 
é comum nos grandes oradores. O falar, para ele, era um duplo 
ato de ensinamento e compreensão, tanto de quem fala quanto 
de quem ouve).

– Porém, tu falaste em medos existenciais.
– Sim, medo. Temor que decorre da possibilidade de uma 

inflexão, ou evolução, intentadas pelo homem, desses tempos 
que rolam, em função da sua arrogância racional, que pode 
levá-lo a procurar uma unidade perdida que ele pode não re-
conhecer, dado que estranha à sua história, à sua ancestralidade 
humana; e que, por uma ironia, pode escapar de suas mãos. 
Então, é um receio que vem de um nosso sutil e progressivo 
esquecimento. Friso essa palavra, esquecimento. Cada vez mais 
nos esquecemos de que o mundo é feito tanto pelos méritos 
humanos quanto pelo destino, ou pelas obras de Fortuna, e 
mais, acrescento, pelos desígnios dos céus, ou potências celestes, 
que entram aqui como metáforas de toda uma ancestralidade 
histórica, encravada em nós como mito. Lembrando-te que falo 
por alegorias (Falstaff, nesse ponto, começou a falar pausado, 
algo emocionado e respeitoso). E é feito da mesma forma pelos 
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sofrimentos humanos que é parte dessa ancestralidade. Donde 
o sutil canto do poeta que repito por minhas palavras. Aquele 
que comeu o seu pão com lágrimas, sentado em seu leito, nas 
noites aflitas, esse sim conhece os desígnios das forças dos céus. 
Palavras, versos, que ficam como uma espécie de memória a 
murmurar longe. (E, saindo da expressão contida, cadenciada, 
continuou). Temos aí a trilogia, se é que se pode falar assim, 
logos, mito e destino. Como separá-los? Saberíamos o que 
cada um deles tem no outro? O que, no logos, por vezes, não 
seria dado pelo mito e pelo destino? O que de um dado, novo e 
extraordinário conhecimento traz de coincidência e de acaso? 
As coisas não acontecem assim de graça. Até aqui tudo bem?

– Tudo compreendido.
– Então, apagado o mito, que é o que estaríamos assis-

tindo, nesse aqui e agora, nada nos restaria senão o logos para 
enfrentarmos o destino? O que faríamos com a nossa experiência 
ancestral? Apagado o mito, o que nos sobraria de fantasias? O 
que seria da nossa imaginação? O que do mito tem em nossos 
méritos? Vai se saber! (Falstaff fez uma longa pausa).

– São válidas as tuas dúvidas.
– Em suma,temo que esqueçamos o mito que faz parte de 

nossa essência mais íntima, e mais pura, e que nos torna, junto 
à natureza, como seres humanos, diferentes de tudo o mais que 
existe. E por incrível que possa ser, todo esse processo não é 
algo, assim, solto no ar, sem justificativa e sem um sentido. 
Nada é de graça.

– Explique-se, Falstaff.
– Todo esse processo decorre também da inegável beleza 

que há no logos. Às vezes, uma beleza paralisante, embriagadora, 
vamos reconhecer. Não podemos tapar o sol com a peneira. 
Não há como se negar que a razão também tem as suas formas 
de êxtase.

– E que êxtases!
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– E como as tem! Um pensador que chega, após um duro 
caminho em busca de um conhecimento, ou de uma teoria, não 
terá êxtases diante de sua descoberta? Ainda mais se ela for 
inovadora em tudo e tendo, com isso, virado uma página na 
história de sua ciência. Como não se sentir embriagado diante 
da beleza do logos que há nas tradições platônica e aristotélica?

– Não dá para ser diferente, Sir John.
– Também, milorde, temos que nos lembrar do respeito 

que tais tradições tinham pelo mito. Elas nem o esqueceram 
nem o abandonaram, apesar das imensas dificuldades que se tem 
em conciliar essas duas dimensões do nosso modo de abordar o 
mundo, e o seu sentido, o mito e o logos. A tradição platônica, 
ao tratar do tema do amor, em uma de suas mais belas obras, 
nela incluída a questão dos andróginos, tratou-o como mito e 
como logos. Assim foi. O filósofo fundador do platonismo sabia 
onde estava pisando. A marca do seu gênio estava ali impressa 
(Falstaff fez nova longa pausa).

– Entendo, Falstaff. Muito bem. Vimos o mito. Aliás, 
um belíssimo mito, diria que quase inesgotável em suas in-
terpretações. Falta-nos o logos. (Seguiu-se uma longa pausa. 
Falstaff quedou-se em silêncio, como se procurasse um eco de 
suas palavras dentro de sua própria alma. Ou sedimentasse, 
para si mesmo, o que a dialética do diálogo ia lhe desvendando).

Ele flutuou para a vermelhidão do céu e Hal para aquele 
horizonte onde devia haver algo como um fogo, que refletia o 
esplendor daquele fim de dia, algo que ondulasse em meio às 
ramagens, os cabelos dela, como chamas, naquele corpo esculpido 
por algum deus. Ah! Se ele pudesse ir lá! Como não seria delicio-
so! Estender-lhe um manto, cobri-la, esconder-lhe os segredos 
e delícias, que lhe seriam exclusivas, dele, e de mais ninguém, e 
com ela correr para algum canto escondido nesse mundo.

Falta o logos, velho Falstaff. Falta a lição que a tua amiga 
te ensinou.
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C E N A  7

Apesar do alerta de seu interior – Falta o logos, velho 
Falstaff – ele não conseguia tirar os olhos daquele vasto horizonte 
que incendiava a terra. E jogava para o ar ameno da tarde, todas 
as essências e sons abafados dos campos. Longe, ele podia ob-
servar os bandos organizados de pássaros que viajavam de volta 
do seu dia à sua pousada, onde se abrigariam da escuridão e dos 
perigos da noite. Eram muitos. Nadavam voando num céu que 
imitava um mar de púrpura. Próximo de onde estava, um bando 
de andorinhas fazia ousadas acrobacias. Assemelhava-se a uma 
nuvem escura que ia rápida mudando a sua forma, subindo e 
descendo. Era encantador vê-las assim juntas e que, após algumas 
arrojadas evoluções, ocultarem-se, como se por alguma magia, 
em um rápido mergulho, atrás das árvores que margeavam o rio 
choroso e cheio de brilhos. Falta o logos, velho Falstaff. A noite 
está chegando! Falta a lição de tua mestra e amiga.

– Sim. Falta-nos o logos. Lembraste-o bem. É que o 
esplendor desta tarde nos tira do ar. E ele, o logos, foi dito 
por quem?

– Como não nos eleva? E a mim? Saca-me daqui por 
outros belos e deliciosos motivos. Tu o sabes.O teu tom de 
voz me dá uma pista. Será ela? Ela mesma?

– Sim, imagino os teus belos e nobres motivos. Quanto 
ao tema, tu adivinhaste. É ela mesma. Quem mais poderia ser?

– Diotima de Mantinéia.
Hal pronunciou o nome de Diotima de Mantinéia de 

um modo tão compassado, flutuando na altura das sílabas, 
quase um cantochão, musical mesmo, que dava a impressão 
a Falstaff de que ele cantava um recitativo que introduz uma 
ária em uma obra sacra.

– O logos dito por Diotima, às vezes contraponteado 
com o mito, é simples e pode ser sintetizado em não muitas 
palavras. Sempre te reafirmando que essas palavras são minhas. 
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E falam sobre o que ela, Diotima, quis dizer. Ela afirma que a 
união do homem e da mulher é um ato de procriação e que, 
nesse ato, está algo divino, dado que a procriação e o nasci-
mento é a parte imortal, divina, em nós, que somos mortais, 
seres humanos. Certo?

– Entendido, Falstaff.
– Continuando, diz Diotima que essa união do homem 

com a mulher não pode ser realizada no que é desarmônico 
com o divino, ou seja, no que é feio. Porque o feio não está em 
consonância com o que é divino. A união do homem com a 
mulher será realizada em harmonia com a beleza, porque, esta, 
sim, está em harmonia com o divino. A beleza, então, estaria 
na geração de um novo ser. Algo que todos nós exaltamos. O 
nascimento é sempre uma festa. É alguma coisa que é capaz 
de encher de júbilo todos os lares. A geração é bela. E por esse 
motivo é divina. É notório que a geração nos cerca de felicidade. 
Diotima diz, apelando para o mito, que a beleza é a parteira da 
geração de um novo ser. A beleza é Parca, destino, e, ao mesmo 
tempo, Ilítia, a deusa dos partos. Certo?

– Estamos diante de um caminho. União na beleza, ge-
ração, nascimento e divindade. Imortalidade. Beleza e destino. 
Razão e destino. Logos e mito.

– Sim. Um caminho bem marcado. Continuemos. Sempre 
lembrando que falo por Diotima e por minhas palavras.

– Tudo certo, Falstaff. Não temas nada sobre isso. Não 
estamos em nenhum palco do mundo.

– Todo o ser que deseja procriar, quando se aproxima do 
que é belo, sente aumentar incontrolável o seu desejo e a pos-
sibilidade de satisfazê-lo com o prazer. E por esse caminho, dá 
origem à geração e ao nascimento. Se, ao desejar procriar, não 
encontra o belo, o homem, a mulher bela, a mulher, o homem 
belo, e o que se lhe mostra é o que representa o feio, para ele, 
ser, então, esse ser se fecha, afasta-se, recalcando para dentro 
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de si o seu desejo, o que lhe causa sofrimento e angústia, dado 
que lhe será que algo lhe falta. Até aqui tudo bem?

– Tudo bem, Falstaff, continue.
– Viria daí que a beleza lhe será o único caminho que lhe 

restará para satisfazer o seu intenso desejo de procriação e de 
libertação de um estado de permanente insatisfação.

– A beleza e o amor. Compreendido, Falstaff.
– Então, há, nesse anseio pelo que é belo, ou melhor, 

pela procriação no que é belo, alguma coisa que se prolonga 
em outra febre, como desejo. Há a aspiração pelo amor. Amar 
é estar em inegável estado de bem-aventurança. Amar é ter, 
em si, o bem. Amar é satisfazer o desejo de procriação, de con-
tinuidade do ser humano na existência, enfim, amar é ânsia de 
eternidade. Amor é angústia de eternidade. É um sonho tocável 
de imortalidade. O amor é transcendência. É divindade.

– E aonde podemos chegar com isso, sobre a situação desses 
aí, os que agem como se frios fossem ante a embriagadora beleza 
feminina? Quer dizer, sobre aquela espécie de iluminação, ou 
intuição, que te induziram a fazer as tuas indagações acerca da 
possibilidade de estarem eles, esses aí, então parindo o mundo 
dos novos andróginos, ou metáforas dos antigos andróginos 
mitológicos. E estaríamos voltando à ponta inicial de nossa longa 
meada. Um caso esdrúxulo de a realidade querer ser uma espécie 
de transcendência inversa do mito, numa espécie de retorno ao 
passado perdido nas sombras do tempo. Retorno real.

– Muito bem, gostei. As tuas preocupações são justas. 
E estão nos fazendo voltar aos fundamentos do que estamos 
tratando. E sem dúvida estão no quadro de minhas preocu-
pações quanto ao possível sentido futuro do ser humano, tal 
como o concebemos.

Falstaff fez uma pausa, percebendo que Hal, talvez in-
fluenciado por suas palavras, estava com os olhos no horizon-
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te. – Está tudo bem? Essa Eva aí causou-te um indisfarçável 
tremor na alma. Também pudera! Tanta beleza, assim solta, 
jovem como tu.

–Tremor é pouco. Devastação seria a palavra. Como tu 
mesmo o disse, algumas vezes, é a ausência diante da deslum-
brante presença. Como podemos abrir mão de um mundo 
desses em que podemos ver uma graciosidade igual a ela andar 
por aí, solta, solitária, liberta. Como pensar em desunir o que a 
criação uniu, pela carícia, pelo desejo, pelo enlevo, pelo amor?

– Sim. Muito bem dito.
– Tu te calaste. Estás reticente.
– Meu querido Hal, o que o criador separou, em carnes, 

teve a sabedoria de juntar pelos enlevos da ternura, do carinho 
e do amor. Por isso, eu disse que isso foi muito bem dito por 
ti. Certo?

– Correto.
– Mais uma vez, vamos avisar que estamos trabalhando 

com imagens minhas que podem ser estreitas, para falar sobre 
um medo.

– Repito, não estamos em nenhum palco do mundo, faça 
as imagens que quiser.

– Então, assim posto, prosseguindo. Para que houvesse a 
procriação, e assim a satisfação daquele desejo de imortalidade, 
a continuidade da vida nesta terra, sábio, o criador pôs o amor 
no mundo. Uma vez que, por diversas razões, em um lento 
processo, cujos fins não atinamos, não haja mais o amor entre o 
homem e a mulher, por que eles continuariam a sua existência 
juntos, constituindo um casal? O par que eles formam, no seu 
himeneu, como se juntassem o que fora partido, restabelecen-
do a unidade perdida do andrógino primordial, aquele lá do 
mito platônico, almas gêmeas que se reencontraram, ligados 
pelos arroubos das carícias, dos desejos que querem uni-los, 
sequiosos das delícias do erotismo, e do amor, e tudo o mais, 
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esse reencontro, sem o amor, não tem mais sentido, perece. 
E desse modo estariam o homem e a mulher apartados. Posso 
estar exagerando, ou ser um louco dizendo tais coisas, uma 
montanha de despropósitos. Será que essa desunião, a quebra 
desse reencontro, dando-se em um processo, lento e imper-
ceptível, não representaria a decadência da humanidade, tal 
como a conhecemos e concebemos. Num exagero de linguagem, 
diria que poderia ser uma dada metáfora da antiga Sodoma 
e Gomorra, como está na tradição bíblica (Falstaff calou-se 
numa longa pausa).

– Isso (retrucou Hal, depois de um longo e pensativo si-
lêncio, revelador do seu espanto, e um pouco gago, continuou), 
isso aí, Falstaff, depois da alegria dada pelo que diz Diotima, 
não cabe na fantasia de minha escassa ideia do mundo, desta 
vida, ou seja, disso que chamamos, para atalhar as coisas, de 
existência. É muito sombrio, mesmo trevoso. Seria trágico. 
Uma visão muito para lá de pessimista das coisas, talvez niilista 
demais para o meu gosto, dizendo a coisa assim, sem meias pa-
lavras, nem inúteis enfeites, pois, não tenho outra forma para 
dizer o que sinto, claro que não querendo ofendê-lo, Sir John.

– Nunca me ofendes em nada milorde. Tens razão. Para 
mim também é isso. Niilista demais. É melhor parar por aqui. 
Porque eu também não gosto desse (longa pausa) niilismo. 
Prefiro, mil vezes, o que diz Diotima.

Houve um demorado silêncio entre os dois. Falstaff 
procurava as razões de o céu, repentino, ter adquirido um 
deslumbrante tom róseo, inundando os campos com essa suave 
cor. O róseo é uma transição belíssima. Envolve-nos com uma 
delicadeza indescritível. O que seria uma ironia aos ditos dos 
poetas antigos que diziam que era Aurora, com os seus dedos 
cor de rosa, que abria as portas do dia para o sol. Ali devia estar 
um pintor excelso que abria as portas da noite, com os leves 
toques de seus macios e translúcidos pincéis, como se meigo 
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fosse espargindo a tinta, sobre uma tela anilada, em longas tiras 
que tomavam conta de toda a abóbada celeste e se perdiam 
no horizonte. Dava até vontade de ver esse belo efeito sobre 
um canteiro de rosas de pétalas róseas. O róseo sobre o róseo. 
Rosas. Ah! Êxtase. Como deveriam ser lindos os seus reflexos 
aveludados em meio às suas essências que imperceptíveis aos 
olhos iam se misturando ao zéfiro que soprava naquela tarde 
cheia de sons, vozes, gritos, juventude, música e surpresas. 
Ainda se podiam ver alguns pedaços do azul brilhante dos céus, 
em transição para o violeta, por dentre alguns poucos espaços 
não tomados pelas nuvens. Os pássaros, que nada mais eram 
do que manchas em movimento, continuavam os seus voos, 
como se estivessem, semelhantes a um bando de atrevidas 
gaivotas, em meio às ondas do mar, para os lugares em que se 
abrigariam da noite que chegava.

Hal procurava ainda, à margem do rio, a figura encan-
tadora que o embriagava com a sua beleza.

C E N A  8

Ela, a moça despida, saiu de dentro da floresta, que mar-
geava o rio, por dentre as densas ramagens que tomavam o 
espaço que ainda conseguia existir, livre e desimpedido, ou 
que sobrou, melhor dizendo, ou que não lhes foi roubado 
pelas enormes árvores cujas copas, dominantes, começavam 
a oscilar tocadas pela doce aragem que soprava pelos campos 
tingidos com a cor rosa. Era o vento anunciador de uma chuva. 
Pois, a gostosa sensação de umidade, a queda de temperatura, 
o cheiro e o gosto de terra molhada estavam no ar. Algo que 
se sente à flor da pele. Como são aquelas primeiras chuvas dos 
verões que se iniciam secos e esturricados. Épocas em que só as 
espécies acostumadas aos rigores do estio primaveril desabro-
cham flores e as espalham pelo chão, como que o florindo e o 
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perfumando. Os que labutam nos campos conhecem muito bem 
essas mudanças, que estão, ou se anunciam, no ar, entranhadas 
na diferente atmosfera que se começa a se respirar, e que vêm 
na esteira do infalível ciclo de mudança das estações e que, 
mais na frente, quando se avança nos tempos do plantio, após 
os tratos da terra, trazem de longe, mais do que se imagina, 
aquele incomparável e delicioso aroma de fermentação da vida. 
Mergulha-se em um ar que mais se tem vontade de se comer 
do que de se respirar, tal a gostosura que se oferece a quem for 
premiado com a sua presença.

E foi nesse cenário, pleno das delícias campestres, e to-
mado pela cor avermelhada derramada pelas nuvens, que a 
donzela, que encantava Hal e o seu mestre, retomou a sua suave 
e fantástica perambulação pelo campo, em meio aos jovens que 
estavam próximos. E que continuaram como estavam.  Sem 
vê-la. Ah! Será? Bah! Que importa! Como se ela, generosa em 
formosura, lhes fosse um espectro invisível. Inacreditável. Ou 
fosse um anjo, que era mesmo para ficar daquele jeito, como se 
apresentava, etérea, sem visibilidade possível naquele mundo.

Eles, esses aí, não a mereceriam mesmo! Se é que tudo 
isso não passe de uma aparência louca. Por que, então, se in-
dignar com tal coisa? Talvez o velho Falstaff tenha razão. O 
que quereriam esses aí? Tu estás cheio de temores. E tu não 
sabes se tais temores se justificam. Ainda bem. Tu ainda terás 
muita vida pela frente.

E então, Hal rompeu o seu silêncio, e a sua voz atravessou 
a contemplação e a quietude em que se quedava Falstaff.

– Então, acho que chegou a hora de voltarmos ao ponto 
em que a tua intuição interior, ou iluminação, fizeram-nos, 
como tu o disseste, sentar à beira do caminho, para falarmos 
sobre os teus temores acerca da etérea insensibilidade desses aí, 
diante daquela formosura que ainda desfila, como podes ver, 
despida debaixo do sol que dá a entender que logo mergulhará 
no oceano do ocidente.
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– Sim. Tu, pelo bem dos teus olhos, ainda continuas a 
tê-la, para a alegria do teu coração. Tu a mereces. E ela a ti. 
Talvez aí esteja a expressão daquele reencontro de que fala o 
poeta Goethe no seu belo poema Reencontros. Talvez. Temos 
que retomar a nossa conversa interrompida quando eu te dizia 
que esses ai anunciam, talvez de uma forma meio inocente, 
algo que estava muito além de todos os limites. Limites que os 
desavisados, inconscientes, possam ter prazer em ultrapassar. 
Dizia que, nessa questão, podem ser considerados profetas do 
seu próprio tempo e foi quando tive a sensação a que chamei 
de iluminação interior, quedando-me em silêncio.

– Exato nesse ponto interrompemos o fio de nosso diá-
logo. Era uma sua interpretação mais atual, prática, se não me 
engano, sem entrar no mérito da androginia, desses ai, creio 
que sobre o que representaria a moça nua para eles, esses pre-
tensos e cândidos profetas de seu próprio tempo.

– É isso mesmo. Paramos aí mesmo. Muito bem lembra-
do. O caso é que ela, a moça desnuda, para eles, os dados por 
insensíveis, ela se assemelharia a algo inexistente? O que para 
nós seria um absurdo! E, ao que se mostra, se tudo não passar 
de uma completa fantasia, não está sendo substituída por nada. 
Na nossa concepção da existência, seria um disparate! Essa 
visão, alguma coisa extravagante, está aí, quero crer, debaixo 
de nossas próprias barbas, para nós algo escandaloso, diante 
de nossos olhos. Então, se tudo o que contemplamos não for 
uma acabada loucura, como de antemão dissemos algumas 
vezes, eles, esses aí, estariam onde senão em algum vazio, 
senão em algum vácuo de uma bonita e translúcida redoma 
de cristal impermeável. E essa ninfa, a sua donzela do Cântico 
dos Cantos, Hal, ser-lhes-ia um objeto do desejo, possível e 
impossível, que possa ascender-lhes a chama do amor? Seria 
isso? Pelo que estarias tu vendo. Acho que essas indagações 
quase que contêm as suas respostas.
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– Substituir. Substituir uma mulher dessa aí. Hélas! Que 
beleza, nesse mundo, poderia substituí-la?

– Estamos falando em símbolos, e estou muito além de 
meus limites.

– Tudo bem, continue, Falstaff. Talvez esteja eu sendo 
vítima de meus próprios sonhos.

– Não te reproves quanto a sonhos. O caso é que, para 
eles, ela nem seria a imagem daquela beleza suprema, intocável, 
inatingível, no espelho das águas, que eles possam, pela beleza 
mesma, essencial, chegar ao amor.

– Então seriam incapazes do amor?
– Para nós é algo incompreensível, dramático. Para eles, 

que estariam caminhando no sentido de nadarem em outra 
dimensão, é sem importância. A questão é essa que tu colocaste. 
Exato. Seriam incapazes do amor, ou glaciais a esse sentimento. 
Com todas as minhas limitações, o que mais posso concluir? 
Friso a palavra, limitações. E uma multidão de ressalvas.

– Tu não estás a colocar essa questão, fundamental para 
nós, de um modo tão seco, despojado, peremptório, pessimista 
demais?

– Disseste-o bem. Fundamental para nós que viemos, ou 
estamos, em outro tempo. E continuo a dizer. Para eles, pelo 
que deles se mostra, seria nem quente nem frio. Pouco se lhes 
daria. Julgo que aquilo que é um fato seja algo empírico. Estaria 
aí. A moça nua! E daí? O que sucede? Nada! Nada! Indiferença! 
Única e exclusiva! Não é jogo de amor não. Esse jogo, Hal, o 
velho Falstaff aqui conhece. E tu o sabes muito bem. Nada 
com os prazerosos jogos do amor! Nada! Ela encarnaria uma 
banalidade! É como se ela, a moça, não existisse mesmo. O 
banal, assim dito porque não tenho outra palavra, para mim 
um desatino, tornou-a, pelas aparências, inexistente para eles. 
Nós comentamos sobre isso quando demos com aqueles belos 
lá, aos quais tu te referiste, quando falavas sobre as belas que 
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transitavam entre eles. Belas pelas quais não demonstravam 
nenhuma atração. Algumas delas, tu mesmo as viste como 
excepcionais, belíssimas, mas que havia, nelas, uma espécie de 
opacidade, uma impermeabilidade, algo que não passava, não 
transmitia, nas suas belezas femininas. E que nenhuma delas 
mereceria, nem de longe, o teu galanteio. Não te lembras?

– Sim, lembro-me, embora aquele tempo esteja muito 
longínquo. Tu até mesmo falaste que não havia, nelas, a fra-
grância ancestral da fêmea.

– Exato. Para que fragrância? Para atrair quem do sexo 
masculino? Um sexo que em relação a elas demonstra não ter 
impulsão nenhuma. E o caso lá, naquele tempo, era mais grave.

– Não entendi.
– Lá, a inapetência seria mútua. A beleza transformou-se 

em algo uniforme, corriqueiro. Se misturaria em um amor-
fismo generalizado. Todos podem ser belos. Porque a ciência 
providencial, demiúrgica, sem ironias, é a criadora da beleza. 
Nada fica ao sabor do ato sexual e os seus inevitáveis e gosto-
sos acasos, por vezes tensos. Aqui, talvez porque o presente 
ainda não seja o que o futuro que eles, esses aí, quiçá inocentes, 
anunciam, uma lástima para nós, diga-se, o lado feminino, num 
petulante e corajoso ato de discórdia, em meio a uma massa 
amorfa de desamor, até que tenta ser visto na sua formosura. 
E é recebido com aquilo que dá a entender que está no âmago 
mais profundo dessa mesma massa amorfa, a frigidez. É pesado 
dizer isso? Sim. Um descaso que quereria abafar o que lhe é 
diferente, ou o que dele se destoa.

– Concordo com a sua observação.
– Algo, para mim, não fecha. E, ao mesmo tempo, é 

como se fechasse, o que seria um absurdo, sendo e, ao mesmo 
tempo, não sendo. (Falstaff pausava as suas palavras, como se 
estivesse diante de uma intuição cíclica estimulada pela dialética 
do diálogo. O que não passou despercebido de Hal).
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– O que não fecha? E, ao mesmo tempo, é uma coisa que 
fecha. Como assim? Não fecha e, na sequência do que tu dizes, 
fecha. Não seria uma contradição? Percebo que estás de novo 
com o sintoma da velha intuição.

– Pode ser. (As palavras de Hal soaram longe e ele con-
tinuou). Como é que ficaria a vida sem o seu princípio origi-
nal? Sem o amor, no fundo mesmo das coisas, como ficaria 
esse princípio? Não fecha. Para mim, não fecha. Pode ser um 
sentimentalismo ingênuo, o sintoma de uma paixão, um ato 
de agarrar-se a uma tradição que se esvai; sentimentalismo 
e paixão que encontram a parede do absurdo em sua frente. 
(Falstaff dava a impressão de que falava o que lhe vinha na 
cabeça, mesmo que fosse desconexo).

– Continue Falstaff. (Hal tentava acordá-lo da sua inte-
rio-rização).

– Veja bem, Diotima nos ensinou que o amor é dese-
jo de imortalidade, porque, a perpetuação da vida se dá pela 
união do homem com a mulher, em um ato de amor, para 
procriarem aquele que lhes imortalizará, e assim a existência 
segue. Foi deste modo, desde algum início. E esse ato de amor 
é um ato na beleza. Os que se acham belos se unem, como 
almas gêmeas que se reencontraram e, assim, se imortalizam. 
Se a ciência providencia a geração, dado que não haverá mais 
relação sexual, que é o encontro do homem com a mulher, 
há a procriação e, porque não, estimado Hal, e é ai que está o 
centro da questão, porque não haveria a satisfação do desejo 
de imortalidade? Temos que admitir, pela lógica fria das coisas, 
que haveria a satisfação desse anseio, mesmo que a geração seja, 
digamos, providenciada pela ciência. Uma satisfação que, para 
mim, esse pobre diabo de Falstaff, deixa, atrás de si, um quê 
de vazio. E aí posso ser um sentimental. Pense o que quiser 
quem quiser. Por que há aí uma aspiração de imortalidade sem 
o amor. Nem o amor, nem a beleza, entram nessa equação. E, 
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então, a coisa vai se dando em uma direção que me deixa em 
um vórtice de temores.

– Recordo-me daquela ocasião em que tu falaste em avan-
çados processos de reprodução humana, que seriam usados por 
aqueles belos lá para se reproduzirem e, assim, não necessitariam 
de nenhuma, para eles aborrecida, relação sexual, de união do 
homem com a mulher, do amor e tudo o mais. E tu até falaste 
que assim o fazem tirando parte de seus corpos, imitando o 
Demiurgo, que desta maneira o fez no Adão primordial, an-
drógino, para gerar um outro ser, no caso da tradição religiosa, 
para gerar a mulher, a Eva primordial.

– Sim. Muito bem lembrado. Está feita a ligação por ti. 
E é aí, neste ponto, que fecha o que para mim não fechava.

– E seria isso que o deixa em um torvelinho de medos.
– Perfeito. A coisa se fecha com esses que se mostram 

inertes diante da beleza feminina, aí fazendo o papel de anun-
ciadores, ou de profetas de seu próprio futuro. Suponho que 
fica claro, para nós dois, que eles, aqueles belos lá, que estariam 
vaticinados por esses aí, são metáforas dos andróginos que estão 
nos mitos e crenças ancestrais. Os avançados processos de re-
produção humana são uma metáfora da androginia mitológica 
que quis assaltar os céus, e, assim, na sua arrogância, se procla-
mar divina. Não é assim que narra a bela alegoria da tradição 
platônica? Nem vamos discutir se o fundador dessa tradição 
concordava ou não. Isso seria supérfluo. Está assim desse modo 
lá. E pronto! Pelo cão! Quem sou eu, um pobre diabo, para 
emendar Platão? E agora, lá no futuro, onde estariam eles, os 
deuses, ou, metaforizando, os valores, as vontades, as paixões, 
ou a bela razão de uma Diotima de Mantinéia, equilibrando 
as coisas, mito e logos, para nos desviarmos desse caminho?

– Explique-se, Sir John.
– Se alguém tira de si, digo-o de forma figurada, como 

foi feito com o Adão andrógino original, um pedaço, vamos 
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dizer, célula que seja, para produzir, ou para criar, digo isso 
entre aspas, outro ser, esse alguém é o que, senão uma metáfora 
de um andrógino ancestral e, ao mesmo tempo, o Demiurgo 
criador. E, então a coisa se fecha, porque o fim que, naquele 
lindo local, nós presenciamos, diante de nossos belos olhos, 
com aqueles belos lá, aqui, nesse não menos formoso local, 
debaixo de nossas vastas barbas, teria o seu princípio, com 
esses aí, que agiriam como se fossem cegos, diante da precio-
sidade feminina que desfila, como veio ao mundo, diante de 
seus olhos. O futuro se enlaçaria no passado, nesse bucólico 
e revelador fantástico presente. É como um laço em que as 
pontas se juntam em um nó.

– E onde estão os teus temores?
– Os meus temores. Vou ser repetitivo.
– Não interessa isso. Ser repetitivo. Não se amofine por 

estar reprisando as coisas, quando é preciso fazê-lo, Sir John. A 
repetição jamais deixa de dar unidade às palavras soltas no ar. 
A retórica e a música, por exemplo, e tu o sabes, são mestras 
em usar as repetições. Estamos em uma conversa simples, entre 
amantes de tabernas e de bons vinhos. Alguns nos chamam até 
mesmo de vagabundos. Não estamos representando nada em 
nenhum palco do mundo.

– Muito bem dito. Indo ao núcleo da coisa. Os meus 
temores, sutis ou pronunciados, intuitivos ou racionais, friso 
isso com a máxima força, nada tem a ver com o amor entre 
iguais e diferentes, esses dando imortalidade à vida, iguais e 
diferentes que se reencontram, repito, em atos de amor pelo 
que está no mito platônico. Fique isso bem dito. Correto?

– Nada a opor. Igual a ti, nada tenho contra isso. Con-
tinue Sir John.

– Os meus temores, milorde, estão justo no que conclui 
atrás, no que anunciariam esses alguma coisa áridos, não muito 
bem assim definidos, não impulsivos diante da beleza femini-
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na,e, desse modo, concluindo, no que eles têm, em si mesmos, 
como profetas de um novo tempo, reivindicadores da divin-
dade, demiúrgica e andrógina, termos esses todos que coloco 
entre aspas, recordando que tudo o que falamos não passa de 
meras alegorias, ou fantasias. E, com efeito, seriam eles, esses 
aí, desse magnífico presente, os profetas daqueles que estão lá, 
então metáforas dos andróginos originais, e seus demiurgos, 
naquele tempo do futuro que seria inevitável. Um futuro em 
que não haveria mais deuses, palavra que coloco entre aspas, 
ou valores, como se queira, para impedir o assalto simbólico 
aos céus. O que, para mim, seria o caminho para o desastre do 
ser humano, tal como nós o entendemos, e concebemos, desde 
quando, em algum tempo do passado, tivemos a sabedoria de 
colocar, lado a lado, o logos e o mito.

– E tu temes o que, nesse processo que julgas inevitável?
– Temo esse processo de esquecimento e abandono do 

mito que, pelo jeito, estamos vivendo. Um esquecimento que 
nos afastará das origens e que, como as coisas vão, deverá cair 
numa escalada de desumanização, que a dinâmica do mundo 
patrocina, empurrada por suas próprias contradições, coni-
vências, complacências, conveniências, acrescentando aquele 
pular para dentro da coisa, e tudo o mais, escondidas em ne-
cessidades, que criam e destroem, tentando tudo resolver pela 
razão fria, esquecendo as paixões humanas, inapagáveis, o 
destino, as fantasias, a imaginação, a arte e o seu belo, enfim, 
desmemoriando-se, tanto quanto ao mito, como quanto ao 
somatório de toda a nossa cultura. A razão é apenas uma face 
dessa cultura e não o seu todo.

– Tu não estarias um tanto pessimista, ou cético demais? 
Confesso que nunca falaste desse modo.

– Pode ser. Sempre digo que o pessimismo, ou o ceticis-
mo, costumam ser os primeiros degraus do conhecimento e de 
uma clareza que pode nos fazer superá-los. Completando o que 
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disse, e falando sem muita preocupação conceitual, porque isso 
tudo é muito embaçado, areia movediça pura, não me agrada 
essa arrogância que se desenha, na perspectiva do futuro, de 
um homem, metáfora de um andrógino, que quer ser também 
o Demiurgo de si mesmo. Um absurdo sobrepondo-se a outro 
absurdo. O andrógino é, em suma, como está na tradição platô-
nica, um desafiador do divino, por ambicionar ser-lhe igual. É 
desejo de divindade. Isso está claro naquela tradição, para mim 
até hoje não superada. O mito está lá em uma de suas obras 
mais belas, aquela dedicada ao amor. E lá está Diotima de Man-
tinéia. Para mim, esse é um desejo impossível. Desculpe-me as 
dubiedades. Pois, isso tudo é muito ambíguo, nebuloso, terreno 
pantanoso. São as diversas faces de um lapidado diamante de 
rara formosura, de múltiplos planos, em cujas superfícies se 
absorvem e se refletem, algo caóticas, as luzes desse apaixonante 
tema da androginia. Ora é uma coisa. Ora é outra.

– Como é complicado isso,Sir Falstaff.
– Estou de acordo. Complicado. Muito complicado.In-

terpretações e simbolismos para todos os lados, ao gosto das 
conivências e conveniências, cavaleiro Hal. Num extremo do 
espectro, temos o andrógino almejando ser a divindade, para 
simplificar, aquele do mito platônico, querendo ser o Demiurgo 
criador de si mesmo e de tudo, o senhor do Olimpo. No outro 
extremo, a metáfora, sem dúvida superlativa, da junção do ho-
mem com a mulher, sendo a representação da unidade primitiva 
perdida, ou seja, a pura metáfora do andrógino primitivo, que 
se perdeu na poeira do tempo ancestral. E no meio disso tudo, 
uma infinda plêiade de nuances de todas as cores e discursos.

– Eu tenho o meu lado. A beleza para mim, a paixão, 
está na metáfora daquela junção que refaz a unidade primitiva 
perdida. Por complicados caminhos cheguei a entender um 
pouco da verdade sobre o amor.

– Muito bem posto. Quisera ter o poder dos poetas, que 
vestiriam toda essa falação com uma lindeza única, sendo um 
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e duplo, como o faz Goethe, e confessa-o, falando claro em 
meio a sombras e falando sombrio em meio à luz. Talvez che-
gasse além desse seu pouco da verdade sobre o amor. Sucede 
que não me é dada essa arte. Seja lá o que for, não podemos 
esquecer as lições do mito. Ou seja, os andróginos, como tais, 
nada a ver com as suas metáforas. Falo, é claro, do primeiro 
extremo. Foram trágicos, punidos com a sua soberba de que-
rerem ser divinos. O Demiurgo, quando viu que colocara o 
bem de mãos dadas com o mal, sem pestanejar, pulou fora, e 
deixou que os deuses e os homens terminassem a sua criação. 
E deu no que deu. Pobres de nós que aqui estamos jogados na 
existência. O que mais nos compensaria, em meio a isso tudo, 
nessa vida, senão o amor? Isso quer dizer que, falando livre 
e descompromissado, claro, nos seria perigoso esquecermos 
as nossas ancestralidades. Não chegamos aqui, neste estágio, 
ignorando-as, como se não fizessem parte de nossa memória. 
Ao contrário, estamos sempre nos recorrendo ao nosso passado 
que é uma eternidade em nós. Mesmo que nos apareça sob 
névoas. Estamos em uma encruzilhada. Cabe a nós, humanos 
solitários, escolhermos qual deve ser o nosso caminho.

– Compreendo.
– Vou falar a linguagem do coração. Pode ser tudo desco-

nexo, sem sentido. Para mim, o que aqui acabamos de ver, nesse 
bucólico e fascinante lugar, é algo em aberto e não tenho, com 
toda sinceridade do meu espírito, capacidade de compreender e 
explicar esse limite aí, ao qual, segundo me é dado supor, leva 
a tendência do século. O que falei, mesmo sendo uma alegoria, 
são sombras de conjeturas sobre o futuro. São como pedaços 
de um sonho que queremos compreender. E que não posso 
juntar. Não tenho nenhum poder oracular. Admito que não 
tenho nem palavras nem pensamentos coerentes sobre essa 
questão. A verdade é que o que vimos assemelhar-se-ia a uma 
fantasmagoria. Quisera não ter visto nada disso. Quisera que 
tudo tivesse ficado nos encantadores poemas que voaram nas 
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asas das lindas músicas que ouvimos, criadas e cantadas por esses 
alegres jovens, como faziam os velhos poetas goliardos. Pode ser 
que não tenhamos visto nada e tudo não tenha passado de uma 
mera criação de nossos assombros que se transformam em um 
sonho do qual queremos acordar. O que me seria uma dádiva.

– Os sonhos, às vezes, Sir Falstaff, contém verdades 
terríveis, e mais, o que vimos está debaixo desses nossos olhos 
e dessas nossas profanas barbas. Gostaria de pensar diferente. 
Seria mais tranquilo para mim e para ti. Ou, nos consolaria. 
Levando a um hesitante limite, pode ser que eles, esses aí, não 
sejam o que imaginamos que seja.

– Belas palavras. Gostaria que tudo isso aqui, meu com-
panheiro peregrino, amante das tabernas e do bom xerez, como 
eu, tivesse sido visto como se nos fosse uma alucinação. Um 
emaranhado de símbolos, figuras de retórica, cuja direção nem 
a minha razão nem a minha fantasia alcançam. Ser-me-ia mais 
fácil apagá-la. Palavras. Insuficientes palavras. Tome tudo o que 
te disse, ainda bem que o foi só para ti e mais ninguém, como se 
não passasse de um mero jogo de palavras! E que assim também 
me seja! Explicar o que com palavras? Tenha-as, todas elas, que 
saíram de minha boca, com se fossem uma quixotada. Afinal, o 
mundo é muito mais rico em caminhos do que aqueles que, na 
nossa ousadia, achamos que ele vai trilhar. É muita pretensão 
dizer o que está nas sombras do futuro. Vamos nos lembrar 
da frase de um poeta dramaturgo que dizia que entre o céu e a 
terra há mais coisas do que pode imaginar a nossa vã filosofia. 
Quantas vezes devemos ter estado na beira de um abismo e, 
sem que nem para que, nos safamos? Para mim basta!

– Sim, foi Hamlet que disse essa frase encantadora, im-
perecível, para Horácio. Haver mais coisas entre o céu e a 
terra do que imaginamos. Quem vai saber os caminhos que 
esse mundo vai decidir tomar em suas encruzilhadas? O que 
leva um viandante a ir por aqui, ou por ali? É no seu primeiro 
passo que estará a decisão. E o que é que estamos esperando 
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para nos irmos, por doloroso que seja o que nos espera, a nossa 
despedida, e não o futuro desse mundo que, pelo visto, sem 
ilusões, se mostra é mesmo maluco, Sir Falstaff? Que a senhora 
Fortuna cuide dele! Para mim, também basta!

– Muito bem dito, caríssimo Hal. Que a bela e sábia se-
nhora Fortuna cuide dele, e isso ela sabe fazer, ajudada pela não 
menos sábia e harmonizadora das coisas, a senhora Nêmesis. 
Que as duas, mulheres como tais, apiedando-se da donzela 
nua e, naquilo que se mostra imediato, desprezada por todos, 
menos, óbvio, por esses dois esfarrapados aqui, cuidem desse 
mundo, que pode estar mesmo é desvairado, segundo as tuas 
próprias palavras.

– A donzela nua e bela não é nada uma alucinação. Nem 
seria ela um ser inexistente. Como uma beleza dessa pode não 
estar aqui nessa terra? Eu sinto até mesmo o seu perfume de 
mulher. Nem é um mero delírio esse esdrúxulo desdém que 
a cerca. A loucura está mesmo é nesses aí, os supostos indi-
ferentes. Está bem mesmo é sob as nossas seculares barbas. E 
ávidos olhos diante da formosura ímpar, erótica e amável de 
uma mulher. Ah! Ceus! Quanta perda!

– Pobre de mim! Você está mesmo pronto, cavaleiro Hal. 
As tuas palavras, cheias de realismo, não dizem outra coisa. En-
tristece-me o chegar a hora de nos irmos, porque sabemos que 
percorreremos caminhos diferentes. Quem sabe não somos loucos 
coisa nenhuma! Quiçá traio-me em querer sê-lo! E a verdade seja 
essa mesma que aí se mostra, diante de nossos desejosos olhos, 
ou seculares barbas, como tu lá dizes. O certo é que o mundo 
dá mostras de não nos caber. Ficou pequeno demais para nós. 
Ah! Como seria venturoso um bom copo de xerez. O que não 
resolve um bom copo desse vinho maravilhoso!

– Teremos oportunidade de tomar o nosso precioso 
vinho. O que interessa, Falstaff, é que eu, honrado por tuas 
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próprias e carinhosas palavras como cavaleiro, à força de minha 
espada, assaltaria até mesmo uma fortaleza, para conquistar o 
coração daquela que se fizer senhora de minha alma, de mi-
nha paixão e do meu amor. Faria em pedaços até mesmo essa 
muralha de cristal do tempo que ousasse nos separar. O meu 
lado do jogo está definido. Agradeço aos céus que esse tempo, 
um tempo que não sei, não seja o meu tempo!

C E N A  9

O sol era uma mancha branca, uma tocha ofuscante, 
atrás da espessa camada de nuvens, que ele mesmo dourava, 
e que se moviam como se fossem sucessivas ondas, em um 
mar de luz rutilante misturada a uma negritude violeta que ia 
tomando conta do céu.

A moça de cabelos de fogo, com o seu raro encanto, 
agora envolta talvez pelo ciúme do bronze da tarde, ela, qual 
um espectro da Eva primordial, foi com vagar saindo de cena, 
tremeluzindo e se desmanchando, como uma miragem lon-
gínqua, num horizonte indefinido de homens e mulheres. Em 
meio a uma intensa azáfama, igual a uma passarada na festa 
do poente, uma centena de jovens, movendo-se numa mesma 
direção, numa incontida alegria juvenil, ia, em meio aos seus 
recíprocos clamores, encobrindo em meio à sua turba, aquela 
nudez ingênua e bela. Com um ar despreocupado, e como 
que desligada do mundo, ela ia, como que arrastada por uma 
torrente de entusiasmo. E continuava, solitária como uma ave 
peregrina, carregando os seus símbolos de mulher. E os jovens, 
ao chegarem ao rio, cujos murmúrios estavam abafados por suas 
vozes e gritos de contentamento, moças e rapazes pulavam de 
suas margens em seu leito, andavam em meio às suas pedras, e 
mergulhavam na tepidez carinhosa de seu fluxo, alguns, como 
ela, a ninfa, despidos, outros, com as roupas coladas em seus 
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corpos, entre si atirando--se suas águas, numa brincadeira 
de crianças, levantando para os céus milhões de gotículas de 
cristais, como se fossem gemas preciosas, atiradas para o alto, a 
cintilarem a cor púrpura do ocidente onde se apagava a fornalha 
do sol. Ao metamorfosearem a indiferença, qualquer que fosse, 
em diferença, nítida e objetiva, a passividade, que se mostrava, 
em impulso real, a inapetência, que se via, em desejo impulsivo, 
celebrando os seus reencontros, os seus rostos dourados e olhos 
bonitos e radiosos refletiam algo além de um transbordante 
ar de felicidade. Eles estavam tomados, ou seduzidos, por uma 
serena despreocupação, como se a existência pudesse ser elevada 
da terra para um Éden perdido e lá, dela, existência, com a sua 
carga de cuidados, preocupações, angústia e necessidade, eles 
pudessem se libertar. Talvez aquele rio, para eles, fosse o Lete, 
o rio do esquecimento.

Nesse ínterim, e com a luz do dia se rarefazendo, com 
Vésper imperando no firmamento que transluzia uma cor de 
ametista, e mais algumas estrelas, aqui e ali, cintilando a sua luz, 
Falstaff e Hal, algo espantados com essa cena final, um coup de 
théâtre que o destino reservou-lhes para a cena final do drama 
que assistiam, porém, com os olhos cristalizados de felicidade, 
tinham pouco a dizer sobre o que não precisava ser dito.

– Ah! Velho Falstaff (falou ele para si mesmo e para os 
céus), desse sonho tu não quererás te acordar.

– Nem esse aqui. Vamos que a noite não tarda e a volta 
nos será longa e dolorosa (arrematou Hal).

Como bons viandantes, eles se prepararam para par-
tirem. Calçaram as suas botinas, recolheram as suas mantas, 
arrumaram as suas tralhas, colocaram-nas sobre as costas e 
retomaram o caminho de volta. O cenário do festival ia, aos 
poucos, se esmorecendo, transformando-se em ruídos, cada 
vez mais inaudíveis, e em imagens, que iam se tornando inco-
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lores e abafadas – cinzentas, como aquelas dos sonhos. Como 
se o ato de caminhar legasse para o passado e, portanto, para 
a memória, todo aquele pedaço de uma cena do mundo que 
eles vivenciaram e que, a cada passo, na poeira de sua senda, 
que os seus pés levantavam, ia como que sendo envolta em 
uma espessa bruma que, caprichosa, ia se transformando em 
uma rica fantasmagoria que ficaria, para sempre, guardada 
em seus corações. E qual não foi o seu deslumbramento ao 
notar que a vereda em meio à floresta que os levava ao lago 
era puro assombro. Os mirtos refletiam uma fosforescência 
branca azulada que se espargia por todo aquele espaço como 
se no alto estivesse a lua em sua plenitude.

– Se ainda estivéssemos vestidos com os mirtos, que se 
grudaram em nós, com os nossos gostosíssimos banhos nos 
regatos (disse Falstaff, quebrando um longo silêncio, deixando-
--se magnetizar, com Hal, por aquele cenário maravilhoso), o 
vivente que nos visse, se tal lhe fosse possível, sem dúvida, iria 
nos confundir com fantasmas luminosos, ou seres dos bosques, 
que, ao caminharem, vão deixando atrás de si um rastro de uma 
esplêndida luminescência. Talvez, na realidade, não sejamos, 
em nada, diferente disso.

– Talvez não sejamos mesmo nada mais do que isso, e 
tudo aqui não passa de uma diabólica ironia de cujas razões 
pouco sabemos.

– Para que saber? Cultivemos a beleza que está aqui posta 
diante de nossos olhos! E pronto! Olha a elegância dos mirtos 
que irradiam para o céu a sua formosura e o seu perfume. 
Aspira para as profundezas da tua alma essa raridade que aqui 
nos está dada.

– Compreendo o que dizes. Sinto no rosto a delicada e 
perfumada brisa que acaricia a amena superfície do lago que 
nos aguarda.

– Mais alguns passos, e ele estará dentro da nossa visão.
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Aos poucos, a noite ia tingindo o céu de um anil violáceo 
e negro e, por arte de alguma magia, ia derramando sobre ele 
o esplendor branco da Via Láctea – uma magnificência rara 
de luz, que até mesmo poderia ser tomada como a claridade 
de um plenilúnio virtual que ali estivesse no seu clímax. O que 
ia tornando ainda mais luminosos os mirtos brancos que se 
espalhavam pelo chão. E o que reforçava ainda mais aquelas 
espantosas esteiras brilhantes que Falstaff e Hal iam deixando 
para trás de si.

O lago era uma superfície congelada, imóvel, refletindo 
a imensidão do cosmos, numa estranha contradição. A infini-
tude dentro da finitude. A incomensurabilidade cabendo toda 
dentro do mensurável. O incontável dentro do contável. O sem 
ordem dentro da ordem. A aceleração alucinada da explosão do 
faça--se a luz, o esplendor da criação, contida em uma apolínea 
e exata circunferência de flores, que se extasiam, mirando os 
seus semblantes naquele plano, como a face de uma turmalina, 
que repetia o azul escuro do firmamento. Tudo na planura de 
um espelho d’água parado, chumbo negro refletindo os pulsares 
das estrelas. A Via Láctea derrama-se majestática em cima da 
serenidade das águas. E o seu fogo branco resta intacto. Ali, 
tudo é silêncio e quietude. Nenhum vento e nenhum farfalhar. 
Nenhuma voz e nenhuma luz; a não ser aquela que penetrava 
tudo; a fosforescência daquela luminosidade virtual que descia 
do céu como uma divindade, uma névoa branca, uma nuvem 
etérea, límpida como o puro diamante, que pairava sobre aquela 
superfície estática que tudo refletia; e nela a sondarem-se, a 
si mesmos, e entre si, as cerejeiras, os lírios, as papoulas, os 
jacintos, os jasmins, os narcisos e os mirtos das essências. Que 
barreira será essa desse silêncio que cria, e separa de tudo o 
mais, o seu tempo e o seu espaço? Como podemos estar aqui e 
ao mesmo tempo no infinito dos limites desconhecidos? Que 
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sons palavras poderiam significar os significados de todo esse 
fausto? Onde estaria o cósmico movimento, no delírio de seu 
caos, nos gigantescos vórtices criadores dos mundos, se tudo 
aqui permanece como o interior de um cristal? Que graça de 
antinomia! O que são, ou o que devem ser, na grandiosidade do 
infinito, por símbolos, os fenômenos? Não são nada daquilo que 
vemos no tamanho de nossa pequenez. Lá, os fenômenos nos 
escapam. Bebemos essa claridade como se fosse um vinho que 
nos embriaga e eleva. Não são os nossos pés que se movem. É 
ela, divina luz, que nos atravessa. Sentimos as delicadas carícias 
de suas mãos ao deslizarem em nossa pele.

Isso tudo fervia na cabeça de Falstaff. E em seu coração, 
havia uma desconfiança, que ele expressou para si mesmo.

Minha querida deusa, sei que estás aqui. Penso em ti aqui, 
então tu existes aqui. Que pés são esses que andam sobre as 
flores? São eles que lhes dão essas fragrâncias? Que perfumes 
são esses que misturas aos perfumes dos mirtos? Que cores 
são essas que a tua pele afetuosa e sublime espalha pela noite? 
Igualas-te a essa delicada luz que, vinda dos espaços infinitos, 
tinge o mundo com a névoa de sua luz? Amiga, consoladora 
da alma, se és tu, és bem-vinda nesta hora.

– Que silêncio de pedra é esse? (perguntou-lhe Hal).
– Imagens. O que será que se move por detrás dessas 

imagens?
– Agora sou eu que te pergunto. Para que saber? Guarde-

mos essas imagens em nossa memória. A noite promete ser fria.
– Estás mesmo completo para cumprir o teu destino, ca-

valeiro Hal. Consternado, confesso que não é mais com alegria 
no coração que digo isso. Vamo-nos em silêncio. Aquela via que 
nada mais é do que a nave central encantada de uma catedral, 
que imita as mãos postas em oração, nos aguarda, como mais 
um e o derradeiro degrau do nosso tempo e do nosso espaço 
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comuns. Não olhemos para trás. Nós somos órficos. Que essa 
beleza das estrelas nessas águas caladas permaneça em nossa 
memória pelo resto dos tempos. Assim ela existirá.

Se o espanto não lhes estivesse sido uma frequente com-
panhia, nessas suas perambulações, eles estariam de fato arre-
batados, mais uma vez, ao andarem pelo que Falstaff dizia ser, 
não uma senda no meio de um bosque, mas, uma nave central 
de uma catedral em plena natureza, como obra de um genial 
paisagista. Onde estariam as hortênsias e as camélias? E os 
miosótis e lírios? Onde estarão todas as flores que viram e que 
inundavam o chão da floresta aqui? Nada. Nenhuma hortênsia, 
nenhuma camélia, nem miosótis e lírios. Nada disso. Nada, 
exceto mirtos com a sua brancura imaculada irradiando uma 
luz difusa pelos ares, luz que se misturava à luz das estrelas que 
mais seriam um luar pleno, no seu auge.

– Sei que tu estás aqui, doce mestra consoladora. Penso 
em ti e tu existes aqui.

– Quem estaria aqui, por obra do teu pensamento?
– Diotima. Quem mais poderia ser? Diotima. Ela está 

aqui. Sinto os seus passos caminhando sobre os mirtos caídos, 
exalando esse estonteante incenso da mirra, esse tapete branco 
estendido pelo chão, uma neblina leve como um véu sobre ele 
assentada. Não te enganes. Não é uma obra do acaso, criada ao 
sabor da quietude do vento, que a maciez de suas suaves pétalas 
aqui esteja, nem é uma coincidência, algo o criou justo para 
que ela, sobre ele, passasse e para que tudo acontecesse nesse 
precioso momento nosso. Não importa quem o seja. Nem qual 
seja a sua razão objetiva ou transcendental. Pertence aos dados 
inexplicáveis. Ou, como dizem por aí, às questões indecifráveis. 
Ainda bem que assim o seja. Há coisas em aberto. Não con-
trolamos tudo. Todo esse chão é uma névoa de pétalas caídas. 
Nuvens que desceram dos céus que, contidos nas águas do lago, 
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doaram-nos um pedaço de suas nébulas de luz. E os pés que 
nele se movem são os seus delicados pés. Oh! Embriagadores 
pés! Diotima. Farei para ti uma poesia? Ou uma canção de um 
trovador sem alaúde. Quem sou eu para tal?

– Por que não Falstaff? Premie a nós dois com a música 
enigmática que está por detrás da cortina do esquecimento em 
que os homens a colocaram. Nós sabemos como abri-la. Por 
que não, meu mestre, nesses nossos tempos peregrinos?

A luz intensa descia da cúpula fechada das árvores e caía 
em cheio sobre Falstaff, como se concentrasse em si os focos 
de múltiplos projetores, e como se ele, Falstaff, estivesse em 
um imenso palco declamando uma poesia diante do silêncio 
do mundo. Então ele falou, por sua boca.

– Venha da altura do teu Olimpo, onde tens a tua mo-
rada, junto aos deuses antigos, nessa noite magnificente. Essa 
noite nossa e tua. Fica tu sabendo, querida, que os nossos 
corações esperam de ti que tu nos leve para essa luz cheia de 
magia que é a tua luz. Tu, melhor do que ninguém nessa ter-
ra, sabes disso. Tu sabes que todo o encantamento do mundo 
está se refugiando lá onde pisam os teus delicados pés. Vê aí 
o que anda pelo mundo! Assim, deusa amada, que és imortal 
na voz dos pensadores e nos cantos dos poetas, precisamos do 
teu sol para iluminar os nossos espíritos nessa encruzilhada 
dos tempos. Temo que uma noite gelada petrifique o nosso 
coração e nele deixe morrer as nossas ilusões e fantasias. Que 
o teu calor o aqueça sempre. E, então deves me perguntar, para 
onde vou? Sei que me perguntas, nesse teu carinhoso silêncio. 
Nesses teus olhos que não vejo. Vou para onde me leva o meu 
destino. Serei como os pássaros peregrinos que voam livres ao 
sabor do espaço e do tempo. Não te preocupes, pois, tu estarás 
sempre comigo. O meu céu será o teu céu. O meu corpo estará 
imerso no teu corpo etéreo. E, nas noites, vagarei, como um 
astro, entre as tuas estrelas. E assim, doçura, estarei ungido 
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pela graça da tua companhia. Descerei sobre paragens ébrias 
do teu perfume. E quando sentir essas essências dos mirtos, 
que aqui estão enfeitando os teus delicados pés, ah! amor! te 
digo, estarei me lembrando de ti. Pensando em ti. Fazendo tu 
existires em mim. Não deixe de me dar, nas minhas solidões, 
noites como essa aqui tão esplendorosa. Fala-me sempre com 
essa tua voz do silêncio. (E, então, Falstaff se calou. E, como 
que acordando de um choque, Hal começou a gritar).

– Bravo! Bravo! Falstaff! (Hal gritava e batia palmas). 
Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!

– Invenções.Tantas e tantas. Espero que ninguém me 
puna por isso. Sim, quem não amaria aquela delicada flor da 
antepassada Grécia? Agora é a tua vez. Faze as tuas invenções. 
Serão criações do teu espírito elevado.

– Exato. Farei as minhas invenções sobre esse tema. 
Espero ser feliz como tu. Nesse concurso de declamações de 
improviso, com poemas criados, à moda antiga, no calor da hora.

– Serás, com certeza, mais feliz.
Hal tomou um longo fôlego, diante do terno e resplan-

decente olhar do seu companheiro, pássaro peregrino dos 
caminhos, que não escondia o seu encantamento com essa 
espécie de improvisos poéticos. Estavam dominados pelo si-
lêncio de uma pausa assaz emotiva que, doce, não se deixava 
permear por nada, salvo pelo suave e longínquo farfalhar que o 
vento agora fazia, ao passar entre as folhagens, nas altas copas 
das árvores, e pelos últimos cantos dos pássaros que a noite 
próxima ia abafando. E então surgiu, naquele ar, a voz de Hal.

– Ah! Diotima! Como a tua pele delicada, que incendeia 
até mesmo Éros, bronzeia-se assim sob a intensa cor de ouro 
que as nuvens espalham pelos espaços tingidos pelos dardos 
do sol! Ah! Diotima! O róseo das rosas translúcidas que, mei-
gas, deixam passar a luz! As delicadas e salientes maçãs de tua 
formosa face! Ah! Puro desespero que me imobiliza! Os teus 
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pés, ornando-se com as flores, que se espalham pelo chão! Ah! 
Delírio! Diotima! Como posso ter voz para continuar! Assim 
mesmo, com essa imagem para a qual não se têm palavras, 
tu, essência do desejo, inspiradora do amor, como o canto de 
um poeta mudo, assim mesmo, com o vermelho erótico de 
tua boca, a paixão de fogo dos teus seios, a doce sabedoria de 
tuas palavras, me envolvendo no amplexo do teu gozo, no teu 
grito que o meu beijo recolhe e abafa, para que ele percorra 
as minhas entranhas. Oh! Diotima! Assim mesmo! Mulher! 
Suspensa na tua beleza, te vejo, sonho, loucura, reflexo que as 
ondas do lago desmancha, perfume que se vai pelo ar, corpo de 
segredos sob o véu de um lençol imaginário. Assim mesmo eu 
fico na bruma do caminho com os meus pés pisando a poeira 
do chão. Por quê? Esse é o meu grito que ecoa o teu. Por quê? 
É a minha voz, a minha consoladora pergunta.

– Bravíssimo! Bravíssimo! (Falstaff gritava e batia pal-
mas)..Invenções. Certo. Invenções. Estou indo nessa tua con-
versa. Uma criação. Isso é uma criação. Belo! Belo! Belo! (E as 
palmas de Falstaff não cessavam).

– Nem tanto. Nem tanto. (Hal quase sussurrava em meio 
a esses aplausos). Talvez ela esteja aqui mesmo, como o disse 
a tua premonição, nos inspirando.

– É isso mesmo! (Disse Falstaff, cessando as suas palmas). 
Muito nos inspira. Ainda mais em meio a essa natureza.

C E N A  1 0

Falstaff e Hal, como bons andarilhos, que costumam até 
mesmo a vaguear por aí com a sua casa nas costas, acostumados, 
como os guerreiros, ao despojamento da vida nos campos, a esse 
morar na natureza, dormindo sob o céu estrelado, no quente 
e no frio, no verão ou no inverno, na chuva ou na estiagem, 
banhando--se nas águas dos rios e regatos, conhecendo o rastro 
do sol e da lua no firmamento, alimentando-se com frugalidade 
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– Falstaff e Hal pararam em meio àquilo que tomaram por ser 
a grande nave de uma catedral, e, em seu solo macio, juncado 
por folhas e flores, estenderam uma manta, nada diferente de 
um leve tapete, onde se sentaram. A luz, vinda de cima, os ilu-
minava do mesmo modo como os holofotes de palco clareiam 
com abundância os personagens. Sobre a manta, numa pequena 
tábua, enfeitada por delicados entalhes nas suas bordas, serenos, 
foram espalhando pães, queijos e salames, ao lado de duas taças 
douradas que reluziam envoltas que estavam na fosforescência 
que inundava tudo. Falstaff serviu o vinho, contemplando 
Hal fatiar os alimentos, a meditar sobre o que para ele era 
uma cerimônia milenar. Algo que devia vir das profundezas 
das almas dos homens desde os tempos primevos. E que, para 
ele e Hal, era tão familiar e, assim, íntimo, afetuoso. Mas que, 
naquela hora, era um acontecimento especial e inédito. Pois, 
era uma cerimônia de despedida. E, como que para esquecer 
que aquele momento era isso mesmo, o momento de um adeus, 
que o angustiava, de quando em quando elevava os olhos e 
podia notar, além da cúpula virtual que os encimava, o brilho 
de alguma estrela quando a leve brisa, que soprava nas copas 
das árvores, afastava as suas folhagens. Um minúsculo ponto 
de luz chegava até ele, após caminhar distâncias inconcebíveis 
para a nossa pequenez, e ali se unia com outros luzires para 
tudo permear com a claridade que vinha do fundo do cosmo. 
E se perguntava: por que vemos o que vemos? Talvez porque 
a nossa existência seja para isso mesmo? Esse ato de ver tudo, 
isso que é a criação, seria esse o sentido da existência? São os 
fenômenos, e acabou-se. É o que eles, os fenômenos, dizem. 
E o resto é o resto. O que aqui está presente, e pronto. Não 
importa em que conceito. A presença que veio da ausência, para 
sermos testemunhas dessa beleza, para algo ter a consciência 
do terrível que aí está, sendo esse algo uma coisa diminuta, 
diga-se, um nada na infinitude, como nós, o terrível da luz 
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criadora. Também desse indecifrável azul anil violeta do ne-
grume insondável do empíreo. Superação de nossa razão e 
embriagador de nossas fantasias. Ah! Que é o fundo de tudo. O 
que permanece. O abismo que tudo atrai para si. O precipício 
do primeiro e último passo. Que leva ao infinito. Que forças 
gigantescas nos empurrariam para lá?

– Não bebamos ainda o vinho, Hal, ainda não. Ainda não.
– Sim. Ainda não. Ainda não. Deixemos o vinho soltar 

o seu precioso e singular buquê. Permitamos-lhe libertar a sua 
alma para esses ares carregados de luz, e que ele expresse, na 
taça, o seu suave canto. Vamos ouvi-lo nesse silêncio magnifi-
cente. Deixemos o vinho translúcido brilhar nessa luminosidade 
mágica. (E calou-se por um tempo indeterminado).

Falstaff, então, quebrou o silêncio.
– Serves tu o pão, milorde, porque o teu vinho desabro-

chou em tua taça.
– O mesmo digo eu para ti, Sir John Falstaff. Que tudo 

isso seja o nosso canto da memória.
– Celebremos a memória. Longa vida para ti, milorde, 

no caminho do teu destino.
E então passaram a uma cerimônia que eles faziam em 

situações muito especiais e que, para eles, tinha o sabor de um 
culto. Nunca antes de cumprirem essa espécie de protocolo íntimo 
iniciavam a ceia. Essa cerimônia era sinalizada quando qualquer 
um deles, logo após o vinho ser posto na taça, se expressava com 
aquele não bebamos ainda o vinho, ainda não, ainda não.

A cerimônia é de uma singela beleza e carregada de sím-
bolos que eles veneravam desde que o acaso os colocou frente a 
um velho poeta harpista que lhes ensinou os segredos ocultos 
do pão e do vinho.

Com movimentos perfeitos e síncronos, eles molhavam 
a primeira fatia de pão no vinho de suas respectivas taças, e a 
colocavam entre a língua e o céu da boca, sem degluti-la. Ah! 
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Para eles isso sempre foi a suprema de todas as delícias! E o 
início da lenda. Era a prova da pureza do que vinha da videira 
que se renova e do que é colhido no trigal que ondula, leve e 
solto, ao vento. É o ponto alto daquilo que, para eles, representa 
uma reverência à ancestralidade do trigo, como alimento do 
corpo, e do vinho, como alimento da alma, pois, doador do 
êxtase. E assim, paralisados, em estado de latente embriaguez, 
sentindo invadir-lhes toda uma antiguidade, permaneciam por 
um indefinido tempo, com os olhos fechados, na contemplação 
daquele sabor sagrado que mistura o trigo ao vinho, cada um 
retirando e emanando do outro os seus gostos singulares e as 
suas essências puras, que, amalgamados, entranhados, um no 
outro, delicados e vagarosos, iam dominando-lhes o corpo e 
conquistando-lhes o espírito. Após o que, quando o vinho e 
o pão lhes tinham sob o seu fascínio, nesse sutil ponto, um 
estar mágico, que eles diziam conhecer, por obra e graça de 
um sábio poeta antigo, um eremita, cantor e harpista, o qual 
encontraram em uma taberna, em suas andanças pelo mundo, 
o mesmo sábio que os fez conhecer os poemas que cantam o 
fascínio do vinho, um conjunto de poemas de poetas antigos, 
um momento único ao qual chegaram não sem incontáveis 
e repetidas tentativas, não sem derrotas, desânimo, perdidas 
e renovadas esperanças, limites ditos finais, mas que a luz de 
alguma graça os fazia de novo tentar e tentar, até que a então 
aguçada e abençoada intuição, pela insistente repetição, os fez 
perceberem o que era imperceptível, o que estava escondido na 
indiferença, a diferença na massa informe das sensações – após 
o que –, ah! um ponto mágico que toparam na linha de fuga 
do horizonte – após isso tudo –, então, tendo aí chegado, em 
algo transcendental, é que deglutiam o pedaço de pão, levando 
consigo o vinho, acabando por ceder ao seu corpo e a sua alma 
àquilo que vinha das profundezas da terra.

E assim o fizeram ali, naquela hora de uma memorável 
noite, que soube adornar, com o inefável, o momento de trans-
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formar a presença em ausência, como se assim quisesse marcá-lo, 
pela eternidade, em suas memórias. Ali o belo se fez o bem.

– O pão e o vinho são nossos, Hal, queira servir-nos.
– Assim será, Falstaff. Faço-o com muita honra.
Enquanto com parcimônia se alimentavam, as taças, 

de tempo a tempo, eram reenchidas, ora por Falstaff ora por 
Hal, e a forma como bebiam se repetia com ligeiras variações. 
Sempre havia um respeitoso e imperceptível intervalo, uma 
suspensão, uma espera do vinho junto ao céu da boca. Oh! 
Regalo da vida! Néctar dos deuses, antes de ser tomado, com 
os olhos brandos fechados, como se ali estivessem em um ato 
de meditação permanente.

E desse modo eles ficaram, envoltos naquela luz imper-
turbável como a névoa sob lago, cativados pela calma luminosa, 
entre si falando a linguagem do silêncio. Naquela quietude do 
início de uma noite que pudesse durar a eternidade. Ah! Como 
seria bom se eles pudessem ter o poder de arbitrar a unidade 
do compasso do tempo, tal qual um deus maestro do ritmo do 
mundo, como se é dado fazer na arte musical, para se transitar 
desse presto da vida, às vezes alucinante, para um seu andante, e 
deste para um seu adágio, onde tudo flui com menos celeridade! 
Ah! Que deífica felicidade se eles pudessem ser os senhores do 
tempo! Ah! Se tudo pudesse ser redutível à música! Não lhes 
importaria que tudo aquilo, naquela hora rara, pudesse ficar 
como em meio a uma longa pausa musical, nela dizendo entre 
si palavras não sonoras, onde nada se ouvisse, exceto, lá no alto, 
o vento tênue acariciando as ramagens, assim mesmo como o 
fazem as mãos de um hábil amante no corpo da amada! Assim 
mesmo transmitindo significantes e significados com os olhares 
e com os gestos, assim mesmo como deve surgir a verdade na 
superfície das coisas do mundo das aparências.

E então aquele silêncio foi rompido. E o foi com palavras 
bem sonoras.
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– Caríssimo Hal, a noite, na sua verdade, nos diz que é 
hora de nos irmos. Recolhamos as coisas. Repartamo-nos os 
alimentos e o vinho porque da caminhada que enfrentaremos 
nada sabemos.

– Façamos isso, caríssimo Falstaff.
Assim se fez e eles retomaram o caminho na direção da 

saída da floresta. Em lá chegando, depois de passarem sob o 
bonito e florido portão de entrada, Hal assustou-se quando, 
voltando o olhar em várias direções, encarou a lonjura à sua 
frente. A paisagem na saída nada tinha a ver com aquela em 
que estivera quando eles entraram. Pelo menos era isso o que 
a sua racionalidade e a sua lembrança lhe diziam. Ele se sentia 
como se estivesse pisando em um imenso mar de prata. Mar 
plano, em uma imobilidade absoluta, e cujo horizonte era o 
infinito. Um mar que refletia uma luz, que se irradiava do céu, 
e o fazia de forma tão sutil, porém, tão perfeita, a ponto de 
eles se imaginarem estarem em meio a uma única e deliciosa 
resplandecência que estava sendo emitida por todos os lados 
e que lhes dava uma sensação de elevação uma vez que o céu e 
a terra semelhavam estar confundidos. Tudo se passava como 
se estivessem mergulhados em uma encantadora atmosfera de 
luz. Como se algum pintor divino tivesse, naquele momento, 
espalhado uma única e alva claridade ao redor daquele lugar.

– Isso aqui não era uma área de cultivo? Onde estaria, 
Falstaff, aquele local, ao qual chegamos, carregado de deliciosos 
aromas, como aqueles que se exalam da fermentação do trigo, 
sob o sol de verão; aquele campo com aquele seu inconfundível 
e gostoso ar, que respiramos, e que acende em nós um estranho 
desejo de levá-lo à boca e de comê-lo, como se fosse um pedaço 
de pão recém-saído do forno?

– Isto aqui é um deserto. Não é um campo de cultivo, 
com aquela atmosfera, muito bem notada por ti, que era mais 
um alimento do que o ar da nossa respiração. (Foi o que Falstaff 
conseguiu dizer escondendo a sua admiração).
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– Deserto? (Um ar de incredulidade estava estampado 
no jovem rosto de Hal. A luz que o iluminava era tão forte que 
dava para vê-lo nítido. E o silêncio se apossou dele. Queria falar 
e não o conseguia. Mudo estava e mudo permaneceu. Não era 
para menos. Falstaff o salvaria da paralisia do espanto. Hábil, 
escondeu o seu. E o fez com a maestria que lhe era comum. 
Sua cabeça funcionava em velocidade alucinante no entorno 
de uma intuição, um choque que ele sofreu ao sair naquela 
luminosidade e contemplar o alto do firmamento. Foi como 
um relâmpago sobre a sua cabeça que soube se manter imper-
turbável. Tudo nele era calma. Manteve-se impassível. Falstaff 
sabia se concentrar no objetivo. A hora não era para se falar de 
espantos e de suas consequências. A hora era de despedida. O 
fato de que não ficou mudo indicava que ele estava em absoluto 
senhor de si. Não sem certa luta interior).

– Com certeza. Um deserto. (Falstaff fez uma pausa 
quando começou a olhar em volta e também para os céus que 
explodiam de luz. Uma pausa que Hal saberia entender face 
ao momento. As coisas agora faziam um sentido. A veloci-
dade alucinante com que funcionava a sua razão nada mais 
era do que o torvelinho em volta de uma intuição que vinha 
e voltava naquele louco vórtice de pensamentos. A ideia lhe 
veio como um raio que se mostra no negrume da noite entre 
as nuvens que trazem as tempestades. Vinha e sumia. Ia para 
as profundezas da alma e voltava à sua superfície. Ela, então, 
começou a lhe ficar clara, rápida,e mais nítida. Tudo numa 
incrível aceleração. Não era sobre ela que deveria falar! Esse 
era o ponto! Para que se filosofar nessa hora tão bela? Para que 
misturá-la a essa emoção que o envolvia? Pensamentos, razões, 
teorias. Para quê? Controle-se velho falastrão! De que vale o 
saber diante dos tesouros que guardamos no coração? Afinal, 
não seria nele que estaria o sentido da vida? Esse não seria o 
centro de tuas preocupações? Quase no limite do tempo em 
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que poderia ficar calado, apesar da compreensão de Hal para 
os silêncios que ali se formavam, Falstaff soube afastar a ideia 
perturbadora, que lhe viera na esteira de seu espanto, para um 
canto da memória. Dela cuidaria depois. Concentrou-se no que 
tinha que ser. E disse o que poderia dizer naquele momento). 

– Estamos imersos na luminosidade noturna de um de-
serto. Desabusada que o seja. E que assim é. Talvez um sinal. 
Não é no deserto onde tudo começa? Ou, diria, recomeça. No 
princípio a terra não era vazia e deserta? Estaríamos no des-
lumbramento de um princípio que também é um fim? Quem 
sabe? Quis o destino que assim fosse. E deste modo, cá estamos 
nós dois, peregrinos, onde nos foi determinado, não sem uma 
dada beleza. Isso aqui está belo. Hás de convir. O que nos foi 
um prêmio, frente a toda essa bela e inexplicável claridade que 
aqui se faz presente.

– Compreendo. (O tom da voz de Hal, e a vagarosidade 
com que falou, era de incredulidade. Porém, como tudo que 
se passava com eles, naqueles dias, estava no campo do credo 
quia absurdum, creio porque é absurdo, ele assim se expressou) 
“credo quia absurdum”.

– Melhor assim. Faço minhas as tuas palavras, credo 
quia absurdum. 

Falstaff emudeceu. Tinha se controlado do seu também 
espanto inicial e da ideia que escondia. Com habilidade e sabe-
doria, guardou-os em outro plano da consciência e manteve-se 
senhor de si mesmo, aplicando-se naquilo que tinha que ser 
num dado momento. Mesmo envolto em uma tempestade de 
emoções e de contradições! Não era isso o objeto de muitos 
ensinamentos seus a Hal? Não era isso uma virtude da no-
breza? O ser daquela hora exigia essa medida. Chegou mais 
perto de Hal de modo a poder contemplar os seus olhos e 
o seu rosto que ainda não apresentava os duros e angulosos 
vincos, muitas vezes confundidos com frieza, que a vida iria 
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lhe esculpir. Assim mesmo como ela o faz com aquela rara e 
corajosa espécie de homens que desprezam o limite e a morte. 
Pois, são centrados no seu objetivo. E dele não se afastam por 
nada. E nisso são implacáveis. Homens que amam o passo na 
borda do desconhecido e do abismo. E fazem dos campos de 
batalha, reais ou metaforizados, a necessária atmosfera de sua 
vida que se transforma num incansável e continuo fluxo, sem 
chance de ser detido. Incomum e nobre natureza de homens 
que aceitam o seu destino. A ele se curvam e tomam-no como 
mestre e não como inimigo. E, assim, se tornam homens que 
sabem conviver e aceitar o lado trágico da existência e com-
preendem o sentido desse trágico no mundo. Convivência e 
aceitação por vezes confundidas com insensibilidade. Tudo 
sendo o que Falstaff, naquele justo momento, pensava de Hal 
que, para ele, era uma alma com todas as invulgares dimensões 
e virtudes da nobreza. O que era uma diferença que para ele, 
Falstaff, tornava-se cada vez mais rara, menos visível, nesse 
mundo. Sendo esse o motivo central do respeito que lhe de-
votava, mesmo que o fosse quase imperceptível e muito bem 
dissimulado. O que não era de modo algum ignorado por Hal. 
No fundo, apesar das aparências, Falstaff  devia admirar o seu 
arraigado conceito de honra o qual devia ser uma herança de 
seus antepassados. Embora pudesse fazer-lhe, a respeito, jocosas 
e provocativas ironias, sempre carregadas de ambivalências e 
zonas de sombras. Coisas de seu riquíssimo, irrequieto e liberto 
espírito. Como consequência disso, o tom de sua voz, em tudo 
o que dirá para Hal, naquela hora, não poderia ser outro que 
não aquele da serenidade. Talvez a serenidade de um pai que, 
aceitando e compreendendo as radicais diferenças em relação 
a um filho, na ordem do “ter que ser”, por muitas razões, não 
pode expressar o seu amor. Cala-se sobre isso. O que revela o 
tamanho de sua grandeza e mesmo a sua honradez. E, o tempo 
todo, naquele prelúdio de suas ausências, o falastrão Falstaff 
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mantém-se sereno, numa atitude que aceita mesmo aquele 
mandado do “ter que ser”. E que tem sabedoria para acatá-lo. E 
desse modo o fazendo, Falstaff transmitia para Hal, na prática 
da vida, ali mesmo naquele campo desértico, algo sobre o que 
eles dialogaram, não poucas vezes, ao longo dos anos de seus 
aprendizados mútuos. Dado que o mestre julgava, em sua sábia 
humildade, que ensinar é também aprender. Portanto, era como 
se ele ali estivesse, ele e Hal, naquela hora, daquele dia, para o 
justo cumprimento do que, em pretéritas e indefinidas eras, 
lhes estava determinado. Era-lhes um mandado do destino, 
ou dos céus, ou das potências celestes, ou dos deuses, como se 
queira, que eles cumpriam. E o faziam com sabedoria, pois, sem 
a mínima angústia, sem a dúvida da recusa ou, da inútil revolta 
interior. Ou seja, com a perfeita e completa compreensão. Pois, 
nada há a fazer contra o que querem os poderes superiores e 
transcendentais. Era como se fosse algo religioso, como se fosse 
uma aceitação de uma graça.

– Calaste, Sir Falstaff.
– Falo, nesta hora de despedida, milorde. O teu tempo 

separa-se, neste momento, do meu tempo. Dado que o meu 
espaço se separa também do teu espaço. Estarás em uma era e eu 
em outra. Essa despedida era, desde sempre, um dado da minha 
existência. Chegou a hora de nos falarmos pela linguagem do 
silêncio. Que é a verdadeira linguagem do coração. Como fala 
o vento nas montanhas. Na medida em que nos vamos, nem o 
narciso azul, vestido com a sua beleza, deixará de se admirar no 
espelho das águas do lago; nem as abelhas deixarão de procurar 
o néctar das flores; nem os pássaros deixarão de cantar, pelos 
campos e florestas da terra, os seus cantos de celebração da noite 
que chega; nem as borboletas deixarão de enfeitar, com as suas 
asas coloridas, os regatos escondidos nos bosques; nem a lua 
deixará de subir, sublime e sozinha, qual um barco de prata, 
no mar do firmamento azul; nem o sol, que doura as nuvens, 
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deixará de seguir, solene e solitário, o seu destino pelos céus; 
nem os amantes deixarão de se amar em meio às sombras dos 
pinheiros escuros.

Falstaff, inclinando, respeitoso, a cabeça, fez uma pequena 
e simbólica reverência a Hal que a retribuiu. E cumprindo aquilo 
que se definiram ser a sua regra, a regra órfica, caminhar sem 
olhar para trás, com os olhos postos no horizonte do futuro, 
ambos tomaram os seus caminhos que iam em sentidos opostos.



ATO 3 – Pássaro Peregrino

P R E L Ú D I O

C O R O

Oh! Velho Falstaff! Pássaro peregrino! Os teus pés são 
as tuas asas, e a imensidão do céu é o teu caminho.

C O R I F E U

Oh! Velho Falstaff! Com as tuas peregrinações, por tem-
pos que não sabes, ou não podes, calcular, tu te transformaste em 
um pássaro peregrino da terra. Tu agora, sob este céu anilado, 
és um andarilho, um estrangeiro em todos os lugares. Lugares 
perto e longe demais. Nem percebeste o teu rosto vincado dos 
fortes. E o teu corpo agora ágil dos guerreiros que, sem escudos 
e espadas, perambulam solitários pelos caminhos dos páramos, 
florestas e campos deste mundo. 



151 | João Cezar Pierobon

Os teus cabelos, velho Falstaff, caindo assim abundantes 
sobre os teus largos ombros, e a tua barba, refletindo os bonitos 
tons entre o bronze e o ruivo, na luminosidade do esplendor 
do dia, envolveram de delicadeza os teus lábios, magnetizando 
as palavras que não dizes mais, e, assim, sem que o notasses, 
adoçaram a rudeza deste teu rosto dourado pelo sol. 

Tu te rejuvenesceste, velho Falstaff. Ganhaste vida. A 
vida que era o que tu mais amavas nessa precária existência. 
Te consumiste e renasceste, em ti, e de ti mesmo.

Ninguém, nesse mundo, perto e longe demais de onde tu 
estás, nesse longo e misterioso agora, iria saber de tuas trans-
formações. Oh! Que pena! Ninguém lá, daquele mundo perto 
e longe demais, iria ouvir mais a tua agora doce e musical voz. 
A voz que tem a suavidade devastadora dos sábios. Sob esses 
teus olhos agora sedutores. Agora tens a voz que faz os ecos 
nas montanhas. A voz guardada nas pedras. Para ti o passado 
se transformou na eternidade congelada. A tua metamorfose, 
para contigo mesmo, a ti mesmo é indiferente. Referencia-se 
em ti mesmo. Porque assim é para ti, e por ti. Falar o que para 
ti vindo de ti mesmo? Ver o que de ti mesmo? Para quê? Em 
que espelho? Com que imagem? Tu te rebateste, no ser, sobre 
ti mesmo. Entraste, velho Falstaff, para dentro do teu próprio 
reflexo. O teu espectro luminoso. Superaste os teus limites. 
Sublimaste-te. Foste, assim tão mágico, em meio à luz do meio-
-dia. A luz que não cola sombra nos objetos, nem nos homens. 
A luz do ápice. E do triunfo da vida. Aquela que se apresenta 
na soleira da porta das mil e uma maravilhas.

Oh! Coro! Cantai agora o seu canto! O canto a Falstaff!

C O R O

Oh! Velho Falstaff! Pássaro peregrino! Os teus pés são 
as tuas asas, e a imensidão do céu é o teu caminho.
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C E N A  1

Falstaff andou horas e mais horas, naquele deserto, desa-
tento quanto ao tempo, sem que se sentisse fatigado. A intensa 
e inusitada luminosidade guiava os seus passos que pisavam 
um solo macio. Era um terreno plano e arenoso, com uma de-
clividade muito suave, como se formassem grandes bacias, ou 
largas depressões, que deviam juntar as águas dos ciclos anuais 
de derretimento do gelo das montanhas, e, por vezes, também 
da chuva, dando origem a grandes lagunas, nas concavidades do 
terreno; vastas superfícies líquidas espelhadas que, por efeito 
da intensa insolação, e evaporação, iam se transformando em 
sucessivas crostas de sal. Como se fossem mares interiores 
que ali deviam existir desde muitas eras. Aqui e ali, medravam 
grandes tufos do que seria uma bonita gramínea, escura em-
baixo e esbranquiçada na parte superior. Uma alvura que a luz 
das estrelas ressaltava, com efeitos fosforescentes. Belas, sim! 
Formosas! Apesar disso, denotando não ser assim tão amigáveis 
ao contato, como se dele se resguardassem, pois, o toque dos 
dedos, mesmo com delicadeza, em suas finas folhas, revelava-se 
desagradável ao tato, como se dissessem: tira as mãos de mim. O 
que, aliás, deveria ser o seu nome comum, tira as mãos de mim. 
Ao contrário dos miosótis, essas filhas do céu, que nos suplicam, 
encantadas, não me deixes, ou não te esqueças de mim, não 
me esqueças. Tudo levando a crer que aquele deserto, como se 
poderia pensar à primeira vista, não era tão deserto assim; uma 
imensidão de areia, com um infinito horizonte seco, inóspito 
e, na aparência,sem vida. Assemelhava ser mais um páramo, 
todo contraditório, um altiplano, muito frio à noite, e quente, 
em alto grau, ao longo do dia, sob o sol aberto que, naquelas 
altas paragens, por vezes, era bem-vindo como alguém caridoso 
que nos abraça e aquece. Entretanto, ainda poderia ser tomado 
como um semi-árido, um clima bastante rude, cheio de plantas 
agressivas, espinhentas, hábeis armazenadoras de água, com os 
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braços, em súplica, erguidos aos céus, espalhadas e misturadas 
– enfim, um espaço onde as chuvas são caóticas, irregulares no 
espaço e no tempo, permitindo, porém, a existência de uma 
enorme e rica variedade de plantas e animais. O que fez com 
que Falstaff não descartasse nem a próxima existência de água 
em algumas lagoas, ou mesmo lagos, nem a presença de riachos 
e ribeirões, que pudessem terminar nessas lagunas altas e frias, 
e que tinham as suas nascentes nas montanhas que acreditava 
estarem em seu horizonte que a cortina da noite, mesmo com 
aquele abusado clarão, impedia-o de ver. A luminosidade que 
o envolvia ofuscava tudo.

O frescor da noite, que ia pouco a pouco se tornando 
mais fria, ajudava-o a vencer as distâncias. O que o fez tomar a 
decisão de parar, armar a sua tenda, descansar, relaxar daquele 
dia exaustivo e simbólico e, por que não? dormir. E assim o fez 
em um pequeno espaço cedido pelas tira as mãos de mim que, 
de bom grado, o sabiam longe delas.

Sentou-se ao relento, comeu duas fatias de pão de centeio 
com queijo, tomou a água fresca do seu cantil; bendisse o que 
por eles lhe fora dado, a energia que lhe fez bem ao corpo e 
ao espírito; e deitou-se sobre aquele chão aprazível, fofo, até 
mesmo quente, apoiando a cabeça nas mãos, e abençoou ain-
da mais esse poder pensar descuidado sob as estrelas, imerso 
nessa intensa luz que delas saia. Falstaff se sentia bem, desde 
a juventude, nesse despojado ser junto à natureza, algo pobre, 
vivendo de parcos recursos, às vezes retirados dali mesmo dos 
campos ou bosques por onde passava – um viver algo monacal 
que a vida militar lhe ensinara, rígido, disciplinado, obstinado 
como o badalo de um sino, desapegado da materialidade da 
existência, pleno de sentido e que encara a vida e a morte com 
extrema naturalidade, como se fossem imperativos do destino. 
Tudo o que poderia, nas aparências, ser-lhe contraditório. Um 
viver que implicava amar os elementos como eles são e agem na 
sua pureza, e às vezes com brutalidade, sobre nós. Tudo o que 
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ele achava, com assaz ironia, que fosse o lado oposto da vida 
burguesa que, desleixada de seus antigos valores, sobretudo os 
religiosos, acaba por apreciar mais os ambientes fechados, os 
salões sofisticados, ricos, decorados e adornados de quadros e 
peças raras, com a sua falsa ideia de proteção, enfim, emoldurada 
por todos os confortos e benesses que o dinheiro, o luxo, e a vida 
nas cidades permitem. Calculava que tudo isso era, na verdade, 
um amolecedor dos músculos dos homens e, quiçá, um prelúdio 
da sua decadência. O que, no fim, devia ser o resultado do seu 
afastamento da natureza. Achava agradável, fascinante, aquela 
sensação de a gravidade puxar-lhe o corpo para o chão, a força 
por excelência mantenedora da ordem no mundo, algo como 
o amor, querendo levá-lo ao centro da terra; e assim entrega-
-se solto, relaxado, sentindo aquele todo agarrá-lo, com o seu 
mistério, como o abraço de uma mãe carinhosa. Ora meditava 
em como cada músculo seu estava sendo atraído para o solo, 
nele assentando-se com vigor. Ora concentrava-se na deliciosa 
pressão que as suas costas e pernas faziam contra a superfície. 
E tentava captar todas as transformações que os fluxos do seu 
coração sofriam por aquele simples ato de deitar-se na terra 
nua. No fundo, sentia uma gostosa tutela. A terra o agarrava 
e impedia que algo brutal o lançasse na solidão do espaço cós-
mico. Do mesmo modo como um pássaro desprevenido, que 
se desgarra do seu ninho, abrigado nas ramagens, e se debate 
desnorteado, como uma folha morta e seca, com as suas asas 
soltas e inúteis, volteando--se, contra a inclemência das tempes-
tades. A criação foi sábia. Com a sua deslumbrante luz primeira 
explodiu e separou tudo. Depois, com paciência, ciência e jeito, 
foi ajuntando tudo de novo. Inclusive os amantes. Achava 
estranho que os homens quisessem se libertar da generosa 
e inexplicável força que os mantém cativos a essa admirável 
referência que flutua desabrigada e corajosa, solidária com o 
seu sol, no que não pode ser referenciado, o oceano cósmico. 



155 | João Cezar Pierobon

Arrepiava-se de imaginar que algo dantesco, como uma anti-
gravidade, pudesse agir explodindo tudo, o sol, a lua, a beleza 
da natureza, os seus rios e montanhas, os prados, os planaltos 
e planícies, levando tudo de roldão, num extremado caos, para 
cantos desconhecidos do infinito. A gravidade é amor. O mesmo 
amor que nos mantém apertados ao corpo de nossas origens, 
ao dócil e dadivoso regaço da amada, que nos enlaça com o seu 
embriagador e meigo amplexo, e, assim, nos fazendo sentir o 
flutuar da sua ansiosa e apaixonada respiração, as reveladoras 
palpitações do seu coração, o âmago dos seus inconfessáveis 
e irreparáveis desejos, campo de todos os pecados, o corpo de 
seus segredos mais escondidos nas profundezas de sua alma. 
Pecados. Será? Modo de dizer, não é, velho Falstaff!

Pensou na intuição que tivera ao sair da floresta, diante 
de Hal, quando se viu envolvido por aquela despropositada 
luminosidade, para ele mais forte do que aquela luz mortiça 
da lua no seu clímax. Uma ideia começou a lhe ser clara. Era 
mais uma ideia imagem. Sim, ideia imagem. Ideia fantasia. 
Ah! Ah! Ah! Ideia fantasia, como acabou por denominá-la, 
enquanto andava solitário, no seu caminhar e pensar, naquela 
persistente claridade daquele páramo. Como as ideias fantasias 
dos cosmólogos que propõem teorias sobre o início e o fim do 
universo. O que eles podem propor sobre isso senão fantasias? 
Pois, como podem, essas teorias, não o serem isso mesmo, 
meras fantasias, se não há a mínima possibilidade de se ver o 
fenômeno. Ver o fenômeno para salvá-lo. Não era assim que 
os gregos antigos diziam quando comparavam o que viam nos 
céus com as suas ideias? Ah! A fantasia! A fantasia, fonte de 
tantas preocupações suas, estava salva! Ah! Ah! Ah! Ideia fan-
tasia! Ah! Ah! Ah! Fiat lux! Haja luz! E houve a luz. Oh! Divina 
singularidade! Tu não estavas, desde sempre, lá no Gênesis? 
Oh! Inconsciente traidor e denunciador! Cala-te boca incon-
veniente. Tu também, oh! Fiat lux, não saíra da fantasia dos 
homens? Ainda iriam escrever sobre isso com o título Teoria 
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Fantasia sobre O Início e o Fim do Universo. Ainda iriam. Ah! 
Iriam. Com certeza iriam. E alguns ririam. Ah! Ah! Ah! Quem 
riria? Sabe-se lá! O que lhe importava era que as fantasias estão 
vivas. Talvez mais vivas do que imaginemos. Não tinha sido 
à toa que se emudecera, diante de Hal, sobre o que intuiu e 
sobre a ideia fantasia que lhe veio na esteira. Foi uma espécie 
de súbita compreensão. Não era a ocasião de se falar sobre o 
que ainda se teria que pensar. Não seria honesto de sua parte. 
Por que, naquela hora, carregada de emoções, falar-se sobre a 
bela e terrível imagem que tivera, assim, sem mais nem menos, 
e por razões que ele desconhecia? Talvez o destino, naquele 
justo instante de seu inteiro arbítrio e domínio, exigindo o 
cumprimento de um seu mandado, quisesse lhe conceder a 
dádiva de um alívio. E, assim, por vias tortas e irônicas, fê-lo 
conter a melancolia, com um ponto de tensão fora da situação. 
Deu-lhe, então, num inesperado contraponto, algo em que 
pensar e que devia guardar, não sem luta, num cantinho de 
sua memória. E deu-lhe mil motivos para se concentrar no 
que haveria de dizer para Hal, como últimas palavras, antes de 
se irem cada um para o seu espaço e para o seu tempo. Além 
disso, analisando as coisas depois, com o seu caminhar, aquilo 
era uma coisa dele, Falstaff. Qualquer sentimento que pudesse 
surgir, fosse de dor ou de prazer, daquela ideia fantasia, esse 
sentimento seria dele, exclusivo. Redutível a ele só. Por uma 
série de razões, ele acreditava que, doravante, as preocupações 
de Hal teriam que estar em outros campos, em outras lutas, em 
outras dimensões que são aquelas da prática da vida. Ele estava 
pronto para tal. E era isso o que importava. A sua missão estava 
feita. Só esperava que ele conservasse, em si mesmo, o amor 
pelas fantasias que lhe passara. Para Falstaff, era impossível 
viver sem elas, mesmo nas condições mais concretas e brutais 
que a existência nos pode impor, ainda mais em um mundo 
em que a razão fria, gradativa, nos vai impondo a sua hegemo-
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nia. As fantasias nos trazem o belo e, assim, o bem. E porque, 
afinal de contas, mesmo as ciências, em certas circunstâncias 
de superação de si mesmas, necessitam delas, embora não o 
confessem. Ou o fazem envergonhadas. Assim mesmo como 
acontece com a desprezada metafísica. Como operar as ciências 
sem as hipóteses que muitas vezes nos chegam carregadas de 
sonhos e ilusões, algo além do que chamamos de realidade, 
que, para alguns, nada mais é do que um simulacro do real, um 
fantasma do verdadeiro a nós interdito. Simulacro – o mundo 
das aparências que esconde o mundo da verdade. Imaginação. 
Ideias imagens. Ideias fantasias. Quantos limites das ciências 
não foram ultrapassados com uma dada fantasia, essa filha dileta 
da imaginação criadora?

Ali estava contemplando o céu pleno de estrelas e de 
luz. O que não sentiria o homem das eras futuras ao perceber 
que esse céu estava cada vez mais luminoso? Supondo que ele 
pudesse ver as coisas, ou fenômenos, na velocidade vertiginosa 
do tempo cósmico. Seria como se uma crosta de luz o fosse 
cobrindo. As estrelas se juntando. Vagarosas. E ele vendo-lhes 
o movimento! Um espanto! E o que então o rodearia? Sem 
dúvida não seriam os céus adornados pelas estrelas, nem o em-
píreo negro. Seria, sim, uma espessa e continua luminosidade. 
Uma impenetrável carapaça de luz cintilante, dura como o aço, 
brilhante, deslumbrante como o diamante e extática na sua 
magia e fantasmagoria. Esse homem, então, se veria cercado 
em um deslumbramento de luminosidade jamais experimen-
tado por nenhum ser. Como se pudesse se ver afogado pela 
luz. Dela simples prisioneiro e por ela abafado. Como se fosse 
uma volta ao ovo primordial.  À túnica alvinitente que abriga 
tudo. À casca que se vai fechando sobre si mesma, esmagando 
o todo em sua luz esplendorosa. Casca de pérola sedutora! E 
que pérola sedutora! Diminuta. Cada vez mais diminuta. Mais 
ainda diminuta. Infinita diminuta. Pois, tudo é diminuto nessa 
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imensidão do infinito. Nem o dia seria o dia. Nem a noite seria 
a noite. Como se tudo fosse se santificando e se divinizando 
em um maravilhamento fosforescente incompreensível e que 
penetrasse todos os espaços, todos os poros do mundo, todas 
as almas. Uma luz branca azulada que afastasse de tudo as 
cores e depois as sepultasse em um abismo de uma mesma e 
incomensurável luz. As estrelas, todas, se fundido na sua suave 
brancura, como aquela do lírio, como o faz o ferro em brasa 
que do vermelho passa ao branco intenso que fere a vista. E o 
sol? Como ficaria o nosso pobre sol? Estaria se confundindo 
com a massa luminosa daquele todo? Nem poderia ser visto? Ou 
nadaria ainda inútil e solitário nesse mar fantástico? Não mais 
azul no fundo violeta. Pois não mais seria o senhor do dia e da 
noite. E a pobre lua? O que seria dela? Essa bisbilhoteira dos 
amantes. Essa esvoaçante e encantada noiva da noite, virgem 
pura que o portentoso sol não pode amar, nem às escondidas, 
nas sombras fechadas do céu, pois por amor poderia morrer 
queimada, e, assim, na sua triste solidão e melancolia, esteve 
sempre toda envolta, vergonhosa, como uma vestal do templo 
do firmamento, no seu véu diáfano que esconde para o todo e o 
sempre as suas dádivas de amor. Onde estaria ela? Como saber 
se tudo se junta num todo? E uma mancha mais branca iria se 
distinguindo no meio daquela beleza amorfa esbranquiçada 
que não proibiria àquele homem a sua contemplação. E que 
o encheria de uma embriaguez inexplicável. Talvez porque o 
fizesse sentir perto de algo transcendental. A mancha branca 
aumentando e cada vez cintilando mais forte, compassando as 
suas ondulações. E os seus olhos arrebatados diante de tanta 
graça ali ficariam parados. Até que a sua razão, cercada por 
tanta imprevisibilidade, se rendesse a uma vaga compreensão, 
que lhe chegaria, assim como uma longínqua, porém, insistente 
intuição, que pudesse vir, e o tomasse e o prendesse paralisa-
do, num repente, por conta daquela imagem. Mesmo senhor 
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da razão, estaria ele estupefato. Nele estariam se cruzando 
e se dilacerando todos os inimagináveis questionamentos. 
Esse é o caso. Imagem fenômeno. Imagem fantástica. Imagem 
exigindo o silêncio. Porque imagem sem palavras. Imagem 
música. Uma dádiva daquele estado de monólogo silencioso. 
A mancha branca num crescendo contínuo, difundindo o seu 
violeta fantasmagórico e indescritível.

E nós? E nós? O que sentiríamos se nos transportássemos, 
em louca fantasia, para onde, no tempo e no espaço, estivesse 
esse homem? E nós? E nós? Seriam as obsessivas e angustiadas 
perguntas de nossos aflitos e sofridos corações, diante daquela 
luxuriante efeméride, marcada há milênios, que se mostrava, e 
que esconderia de nós o seu mistério. E o nosso destino. Nós 
custaríamos a entender, mesmo estando mergulhados na escala 
do tempo cósmico, porque tudo estaria se dando em uma escala 
cósmica, que estaríamos em uma queda? Ah! Sim. Os fenôme-
nos! Haveríamos que salvá-los, como aprendemos. Ah! Sim. 
Estariam eles diante de nossos olhos incrédulos. Não haveria 
escapatória! Sim. Uma vasta e desmedida queda! Poderia ser 
isso mesmo. Para nós. Junto àquele homem.

Uma queda para nós parada, agora na nossa pequenez, 
no tempo dos nossos sábios, no longo pulsar da escala do nosso 
tempo. Queda parada. Vertigem estática! Uma queda para o 
cosmo em velocidade assustadora. Uma inegável queda para 
o abismo da luz totalizadora. E assim, sendo cercados pela luz 
absoluta, caminhávamos para sermos o centro de nós mesmos. 
O centro do todo. O centro do mundo. Ah! Ah! Ah! Ah! O 
centro do mundo! Quanta ironia!

Nesse ponto de sua terrível e escatológica imaginação, 
indo além, muito além de todos os limites possíveis e ima-
gináveis, Falstaff acordou de um sonho. Levantou-se de sua 
estupefação paradisíaca e, como num mágico movimento de 
um acrobata, num ágil e inesperado salto, colocou-se de pé. E 
se pôs a dar a sua gargalhada que ecoava por todos os cantos e 
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montanhas daquele páramo, girando, com os braços abertos e 
as palmas das mãos e os olhos voltados para os céus, como se 
dançasse, entre as tira as mãos de mim. E monologando.

– Oh! plantinhas maravilhosas! Oh! vós que brilhais, 
queridinhas, companheiras nesses ares, os seus belos cabelos 
da cor do lírio, mesmo que não sejam como os aveludados, 
cacheados e macios cabelos de uma linda mulher. Vós que sois 
imponentes na luz ofuscante dessa noite cheia de fantasias! Vós 
sois as testemunhas de minha verdade. Ah! Ah! Sim, verdade! 
Não haveria delirantes verdades? Podeis tomá-la como um 
airado devaneio. Não importa! Não haveria verdade no sonho? 
Oh! Vós que podeis estar nos espaços escondidos desse fabuloso 
deserto iluminado, cheio de uma luz nunca vista por nenhum 
homem! Talvez aqui esteja uma desconhecida porta que nos 
foi aberta por aquele que manda no acaso. Oh! Vós todos, seres 
do mundo, escutai a poesia calada que vem dessas plagas isola-
das! Ah! Ah! Ah! Ah! Mergulhados na luz, na acolhedora luz 
transcendental, estaremos caídos, lá nos limites inimagináveis 
das eras desconhecidas do tempo! Voltaremos a ser o centro 
do todo. O eterno retorno! Ah! Ah! Ah! Ah! Caídos! Caídos de 
onde éramos os caídos! O eterno retorno! Não foi assim que 
nos denominaram? Caídos! Só que lá. Lá no infindo. Caídos 
no abismo de luz! Ah! Ah! Ah! Ah! Caídos na luz! O eterno 
retorno! O que seria isso senão a divindade que nos abraça e 
que nos premia, dando-nos aquilo que tanto procuramos des-
de as mais remotas eras? Oh! Plantinhas maravilhosas! Irmãs 
nessa doce revelação!

C E N A  2

Se alguém pudesse vê-lo, assim bradando aos céus, sem 
dúvida o tomaria por alguém que tivesse mergulhado inexorá-
vel e irreversível na noite da loucura. A sua intuição de ter se 
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calado sobre isso a Hal serviu muito além de uma justa pausa 
para poder pensar melhor, com calma, sobre a sua ideia fantasia. 
O que lhe foi uma atitude consciente. E que, ao mesmo tempo, 
trabalhou de modo a ele desconhecido, como um presente dos 
céus, no sentido de se evitar que aquele de quem se despedia 
o desse por demente, completo e irrecuperável. O que, sem 
dúvida, ser-lhe--ia uma penosa fonte de preocupações para 
com o mestre que decidira ser um pássaro peregrino que voa 
solto e solitário sob a imensidão do céu.

Falstaff nem pensava nisso. Ser dado por louco. Ser ob-
jeto de preocupações. Sem renegar o passado e, mais ainda, 
sem abandonar os tesouros que ficam guardados na memória, 
sua capacidade de superação do que ia deixando pelas estradas 
do tempo, numa constante aspiração pelas dádivas futuras, que 
a vida lhe poderia trazer, os seus olhos invariáveis postos no 
horizonte, que lhe ficava à frente, numa atitude que dizia ser 
órfica, faziam dele alguém sempre jovem, renovando-se, e sendo 
capaz de construir novas ilusões em cima de ilusões perdidas, e a 
cada instante capaz de ter esperança onde não havia esperança.

E continuava os seus gritos monólogos girando com os 
braços abertos, naquela mesma dança, entre as tira as mãos de 
mim, com o rosto iluminado pelas estrelas. Era um perfeito 
senhor de sua imaginação. Engana-se quem pudesse pensar 
que ele fosse um desvairado.

Sim! Caídos. Os caídos que voltam a cair. Ah! Ah! Ah! E 
depois? Quando o todo for a luz única, absoluta. Que divindade 
não será esse estar sendo envolvido por tal luz? A luz que cairá 
sobre a luz, num vórtice desmedido e inimaginável, sendo o 
parto invertido do ser. O seu mergulho cósmico no nada. Será 
a nova escuridão? E ai sendo as profundezas abissais do abismo 
inefável. O abismo do abismo do abismo. Não assim em um 
instante do ah! evaporou-se e pronto! Nada disso. Seria durante 
eras, eras e eras, infinitas eras. Assim mesmo. Nessa indescritível 
mesmice, e mesmice, e mesmice. Nesse mesmo descomunal da 
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escala cósmica. E então o todo estará no reino do sem palavras. 
No espaço do sem símbolos. Oh! Comemoremos o reino do 
sem linguagem. Ah! Ah! Ah! Do sem pintores nem escultores 
que possam expressá-lo. No real mais brutal e sem significado. 
Onde tudo é semblante invisível. Não era isso o que queriam? 
Ah! Ah! Ah! E tudo será o silêncio. O silêncio da beleza para-
lisada. O que não se move e não é movido. E nada não move. 
Nem a ele nem a outros. O sem tempo. O sem eternidade. O 
sem contrários. O sem pensar. O sem palavras. O sem signifi-
cantes nem significados. Nem amorfo, nem cristal. O sem tudo. 
O sem nada. Até que, o inexplicável explicável do explicado 
inexplicável, por qualquer sábio dentre os sábios, surja, assim 
mesmo, sem mais nem menos, nem positivo nem negativo, 
do infinitésimo nada, do inimaginável minúsculo – a mágica 
partícula –, que contém o universo, um nada que contém o 
ser, o zero que contém o infinito, oh! credo quia absurdum, a 
classe dos sem nada conter a classe dos com tudo. Ah! Ah! Ah! 
Ah! Enfim, um eterno novo Fiat lux! E de novo a luz. Essa luz 
que aqui está e ilumina o meu rosto e os meus olhos. A mes-
ma luz? Perguntará um incauto. Sim, bobalhão, a mesma luz. 
Responderá o sabido. Para quê? Perguntará outro bobo. Para 
nada! Curioso! Ah! Ah! Ah! Ah! Oh! Nos sem espaços que eram 
desertos e vazios, um espírito vagará outra vez sobre as ondas 
inefáveis, e pela eternidade, sobre os sem sombras. E desse 
modo lhes fora, desde as infinitas eternidades, determinado. 
Fiat lux! E haverá, repetida, pelas eras, a nova mesma luz. E 
tudo de novo explodirá em novo mesmo desproporcional e 
cósmico caos. E tudo de novo será juntado pelas novas mes-
mas forças gravitacionais do amor. O tudo de novo. O tudo de 
novo. O amor que une tudo. O amor que promove a ordem na 
desordem, dando sentido ao sem sentido. E assim sendo pelo 
adimensional tempo afora sendo. E sempre sendo. E nós aqui. 
E eu, Falstaff, criatura do mundo, no mundo caído de novo e 
de novo caído. Nele jogado. Nele existente. E de novo caído. 
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Num interminável ciclo, a mesma coisa. O igual sendo. Ah! 
Ah! Ah! Ah! Velho Dioniso, solerte! Morres e nasces de novo. 
Vais e voltas. E assim pelo que chamamos de eternidade. Assim 
mesmo como se eternizam as videiras que morrem e renascem 
dando-nos novos e preciosos vinhos. Novos e dadivosos êxtases. 
Vidas e mortes. Morte e renascimento. Morte e ressurreição. 
Dioniso, tudo sendo trama tua, velhaco! Dioniso! Põe o rosto 
para fora desse firmamento azul iluminado! Quero ver os teus 
translúcidos e titânicos olhos de rutilo amarelo avermelhado, 
neste teu rosto de bronze!

Fez silêncio. E o único som que se podia ouvir, naquele 
páramo, prateado pela intensa luz do firmamento, era o vento 
frio que começava a soprar no meio da noite que lá ia alta.

Ufa! Falstaff foi tomado por uma impulsiva vontade 
de desabar sobre o chão. Chega de loucuras! Velho Falstaff! 
Deixou-se, proposital, invadir pela noção de realidade do 
mundo. Naquela hora uma inegável e deliciosa sensação. 
Deitou-se com as mãos apoiando a sua cabeça, experimentou 
o envolvente carinho da terra, com a sua poderosa força da 
gravitação, que o puxava para o seu âmago, e plantou os seus 
olhos de novo nos céus estrelados da branca e bela Via Látea. 
Alnitak, Alnilan e Mintaka, as Três Marias do Cinturão de 
Órion. Únicas naquele deslumbramento do céu daquela noite 
incomparável. Brilhem, brilhem e brilhem, fieis companheiras 
das noites, assim mesmo para o todo e o sempre amiguinhas.

Melhor assim. Credo quia absurdum. Para que ir além? 
Para que saber? Para que saber, mesmo em sonhos, o que o 
destino nos reserva? Quimeras. Para quê? Há sonhos que deles 
não queremos acordar. Os sonhos de amor. Para que acordar? 
Diremos mil vezes para que o sonho de amor não nos abandone. 
É tão bom termos em nós os olhos da amada. Sobre isso não 
falou o poeta Goethe? Todavia, há sonhos dos quais devemos 
nos afastar. Potências celestes. Para que saber o que elas de-
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cidem? Aqueles que nunca comeram o seu pão com lágrimas, 
solitários, sentados em seus leitos, nas noites aflitas, esses, não 
vos conhecem, potências celestes. Não foi assim que o mesmo 
poeta cantou? Não é assim mesmo que disse o harpista? Velho 
Falstaff, loquaz, presta a atenção! É tão bonito esse firmamento 
assim, nesse esplendor que nos foi dado, que aí está, nesse estar 
preguiçoso do nosso tempo, nesse desperdício transbordante 
de beleza. Amanhã, justo no espaço de um simples dia, não 
estaremos em descomunais e loucos torvelinhos nos engolindo 
para a luz transcendental e para a escuridão, transmudando 
todas as alegres cores do arco-íris em um branco terrificante 
e descomunal, como uma névoa derretida, mármore bran-
co, ágata em lava, entrando na bocarra de um vulcão, com a 
sua horrível goela fosca e oca, cheia de negritude nos cantos, 
amedrontadora, engolindo o firmamento, como um monstro 
titânico e tirânico, infalível, para o desconhecido abismo, do 
abismo, do abismo, para depois nos premiar com a monótona 
volta do mesmo. Um vômito cósmico megainfinito, na potência 
do Aleph. Do Aleph. Do Aleph despejado do buraco negro do 
silêncio, voltando em esplendoroso turbilhão para o sempre 
e sempre o mesmo, por todos os séculos e séculos, sempre o 
mesmo, sempre. No tédio, do tédio, do tédio, do mesmo, do 
mesmo, do mesmo. Na ruína de todas as esperanças porque 
de todos os sentidos, dado que tudo sempre é o mesmo que 
retorna. Oh! Velho Falstaff, presta a atenção, homem! Louco! 
Para que, oh! insensato, fazer a luz, sempre e sempre de novo, se 
ela está aqui? Essa é a pergunta sábia. Presta a atenção, homem! 
Escuta esse segredo que a sombra da noite te revelou diante 
desse céu delicioso. Seja porque tudo voltou infinitas vezes da 
luz para as trevas e das trevas para a luz, e se cansou disso, seja 
porque tudo é assim desde o princípio de todos os infindos e 
impronunciáveis princípios. Seja porque não há voltas e tudo 
não passa de um imenso continuum. Seja por que motivo for! 
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Homem! Presta a atenção! Essa é a divina compreensão! Doi-
divanas! Desde sempre, então, somos filhos da luz!

Oh! Ergo aos céus a taça de ouro que guarda o vinho 
vermelho, sagrado e translúcido da memória indelével! Desde 
sempre, então, somos filhos da luz! Da luz que vem das trevas, 
que vêm do abismo. Somos irmãos do sol, das estrelas, das galá-
xias, das nuvens que adornam o firmamento, com as suas cores 
irrepresentáveis. Presta a atenção! Desatento! Somos gêmeos 
dos mundos. Para que novos retornos? Para quê? Tudo, desde 
os tempos imemoriais, está em nós; a luz e a sombra, o belo e 
o feio, o bem e o mal, a aspiração ao divino e o desejo ao ter-
reno, o mortal amor humano e o eterno amor divino, o finito 
e o infinito, o Aleph e o além dele, o deus e o titã, desde sem-
pre, desde sempre, desde sempre. Desde sempre. Oh! Litania! 
Prosador, temos em nós a faísca divina, a que ilumina a nossa 
alma, embora ela possa estar envolta em sufocantes sombras 
de impenetrável breu duro. Se uma eternidade de ciclos se fez, 
se uma eternidade de um continuum aqui está, por que ainda 
há sombras? Por que algumas delas são tão monstruosas que 
chegam até mesmo a nos paralisar? Porque ainda vagamos nos 
limites dos despenhadeiros? São essas as questões dos mistérios! 
Insensato! Seja como for.

Seja como for. Não importa que tenhamos sombras em 
nosso caminho. Algo de inexplicável sempre acontece que nos 
desvia delas, mesmo que elas nos espreitem e amedrontem, 
chegando mesmo a nos gelar, como fazem os desfiladeiros. As 
sombras, por mais tenebrosas e imponentes que sejam, por mais 
ameaçadoras que nos pareçam, são como as montanhas paradas 
na imensidão e na majestade de sua impotência. Acalma-te, velho 
irrequieto, bobo da corte, fanfarrão irresponsável, que de algum 
modo, lá onde for, no horizonte, de algum tempo, pelas suas 
fraldas, silenciosas e impossíveis onde, hoje, mora a escuridão 
inescrutável, descerão as árvores e as ramagens carregadas de 
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luminosas e graciosas flores que ornarão o teu caminho e o en-
cherão com os seus perfumes. Por quê? Porque sempre foi assim.

Melhor assim, credo quia absurdum. Para que ir além? 
Para que saber?

Amanhã, boquirroto Falstaff, bufão, temerário em que-
rer ir além do que as potências celestes demarcaram para ti, 
azoretado, aconteça o que acontecer, o nosso querido, fiel e 
velho sol, que nos abre as portas dos dias, todas as manhãs, 
sem nada indagar, sairá das entranhas da escuridão, do útero 
das trevas, festejando a luz que vem da sombra, por ela será 
parido, e estará navegando fagueiro no encantador azul por 
sobre os prados, as florestas, as montanhas, os vales, os rios, os 
lagos, os mares e os oceanos da terra, em meio ao frescor das 
brisas matutinas, espantando os orvalhos das madrugadas. Ele 
tingirá de ouro as nuvens e os cumes orgulhosos das monta-
nhas, cobertos das brancas neves. Amanhã, ele acordará, com 
a sua vermelhidão purpúrea amarelada, os campanários das 
igrejas, que tocam os sinos dominicais, as torres quietas dos 
mosteiros e o seu badalo grave que anuncia as horas, e encherá, 
com a sua singela luz, os vazios dormidos e abandonados das 
ruas, as preguiçosas janelas das casas, os imponentes frontões 
dos templos antigos que guardam a nossa história. Amanhã, 
independente do que tu queres, velho Falstaff, conversador, ele, 
soberano e dadivoso, e senhor do mundo, subirá e crescera na 
linha do oriente, com o seu disco de rubi luminoso, e nos dará, 
a todos sem distinção, e sem nada pedir em troca, a luz e o calor 
que clareará e aquecerá os campos e os caminhos que temos 
que percorrer. Ele, humilde, mesmo sendo o todo poderoso, 
senhor da luz, sempre nos anunciará o ciclo da vida, e assim, 
cavalheiro e nobre, nos abrirá as portas da noite, nos braços 
de quem se aninhará, para que possamos, sem a sua presença, 
enlaçar a amada, ouvir o doce arrulhar da pomba que se re-
colhe, contemplar as estrelas, no seu infinito cintilar, admirar 
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o doce caminhar da lua, noiva eterna do céu, envolta no seu 
véu luminoso, em toda a extensão de sua perfeita formosura 
e, assim, para que possamos nos repousar das lutas, fadigas e 
sofrimentos da vida e, nas tabernas, sim, sim, por que não? 
cantar os amores, fazer poesia e música, comer o pão, falar bo-
bagens, tomar os vinhos mais preciosos guardados pelo senhor 
da casa, e sair pelas alvas esquecidos do tempo. Oh! Perfeita e 
dissimulada harmonia! Desejada dádiva dos céus sobre a terra! 
Sem ti, como ver as doces ondas dos trigais, as cores das flores 
que exalam os seus perfumes, as borboletas em meio às folha-
gens, as abelhas que cuidam do mel, os cantos dos pássaros, os 
latidos longínquos dos cães, o balir das ovelhas, os mugidos 
do gado, o choro matutino dos bezerros, os cantos dos galos, 
as vozes dos homens e das mulheres e das crianças brincando 
nos parques? Para que saber? Para que querermos ir além das 
potências divinas? Para quê? Credo quia absurdum. A noite é 
alta. O vento suave anuncia o frio. E, amanhã, longa e incerta 
será a minha estrada. Melhor dormir.

E foi o que ele fez. Embora estivesse acostumado com 
baixas temperaturas, às vezes extremas, entrou em sua tenda 
tiritando de frio. Rápido livrou-se de suas botinas, de sua roupa 
pesada e vestiu outra mais leve e limpa. Tudo em movimentos 
coordenados e automáticos, desde muito tempo condiciona-
dos e quase inconscientes. E assim mesmo organizou as suas 
coisas, não se esquecendo do seu cantil que sempre dormia 
ao seu lado. E enfiou-se no seu saco de dormir. Ouvindo o 
vento bater leve em sua barraca, estando o mundo no mais 
profundo e sagrado silêncio, algo monástico após as completas, 
as orações que fecham a noite, com as Três Marias pulsando 
no firmamento imaginário da alma, como se quisesse induzir 
um sonho celestial, um cavalgar pelos espaços coloridos das 
galáxias, e os pensamentos na lonjura do horizonte, dormiu 
um reparador e merecido sono sem sonhos.
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C E N A  3

Falstaff acordou com o ligeiro, quase imperceptível, au-
mento da claridade, quando a tênue luz azul violeta do oriente 
começou a se misturar com a vermelhidão da aurora e, assim, a 
ondular tênue sobre o páramo, e a permear a sua tenda, mistu-
rando-se com os pulsares das estrelas que ainda teimavam em 
superar o sol que anunciava, até mesmo com esplendor, a sua 
chegada. Para a sua surpresa, e alegria, pois, imaginara ser aquele 
espaço um deserto, os pássaros, aqui e ali, uns longe, outros 
perto, apenas iniciavam os seus cantares, na ancestral celebração 
da inauguração de um novo dia, na cena do mundo, para eles 
um eterno retorno, pois, a sua existência, na santa pequenez 
de sua escala do tempo, despreocupada com projetos, e com o 
ser que se lança para o futuro, e, assim, desconhecendo toda 
angústia e o cuidado que advêm disso, apenas vive o dia, na sua 
continua renovação. Viver o dia! Que dádiva sedutora! Viver a 
existência de eternos retornos. Talvez eles vivam todos os dias 
a sua pequena eternidade. Viver o dia! Ah! Quem nos dera!

Quando, bem desperto, saiu, no exato momento do frio 
mais intenso do inicio do dia, no limiar matinal em que o calor 
do sol ainda não se faz sentir, Falstaff mal podia acreditar no 
que via. E para si mesmo disse: creio porque vejo. Assim ficou 
se dizendo enquanto os seus olhos, paralisados, ébrios, con-
templavam a majestade da montanha que lhe estava à frente. 
Era uma montanha solitária. Não era uma montanha junto 
com outras montanhas, pois, assim como os grandes homens, 
que costumam ser acompanhados de outros grandes homens, 
assim mesmo, as grandes montanhas, quase sempre, cercam-se 
de grandes montanhas. Aquela ali, insólita, erguia-se sozinha. 
Só. No lado oposto ao leste de fogo. Só. Onde o sol mergulha 
na noite. Só. Talvez escondendo um vago e misterioso sen-
tido de absoluto. Só. Ultrapassava o métron, aquilo que seria 
a medida de cada um, em grandeza e beleza. As montanhas, 
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quando desmesuradas, e descomedidas como aquela ali, são as 
mensageiras do sol, rivalizando, em sua imponência, com as 
mais elevadas nuvens, até mesmo aquelas que riscam o céu com 
as suas alvas e diáfanas franjas que, como os véus das noivas, 
seguem os caprichos e as carícias dos ventos das alturas. A sua 
capa de gelo, um invólucro eterno de neve solidificada, como 
um cristal opaco, derramava-se em pedaços pelas suas encostas 
que, aos poucos, iam sendo enfeitadas pela vermelhidão do 
horizonte que começava a invadir o mundo. A fornalha do sol 
abria uma pequenina fresta em sua porta. Brancos e amarelos, 
numa área ou noutra, ocres alaranjados e avermelhados, ou 
vermelhos, iam transitando de tons em tons e de semitons em 
semitons, em deslumbrantes gradações, ou em variadas e sutis 
descontinuidades, apenas perceptíveis por um olho deveras 
sensível, como se fossem transições ousadas de uma escala 
musical a outra, entre tons próximos e afastados.

E a admiração não parava aí. Não que aquilo era o resul-
tado de um arrebatamento, uma visão, que fora estimulada por 
um êxtase místico que viesse de uma extrema concentração, 
aliviada de toda a realidade. Nada disso. Aquilo era a coisa real 
mesma que estava diante de quem a admirasse. A presença da 
beleza. Porém, confesse-se, sem medo de se errar, era uma 
beleza que fascinava e que colocava em estado de assombro 
quem nela pusesse os olhos. E se esses se fechassem, podia-se 
jurar que se estava, ao reabri-los, diante de uma visão. Algo 
não real. Era uma presença transcendental.

O espaço daquelas paragens era como que tonalizado, 
matizado, intensificado, e porque não, abafado, diria, domi-
nado, ou mesmo tiranizado, por um estonteante azul anilado, 
temperado por um vigoroso violeta, que era capaz até mesmo 
de exibir um negrume por trás de tudo, e que irradiava a sua 
penetrante onda de cor até mesmo para o espaço cósmico. Em 
uma atmosfera filtrada até a última essência, onde o ato de se 
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respirar era doador de uma tal tontura, de um inebriante fascínio 
e de um tão irresistível entusiasmo, o ser humano, que teve o 
privilégio de estar ali presente, súbito desejaria o impossível de 
se lançar aos céus, como um Ícaro sem asas, liberto no espaço, 
para beber, na fonte mesma de onde jorrava, a cor daquele azul 
puro, como se fosse o último, dos últimos, dos últimos e mais 
preciosos e raros vinhos. Era como se o céu quisesse participar, 
e infalível o fazia, com aquela sua cor, incomum e veemente, na 
composição amalgamada de todas aquelas deliciosas cores que 
a luz do levante espalhava por todo aquele semiárido, na borda 
de montanhas e mais montanhas que se perdiam na claridade 
mortiça do dia. Pétalas de violetas. Pétalas de violetas. Pétalas 
de violetas derramadas pelo céu. Perfumes de cores. Pétalas de 
violetas que permeavam a luz vinda do infinito. Azul anil. Anil. 
Anil. Azul. Azul. Algo tão estonteante em sua beleza única, não 
reproduzível, como se fosse a criação de algum pintor celestial, 
que tivesse frequentado as quiméricas regiões desconhecidas do 
universo, e que para cá trouxera a sua concepção do colorido, 
a qual nos concedera como dádiva. Como se anunciasse, com 
a sua voz: eis a beleza! Eu vi o fogo heraclítico! A chama da 
qual nasce a chama. A chama da qual nasce a cor. A chama da 
qual nasce a chama violeta. A chama da qual nasce o azul. Ei-la 
aqui! Inundando o mundo! A luz do princípio e do fim. O belo 
substantivado! Ah! O azul das safiras! Ah! O azul do fundo dos 
oceanos! Ah! O azul dessa presença! Um azul só possível de ser 
visto ali, naquele justo lugar, naquela convergência especial de 
múltiplas luminosidades, daquele dia, daquela hora, de um pla-
neta chamado terra, em meio a infinitos espaços. Um instante 
fugaz que se anunciava cheio de uma desconhecida magia. Um 
dia capaz de abrir, para a admiração do homem, a sua graça, 
como se fosse estabelecendo, aos poucos, e elegante, em um 
triunfo singular, algo incomum, seu, exclusivo, não mais possível 
em nenhum outro lugar e nenhum outro tempo da eternidade.
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Foi imerso nessa apologia, que a natureza fez do belo 
em si, que Falstaff se paralisou. E era isso mesmo o que ele, 
em um ínfimo instante, compreendeu. E deu graças aos céus 
de o terem colocado ali. Naquele lugar em que, como era do 
seu gosto, tudo transgredia a tudo. E o fazia numa atrevida, e 
assim contraditória, harmonia.

Ele começou a alternar o seu olhar entre a montanha e o 
lago, que o separava dela, e sobre o qual uma levíssima e quase 
paralisada névoa flutuava. Em algumas partes do espelho d’água, 
pedaços de nuvens iam se desmanchando e, em bonitos torve-
linhos, sonolentos, iam subindo no ar frio e, aos poucos, iam se 
desvanecendo no horizonte, fundindo-se na atmosfera. Essas 
nuvens, aqui e ali, se formavam, análogas, em alguns pontos 
mais próximos de suas margens e, às vezes, iam até distâncias 
que Falstaff não podia calcular, e que davam a impressão de 
coincidirem com as fraldas das montanhas longínquas que, 
mesmo tímidas, começavam a surgir no quadro daquela bonita 
alvorada, mais iluminada, no lado ocidental daquela esplêndida 
paisagem. O que, incontinente, o levou à conclusão de que 
aquelas águas, por razões que lhe escapavam, pudessem estar 
aquecidas, facilitando a formação daquela bruma. Águas essas 
que deviam ter a sua origem naquela movimentada superfície 
rica em ondulações que mais e mais estavam ficando visíveis, 
ao longe, diante de seus olhos, com o alçar do sol. Elevações 
e depressões topográficas tais que denunciavam a existência 
de uma miríade de pequenos vales, por onde se escoavam os 
fluxos que tinham a sua origem numa cadeia de montanhas, 
drenando-as, justo na vertente daquele ressequido altiplano, 
e que para o seu platô se dirigiam. E lá o faziam através de 
copiosos grotões de incontáveis encostas enegrecidas, algu-
mas íngremes, outras suaves, às vezes tomadas por uma densa 
vegetação, boqueirões que desciam e se transformavam em 
vales por vezes profundos, escuros e impenetráveis, onde se 
encaixavam todos os tipos de cursos d’água, regatos, ribeirões 
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e mesmo rios caudalosos eivados de grandes e perigosos rá-
pidos. Não demorou que Falstaff compreendesse que aquela 
sobranceira montanha, que o magnetizou, pela sua monumen-
tal formosura, algo majestosa, porque dominante, na imensa 
cordilheira, e outras que começavam a mostrar as suas cristas 
alvas, pelas formas de suas vertentes, na realidade, deviam ser 
vulcões apagados, que vinham de eras pretéritas, imperando, 
às vezes, solitários, aqui e ali, às vezes, próximos, como fundo 
do cenário do grande palco daquele fim de planalto árido.

O doce marulhar de águas fez com que Falstaff, que co-
meçava a aguçar os seus sentidos, ainda um pouco adormecidos, 
prestasse mais atenção na infinitude de pequenos detalhes que 
começavam a envolvê-lo, com o raiar do dia. E, desse modo, 
mais desperto, ele se movimentou em busca do lugar de onde 
pudessem vir esses delicados sussurros que, nem seria preciso 
se dizer, ele amava acima de tudo. Para ele, os regatos, com a 
delicadeza de seus cantos, eram os fiéis mensageiros, os corifeus 
arautos daquilo que foi ficando como memória de antepassados 
longínquos e que falam por símbolos musicais. O que não viram 
os regatos, nos palcos das batalhas? Quantos segredos, eles, delas 
não guardam? O que eles não consolaram de quantos desconso-
lados que a eles chegaram como último refúgio, ou refrigério? 
O que eles não definiram de destino de homens e de nações? O 
que eles não deram de suas águas para os heróis, os doentes, os 
sedentos, os aflitos e os santos? Escondidos em sua singeleza, 
eles não despertam a atenção, às vezes, ninguém os nota, como 
os grandes, vistosos e caudalosos e bravios rios de montanhas, 
e os volumosos, calmos e vagarosos rios de planícies. Simples, 
na sua poética quietude, eles não se rivalizam com nada. E 
assim permanecem, em seus pequenos vales, ouvindo a natu-
reza e os homens, guardando os seus segredos, cheios de vida 
e de delicadeza, ávidos e abertos aos enfeites das asas agitadas 
e coloridas das borboletas que sempre os denunciam entre as 
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folhagens. Uma pequena e resistente névoa, que subia acima da 
vegetação, fez Falstaff logo localizar o ribeirão afluente ao lago.

Ah! Que divina tentação! Ah! Irresistíveis águas puras de 
translúcidas esmeraldas hialinas. Despiu-se ligeiro, não tanto 
por causa do frio, mais por ânsia de mergulhar naquelas águas. 
Ah! Profundidades dos oceanos azuis! Ah! Quentura do corpo 
da amada! Ah! Gozo para o qual não se tem palavras. Ah! Prazer. 
Ah! Calma da calma, paz da paz. Oh! Fortuna! Que dádiva me 
destes! Quanto infinito é esse curto tempo da vida tão fugaz! 
Que divindade se esconde nesse segredo delicado? O que é o 
tempo aqui, nesse momento, nessa profundidade flutuante que 
me liberta do ser? Ah! Enigmática existência! O que és aqui? 
Ah! Poetas! Dizei-me! Ah! Águas e águas que me envolvem em 
suas mãos plenas de carícias! Ah! Foram-se as últimas estrelas 
do céu. Estão adormecidas as minhas eternas amiguinhas, as 
Três Marias. E o sol é o senhor do mundo. Tudo me aquece. 
A profundidade me domina.

Falstaff não soube dizer, para si mesmo, quanto tempo 
ficou ali, naquilo que ele disse ser um estado de graça. O sol ia 
alto, no firmamento, carregando o seu brilho ofuscante, como 
um barco de luz a navegar, com vento de popa estufando-lhe 
as velas brancas, pelo cosmo azul. Num supetão, característico 
seu, levantou-se, pondo-se de pé, como se atravessasse a porta 
que liga a fantasia à realidade, levantando os fortes braços, 
jogando-se água com as suas avantajadas mãos, aspergindo 
a atmosfera filtrada da manhã com milhares e milhares de 
gotículas que difratavam a luz em todas as direções, dando a 
impressão, para quem visse a cena de fora, que Falstaff saía do 
regato dentro de uma esfera de diamantes. Mal enxugou-se e 
vestiu-se rápido, tiritando de frio. Caminhou em direção ao 
lugar de onde saíra, enfiou-se em sua tenda, secou-se, e vestiu 
a sua roupa pesada, e lá dentro mesmo, fez um ligeiro desjejum, 
tomou água, saiu, desarmou a sua casa, arrumou a sua tralha, 
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colocou-a nas costas, encheu o seu cantil, e partiu rumo às 
montanhas, tendo como referência a enorme solidão daquela 
alta capa de neve, que o encheu de admiração no limite da 
madrugada, que fechava e abafava a boca de lava de um vulcão 
adormecido, e que desafiava as nuvens e com elas se confundia, 
e que refletia a copiosa luz do sol da manhã.

Montanhas e montanhas, são como as sombras, impo-
nentes, amedrontadoras e angustiantes, impotentes aos desvios 
dos homens. Imensas e paradas, o que é que elas podem fazer? 
Ah! Ah! Montanhas, belas e belas, porque desafiam os céus. 
Sombras. Terríficas e terríficas. Porque desafiam os precipícios.

Logo Falstaff percebeu, após algum tempo de caminhada, 
tendo o sol às suas costas, a mudança da vegetação. As agressi-
vas tira as mãos de mim, que lhe fizeram companhia, na bela e 
abusada noite passada, foram, em um lento compasso, ficando 
quase imperceptíveis, cedendo espaço para uma vegetação de 
pequeno porte cuja aparência exterior, muito próxima a um 
capim grosso e selvagem, nada mais era do que um semblante 
enganador, pois, crescia em grandes e compactas touceiras, 
todas bem próximas umas das outras, como se anunciassem, 
a qualquer intruso, serem uma espécie de paliçada destinada a 
afastar qualquer tentativa de invasão do seu lar. Na realidade, 
elas eram pequenos arbustos que ali nasciam, cresciam e se 
reproduziam para adrede serem bastante fortes, dessa forma 
suportando, com muita margem de segurança, todo o tipo de 
rápida mudança climática que era a regra que ali imperava desde 
muitas eras. Rudes, denotavam serem freixos, sinalizando, a 
quem os visse, que nada mais eram do que uma vegetação em 
perfeita harmonia com o local, e que sobreviviam, mesmo a 
duras penas, à inclemência de um clima inóspito. O que de si, 
e isso era o mais importante, não deixava de ser um aviso a 
quem ali quisesse penetrar. Denotavam, assim, que podiam se 
defender das fortes e multidirecionadas rajadas de ventos e da 
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grande amplitude térmica, altas e baixas temperaturas entre o 
dia e a noite, que erravam por aquela paisagem deslumbrante, 
porém, agressiva, e capaz de surpreender os mais desprevenidos. 
Em algumas áreas maiores, que chegavam até mesmo aos sopés 
das montanhas, o que se via era mesmo um bonito capinzal de 
folhas grossas e ásperas, o qual manifestava uma deslumbrante 
cor de ouro, reforçada pelo brilho da luz matutina, e que, como 
o dócil trigo, era capaz de fazer, sob a brisa suave, aquelas for-
mosas ondulações dignas do mar sob o encantador sopro dos 
alísios. Não era à toa que Falstaff tomava aquilo como sendo 
um deserto. Um estranho deserto, exibindo coisas que um 
verdadeiro deserto não tem. Todavia, um deserto, exigindo 
os muitos cuidados que a sua severa natureza obriga a quem 
neles perambula. Como o oceano, o deserto não é um lugar 
para os imprudentes.

C E N A  4

Os olhos centrados no horizonte, sempre postos na gran-
de montanha, com a sua túnica gelada, imersa no seu silêncio, 
Falstaff começou a reparar que os seus pés, como se fossem co-
mandados pelo acaso, o tinham conduzido por um caminho que 
lhe trouxera, na medida de seus passos, assim de propósito, para 
uma ampla estrada. Notou-a livre e desimpedida, pavimentada 
por grandes e pesadas lajes retangulares de pedra, talhadas com 
dado requinte, e desse modo, bem encaixadas entre si, compondo 
uma bonita e sinuosa via que demandava a direção do lado oci-
dental daquela planura. Nada ruim, pois, isso o livrava, destarte, 
de ter que enfrentar a resistência impossível daquela paliçada 
de freixos, uma muralha viva que se interpunha entre ele e a 
cordilheira.Falstaff começou o que se definiu como sendo uma 
interminável e monótona subida só compensada pela beleza, 
pelo silêncio e pelo frescor da paisagem que o rodeava, apesar da 
intensa luz que se refletia sobre aquelas lápides em que pisava. 
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Enão parou até que o cansaço começou a pesar, e o dia então 
estava no máximo do seu esplendor, com o sol no seu apogeu. 
E quando pode escolher uma encosta tomada por árvores que 
começaram, quase que de repente, a ladear o seu caminho. Era 
um local cheio das aprazíeis e móveis sombras das folhagens 
que sempre deixam espaços a serem vazados pelos raios do sol, 
derramando um caótico desenho de luz pelo chão. E o que o 
distinguia era o fato de ali ser um ponto por onde escoavam as 
águas frias, cristalinas e ressonantes de um riacho que descia, 
tempestuoso, em cascata, a grande pendente pedregosa e caia, à 
montante, em uma espécie de poço, bem construído, e ali posto 
para recebê-las, e dissipar-lhes a energia, encaminhando-as, 
mais domesticadas, para o outro lado, através de um bueiro 
que passava por debaixo da rodovia, lançando-as, à jusante, 
em uma deliciosa escada cujos degraus se perdiam na vertente 
toda exuberante, coberta por pequenas árvores, acabando por 
darem em algum ribeirão, lá embaixo, pertencente à infinda 
rede de drenagem que, ao fim e ao cabo, era a mantenedora 
daqueles numerosos lagos do platô longínquo. Águas frias e 
límpidas como cristais brilhantes, para não se dizer que eram 
quase que geladas. O que as distinguia daquelas outras que ele 
encontrara lá embaixo, quentes, inexplicáveis assim o sendo, 
no entanto, adoráveis para o mergulho. E foi com elas, águas 
de gelo, que encheu o seu cantil. Nelas lavou-lhe o rosto sua-
rento, sentindo um ar da vida invadindo-lhe a alma e o corpo. 
E delas bebeu até fartar-se. Não se enganando quanto ao fim 
daquela interminável subida, pois, como bom conhecedor das 
técnicas dos construtores de estradas, que sempre procuram 
uma sela topográfica para tê-la como passo, ou desfiladeiro, de 
modo a vencer uma cadeia de montanhas, Falstaff decidiu ali 
estacionar um tempo. O justo tempo para que comesse algo, 
ainda um pouco daquilo que trazia, para renovar-lhe as forças, 
pois, ainda teria um árduo caminho pela frente. A noite é a 
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amiga prazenteira do pássaro peregrino. Ela ainda estava longe. 
Não importa, ela haveria de o acolher para o justo descanso e, 
depois, fazê-lo de novo viajar, viajar, e viajar, no vento que é 
o seu elemento, ao sol que é a sua luz, sobre a terra que é a sua 
paragem, às margens de um lago que é o seu espelho, sob o céu 
que é o seu mar, dentro do ilimitado que é o seu território a 
conquistar. Descansas, pássaro peregrino! Contemple das alturas 
esse imenso mundo. Tenha-o todo seu, na sua doce solidão.

Falstaff sentou-se numa pequena e bonita amurada 
construída com blocos de pedra, no formado de um cubo, 
que funcionava como uma espécie de proteção para qualquer 
desavisado que, nas pesadas horas da noite, se aventurasse a 
transitar por ali. O precipício era visível e contemplativo. Ébrio 
por ser admirado. Magnético em sua grandeza e profundidade. 
Sentou-se com o rosto virado para a imensidão sem fim da 
desértica paisagem, cheia de pequenos lagos, que ficara para 
trás, com os pés sobre uma pequena borda que existia do lado 
do declive íngreme – os olhos postos no mais longe horizonte 
que a sua visão pudesse atingir. Pôs-se, então, a pensar, em seu 
íntimo, sobre a alma dos montanhistas, sobre qual força, qual 
magia, qual êxtase os empurravam, às vezes enfrentando peri-
gos desconhecidos – neve, abismos de gelo, ventos cortantes, 
avalanches, solidão, fome –, tudo para se chegar a um ponto 
sempre mais alto, sempre mais alto, talvez o infinito possível 
nesse mundo material da finitude. Sim. Devia ser isso mesmo. 
Assim como as águas espelhadas do lago parado contêm a infi-
nitude do céu, pleno de outros desconhecidos universos, assim 
como a esfera limitada contém o ilimitado número de pontos 
de seu volume, o ponto mais alto, sempre mais alto da monta-
nha mais alta e imponente, de onde se contempla o horizonte 
perdido, esse também deve conter a infinitude na finitude do 
mundo. Eis o segredo da vossa ambição montanhistas! Eis 
o que guardais, todos vós, em vossos labirintos de segredos. 
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Eis o que vos faz, às vezes, dar de cara com a morte, com os 
negros olhos da Moira postos em vossos olhos. Oh! Naquelas 
alturas. Eis o que o vosso inebriar vos concede, conquistadores 
de montanhas. Estava ali, diante dele, Falstaff, materializada, a 
inteireza desse arrastar-se transcendental para fora do mundo, 
não em pensamentos, nem em sonhos, nem em fantasias, ou 
imaginação, fantasmagorias, porém, com o seu pobre, diminuto 
e mortal corpo, movido pelos seus pés, suas asas, seus abraços 
nos ares, o seu alimento vital, na sua simplicidade de pássaro 
peregrino. Voa. Voa nesse elemento. Não temas. Não és Ícaro. 
Não queres o sol impossível. Queres apenas voar e voar, e voar.

E ele, então, renovado em suas forças e em seu espírito, 
retomou o seu caminho. Suas asas eram os seus pés. Ia ao im-
pulso da alma. Guiava-o a voz do desconhecido. Ia deixando 
para trás o tempo. Cada vez mais encarando o tempo que não 
é tempo. O caminho era apenas a passagem, a duração das 
coisas. Em cada passo seu havia uma decisão. Aquela que lhe ia 
ditando um encontro que ele não fazia mais questão nenhuma 
de colocar em algum canto do esquecimento existencial. Ali, 
naquela solidão majestosa, tomada pela altura, junto ao céu, 
na rarefação do ar imaculado, o mais próximo possível do 
empíreo, pano de fundo das estrelas, estando ele com os pés 
na terra, tudo é memória. Ali, onde se pode, com os passos no 
chão, ousar-se chegar o mais perto possível do sol, dando-lhe 
o corpo em oferenda, sem que nada o protegesse, onde a luz 
é plena ao tomar para si os seus olhos, ali não poderia haver 
nenhum refúgio para o esquecimento. A memória o cingia, na 
sua solidão de pássaro peregrino, como a doce amada, na quen-
tura de seu enlace. Era como se ela lhe dissesse – abandona-te 
a mim, confia, não temas o meu abraço nos teus tremores; voe 
comigo em tuas asas.

Falstaff, em algum momento em que se retirou do êxtase 
que o envolvia e que o fazia alternar os seus olhares das alturas 
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das montanhas para as profundezas do vale que ia ficando para 
trás, quando parava para contemplar, longe, o espaço plano que 
deixara, começou a notar que os seus passos se tornavam mais 
leves. Não demorou a calcular que os degraus virtuais, que o 
faziam subir aquela longa escada, iam ficando, quase imper-
ceptíveis, cada vez mais suaves, ou menos altos, e que isso nada 
mais era do que o sinal de que o auge de sua escalada estava 
próximo. O quanto, ele não sabia. Não tardaria, e o passo para 
a vertente do outro lado da cordilheira estaria em sua visão.

O sol lhe batia de frente. Estava próximo da linha do 
horizonte, próximo de mergulhar-se de vez no maciço mon-
tanhoso que ficava do lado do poente. Logo, seria apenas uma 
exuberante e ofuscante mancha rubra que tingia, com a sua cor 
do ferro em brasa, o topo das montanhas e as altas nuvens que 
ousavam serem ainda mais altas no firmamento, que então ia, 
vagaroso, se pintando com o anil violáceo que anuncia a noite. 
Não demoraria muito e Vésper estaria no céu. E também esta-
riam cintilando outras estrelas maiores. Dentre elas estariam 
as suas amiguinhas Alnitak, Alnilan e Mintaka, as Três Marias 
do Cinturão de Órion.

O frio seco e cortante, como uma afiada lâmina de aço, o 
ar um tanto rarefeito, dificultando a respiração, com um vento 
impiedoso, chicoteando-lhe o peito e a face, dificultando-lhe 
até mesmo o ato de andar, então eram os nítidos sinais de que 
a inclemência estava chegando, insensível a tudo, e apertando 
cada vez mais, naquelas alturas. E não foi sem um deslumbra-
mento que Falstaff, esquecendo esses rigores, contemplou a 
descomunal dimensão, ou algo assim para o que não se tem 
palavras, a monumentalidade do profundo vale que se abria 
à sua frente. Se por ali havia algum vale dos deuses, que os 
primitivos assim o chamavam, por ser um deslumbramento a 
sua visão do alto, ali mesmo ele estava. Era a materialização da 
presença divina. A sua contemplação inebriava. A sua beleza, 
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que se cobria de mistérios, naquela luz mortiça avermelhada, 
era-lhe impossível de ser descrita. Diante dela, não lhe restava 
nada, senão o calar--se. Ah! Era a única palavra que conseguiu 
pronunciar. Ele estava justo no passo, no desfiladeiro, a sela por 
ele prevista que divide as águas. Dali em frente, seriam outras 
águas, outros espaços, outras visões, montanhas e mais mon-
tanhas, vales e ainda vales, e um rio fazendo meandros, calmos 
e solenes, na amplidão que se perdia no horizonte da distância 
enevoada, que refletia o azul enegrecido do início da noite.

Era tão bonita essa paisagem, mesmo admirada no lus-
co--fusco, que Falstaff nem notou, arrebatado que estava com 
o horizonte longínquo, o aprazível refúgio que se assentava 
em uma pequena e simpática colina, logo ao seu lado, à sua 
esquerda, no modo de se dizer, bem debaixo de suas barbas. 
Quando virou o rosto, ao acaso, viu-o, nítido, altaneiro, en-
cimando toda aquela imensidão, como parte do divisor de 
águas. Oh! Foi o que disse a si mesmo. E continuou a balbuciar. 
Impossível! Ah! Inacreditável! Que boa alma o teria colocado 
justo aqui? Aqui onde o cansaço e o frio, no exato momento e 
lugar, estavam presentes.

Um pequeno caminho, também pavimentado com lajes 
de pedra retangulares, trabalhadas, e bem encaixadas, seme-
lhantes àquelas da estrada, circundava, em gracioso movimento 
espiral, em uma pendente suave, a colina, e permitia se chegar 
a um patamar, lá em cima, onde se via o refúgio. Esse pequeno 
e convidativo caminho, pois, incitava o passante a percorrê-lo, 
para se alcançar algo no seu topo, era também todo protegido 
pela mesma pequena amurada, construída com as idênticas 
pedras cúbicas, repetindo o tipo de construção que zelava pela 
segurança no lado da estrada voltado para o profundo vale. 
Tudo se levando a crer que o seu construtor queria dar ao con-
junto, com o uso exclusivo de pedras lapidadas, uma harmonia 
arquitetônica com a beleza do lugar, e com a sinuosa estrada 
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que ali chegava a seu ponto culminante, que descortinava, 
diante de si, a esplendorosa paisagem, que apenas a claridade 
do dia poderia pôr diante de seus olhos, na outra vertente da 
cadeia de montanhas. Por hora, ela se apresentava como difu-
sas penumbras, sombras e enigmas. Entre o patamar, onde se 
plantou o refúgio, e a adjacente encosta da imensa montanha, 
que se erguia desafiadora e oposta ao vale, com a sua espessa 
capa de neve, devido ao fato de se estar na linha do divisor de 
águas, havia outra sela, ali colocada pelo acaso, para a alegria do 
idealizador daquele belo recanto, dado que essa sela era o exato 
lugar por onde os enormes e ocasionais volumes das avalanches 
poderiam ser divididos e, ao mesmo tempo, serem desviados e 
escoados para os lados, livrando a bonita construção e os seus 
usuários de grandes e graves perigos ou de destruição certa.

Falstaff, assim que compreendeu a dádiva que o destino 
lhe colocara nas mãos, aceitou a bondosa oferta do aprazível 
pequeno caminho espiral, e começou a subi-lo, vagaroso, para 
atingir o patamar onde estava o refúgio montanhês. Caminhava 
sem, no entanto, tirar os olhos ora do abrigo ora da grandiosa 
paisagem que ia ficando cada vez mais apagada pelas brumas 
da noite. Chegando ao patamar, maior do que ele o imaginara, 
todo revestido com as mesmas lajes de pedra que calçavam a 
via espiral de acesso, deslumbrou-se, quase incrédulo, quando 
foi se aproximando daquilo que ele tomou por ser uma grande 
cabana das montanhas. Era uma síntese do despojado com o belo.

E, então, começou um jogo dialético entre o que ele via, 
a aparência, as formas arquitetônicas, naquelas alturas, ao lado 
de uma deslumbrante montanha, que derramava no ar o seu 
brilho, naquela hora dominado pela cor rosa, e a essência, ou 
seja, o que devia ser lá dentro, o interior. Como alguém de olhos 
vendados tateia algo concreto e fica refletindo sobre o que seja. 
Um jogo em que a imaginação impera em seu auxílio à razão.
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Ele a divisava como sendo uma construção rude, na 
aparência, toda composta de troncos roliços de madeira, apare-
lhados com esmero, que se apoiavam uns sobre os outros, e aos 
pares, formando paredes duplas justapostas, com duplos planos 
de troncos, suportados por pilares também duplos, dessa forma 
dispostos para encarar os rigores das baixas temperaturas e o 
vento inclemente que, naquele topo do mundo, não aliviava 
em nada. Entre os troncos das paredes, as inevitáveis frestas 
eram calafetadas com uma argamassa apropriada, colocada para 
impedir que se entrasse o frio, deixando à mostra, aos visitantes, 
que se tratava mesmo de uma casa de madeira, montanhesa, 
formosa, pesada e simples, fincada no chão, não sem apurada 
arte e bom gosto, feita com os materiais que ali mesmo eram 
abundantes. À prova de ventos constantes e quase sempre vio-
lentos, a cabana assentava-se em pesados alicerces de concreto 
ciclópico, que lhe davam uma forma retangular, estando o seu 
topo, onde se apoiava o assoalho, um pouco acima do plano 
do patamar, para permitir que um providencial colchão de ar, 
servindo de isolante térmico, ficasse entre o piso do refúgio e 
o chão rochoso. Esses alicerces eram largos o suficiente para 
que, em todo o perímetro da casa, por fora, corresse uma con-
fortável e ampla calçada, revestida de madeira que, em plano, 
sem nenhum degrau, como Falstaff o iria confirmar, era um 
prolongamento do piso interno. Uma calçada que se compu-
nha harmoniosa com os avantajados e bonitos beirais que lhe 
encimavam, e que ele notaria ser maior do lado da fachada que 
dava para a montanha. Era nessa sólida fundação de pedra e 
argamassa, construída com o devido desvelo, que se apoiava 
o que devia ser o rico trançado de vigas que sustentavam um 
lindo parquete interior, como Falstaff, depois, não sem um 
espanto – ah! oh! – o iria admirar. Uma graça para o lugar.

Ele não demorou muito a supor, nos seus olhares que, 
em linguagem figurada, denotavam apalpar, não sem delica-
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deza, aquelas formas, pela alta e imponente chaminé, visível, 
que furava o imenso e bonito telhado, composto de placas de 
ardósias, justo no seu ponto central, denunciava alguma lareira. 
Uma lareira? Em meio ao interior? Bem. Vamos ver.

De fato, era o centro interno, belo e notável da cabana. 
Quem não o veria logo que nela entrasse, às vezes, no limite 
de suas forças? Era como se fosse o seu coração, na quentura 
que emanava de si, e no que servia aos que nela estavam e se 
abrigavam, protegidos das inclemências das montanhas. Justo 
no centro para dali irradiar a todos os cantos da casa a sua doce 
quentura. Lá subia uma muito bem feita estrutura de pedra que 
servia, ao mesmo tempo, de lareira e de fogão. Uma lareira um 
tanto excêntrica, pois, era horizontal. Sobre ela, se colocou uma 
grelha onde se podiam cozinhar os alimentos, aquecê-los, ou 
conservá-los quentes. A lareira, se assim pudesse ser chama-
da, era encimada por uma bonita forma piramidal retangular 
apoiada em quatro pilares, que nasciam na estrutura de pedra, e 
que funcionava como um aspirador de fumaça, pois, ligava-se à 
chaminé por uma tubulação também retangular, tudo moldado 
em ferro fundido, que vazava o lindo forro, que, como Falstaff 
o iria notar, seria uma espécie de espelho do pavimento. Enfim, 
esse conjunto central do interior da cabana, todo ele metálico, 
como ele o iria admirar, com um leve sorriso no rosto, nada 
mais era do que a intenção feita realidade de se dispor de um 
amplo e eficiente irradiador de calor, mantendo aquecido, 
dessa forma, o interior daquele refúgio, em meio aos rigores 
das baixas temperaturas externas.

De modo semelhante, não passou sem ser logo notada, 
por Falstaff, lá fora, a beleza de uma cobertura de um simples 
refúgio de montanha. O que põe em questão essa questão da 
simplicidade. Encantou-se ele com os seus amplos, belos e in-
clinados telhados que lembravam os telhados daquelas casas das 
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regiões montanhosas e frias, com grandes, muito elegantes e 
salientes, beirais muito bem trabalhados e vedados com esmero.

As duas portas, uma frontal e outra lateral, assim como 
as quatro janelas, também feitas com troncos roliços de menor 
diâmetro, não eram calafetadas. O que poderia ser estranho. 
Logo se era tomado pelo encantamento de descobrir. Ah! As-
sim eram para se deixar passar mesmo algo do vento intruso 
que ali fazia quase sempre soar um musical som de flautas. 
Oh! E dessa forma musical renovar o ar interior, através do 
efeito de sucção da sua proeminente chaminé, coroada por 
uma cobertura cilíndrica. Um efeito nada desprezível, dada a 
intensidade e constância dos ventos naquelas alturas. Portas 
e janelas abriam-se para fora, tendo as faces dos seus batentes 
voltadas para o exterior, para se evitar que o empuxo do ven-
to as empurrasse para dentro. Elas eram trancadas por uma 
aldrava metálica para serem abertas tanto pelo lado de dentro 
como, com mais razão ainda, pelo lado de fora. Desta maneira 
projetadas, pensando-se naqueles que, às vezes, nas duras horas 
da noites, frias e escuras, esgotados e um tanto desorientados, 
pudessem abri-las com facilidade.

Tudo ali refletia a pedra das montanhas e as madeiras das 
árvores que desciam generosas de suas exuberantes encostas que 
explodiam as suas cores nas primaveras e nos verões quando 
o frio e a neve recuavam para o alto azul dos céus e dos topos 
brancos reduzidos das montanhas.

C E N A  5

Falstaff foi se aproximando do que ele julgou ser a porta 
principal, voltada para o oriente, pois, estava logo em frente 
ao final do caminho em espiral que o conduziu até lá em cima. 
Andou até a escada de pedra que terminava em um pequeno 
patamar no nível da sua soleira. Ao abri-la fácil, após descobrir 
a aldrava que a fechava e, usando uma pequena tranca, travá-la 
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toda aberta pelo lado de fora, para que tivesse alguma luz, e 
entrar naquele ambiente, ficou boquiaberto. Os seus olhos mal 
podiam acreditar no que viam, mesmo sob a escassa claridade 
que tomava conta de seu interior. E deste modo, meio pasmado, 
foi abrindo, e prendendo, pelo lado de fora, as quatro janelas; as 
duas que davam para a montanha, ao sul, que ainda tinha a sua 
capa branca meio rosada acesa, pois, iluminada pelos últimos 
raios do sol; e as duas que davam para o vale, ao norte, quase 
que todo mergulhado nas sombras. Deste modo, procedia para 
que o recinto, em poucos instantes, fosse todo arejado, não se 
importando que o ar que nele penetrasse, empurrado pelo vento, 
estivesse, naquele momento, um tanto frio, pela adiantada hora 
do fim do dia. Os seus atentos olhos, de relance, viram quatro 
camas bem arrumadas nos quatro cantos do refúgio, um local 
apropriado para se deixar a tralha, a lareira-fogão, uma ampla 
mesa de madeira pesada, com suas cadeiras, também de madeira, 
e o interessante conjunto do que seria um exaustor de fumaça 
metálico, que se ligava à grande chaminé, que logo ele calculou 
fosse uma inteligente espécie de aquecedor daquele interior. 
O lindo piso, um parquete, e o forro, que davam a impressão 
de se refletirem entre si mesmos, tomaram alguns minutos de 
seus olhos curiosos que dançavam de um para o outro. Quem 
seria, aqui, o Narciso, e quem seria a sua imagem? Larga isso 
para lá, velho Falstaff, cuida de relaxar e de descansar-te o 
corpo, deixa as coisas da alma para depois, foi longo o teu dia 
e longa a tua caminhada.

Tomando a direção do lugar onde iria arriar a sua tralha, 
ele tartamudeava palavras um tanto sem sentido, em solilóquio.
Impossível! Ah! Inacreditável! Que boa alma teria construído 
tudo isso aqui? Nessas alturas, exato no divisor de águas. Di-
visor dos espaços. Ou divisor do tempo? Ou divisor de eras? 
Acorda, velho Falstaff! Não há ninguém aqui para ouvir os teus 
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dizeres. Falas amalucado contigo próprio! Toma tento, presta 
a atenção, homem, que a noite não tarda.

Aliviou a sua tralha e foi à lareira-fogão. E lá retirou a 
tampa de uma pequena caçarola, ainda quente, que estava um 
pouco afastada das brasas ainda acesas embaixo da grelha. Es-
tupefato mais uma vez. E retomou o monólogo. Inimaginável! 
Ah! Creio porque vejo. Um gulache, a comida dos pastores. Ah! 
Aqui está a origem dessa essência de páprica que senti logo que 
entrei. Que fazem essas batatas aqui? E descascadas! Toma tento, 
velho Falstaff! Estão aí para serem cozidas. Foram deixadas para 
ti, peregrino. Tu estás a renegá-lo? Como um pássaro perdido 
nessas montanhas frias! Presta a atenção! Retoma a tua condição! 
Sim, é isso mesmo! Batatas! Batatas cozidas com gulache! Ótimo! 
Suprema delícia para quem há muito, muito tempo mesmo não 
sabe o que é uma comida quente. Que boa alma fez isso tudo?

Logo concluiu que, antes, tinha que providenciar a água, 
a panela e o fogo. Olhou em volta com a sensação de que nada 
mais iria surpreendê-lo. Viu a pia, em meio a uma bem esculpida 
pedra de granito vermelho. Ali estava a água. Ao seu lado, duas 
prateleiras de madeira continham alimentos, copos, pratos, 
talheres, panelas e tudo o mais. Então, lá estava a panela. As 
bem arrumadas prateleiras estavam entre uma das janelas e a 
segunda porta, aquela do lado da montanha. Em cima de um 
dos prolongamentos da pedra da pia, havia um grande pote 
que ele acreditou ser de água de beber. Ao seu lado, estava uma 
espécie de concha para apanhá-la. Faltava o fogo. À direita desta 
segunda porta, havia uma pequena estrutura de ferro fundido. 
Ah! Sim, um lenheiro! Ali estava o princípio do fogo. Tinha, 
então, a panela, a água e o fogo. Ao lado do lenheiro, havia uma 
pequena tora serrada de cerca de meio metro e um convidativo 
machado que figurava lhe dizer: use--me e reponha na parte de 
cima do lenheiro o que você retirou pela abertura ai embaixo. 
E ele, sufocando uma imensa vontade de dar a sua ancestral 
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gargalhada, mesmo que não se surpreendesse com mais nada, 
não resistiu em voltar ao monólogo. Sussurrava meio rindo. 
Que boa alma fez isso tudo? É muita coincidência para ti, velho 
Falstaff? O que não se compreende, diz-se que é coincidência? 
Obra do acaso? Feito do destino? É melhor cuidar daquilo que se 
tem que cuidar, para se aproveitar ainda a pouca luz existente, 
do que ficar por ai indagando-se sobre o que não é indagável. 
Para o que não é indagável, não se tem palavras, cabe o silêncio. 
Nada disso adiantou. Não se aguentando mais, explodiu a sua 
polifônica gargalhada. Ah! Ah! Ah! Ah! Uma gargalhada que 
saiu por ai ecoando nos esconsos grotões profundos entre as 
montanhas. Ah! Ah! Ah! Ah!

Assim que avivou o fogo e colocou duas batatas para 
cozinhar, não muito perto do seu centro, para que cozinhassem 
devagar, não se esquecendo de puxar a caçarola do gulache mais 
um bocadinho para perto do calor, para reaquecê-lo, foi até 
o pote e fartou-se de beber a água fria, quase gelada. E abriu, 
travando-a, a porta do lado da montanha.

Saiu rápido. Queria aproveitar o pouco da luz diurna 
que ainda existia, para contemplar a paisagem exterior do 
lado oposto ao lado da estrada. Então, estando do lado de fora, 
aspirando forte o ar, e soltando-o, na larga calçada de madeira 
daquele local da casa, o seu rosto se iluminou todo com uma 
densa mistura das cores avermelhadas, amarelas e alaranjadas 
que emanavam do esplendoroso manto, algo sacerdotal, com 
que se vestia a montanha. Um tom anunciador do fim do dia. 
No alto e do lado do oriente, o céu se pintava vagaroso com 
uma forte cor anil tendendo para o violeta. Na fímbria do seu 
horizonte, o negrume quase prevalecia. E as incredulidades 
continuaram. E logo se transformaram em fantasias para a 
alegria de Falstaff. E a sua cabeça volteava-se como se estivesse 
solta, imersa, em um excitante vórtice mental. Os pensamen-
tos, rodando, se atravessavam. Ele, ali, parado, respirando o 
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ar frio e puro, girando a sua cabeça para que pudesse ver tudo 
em volta, estava então acreditando que toda aquela realidade 
não passava de algo enganoso dos sentidos, porém, para o seu 
júbilo, um tanto cheio de um refinado e agradável mistério. 
Ou, como ele gostava de dizer: seria uma venturosa ilusão. Era 
e não era. Fugia e ficava. Fingia-se ausente e presente. Assim 
mesmo como naqueles longos prelúdios da conquista de uma 
linda mulher. Misturava gostosas sensações de embriaguez. 
Na verdade, achava que tudo aquilo em que estava, naquele 
instante do seu tempo, era uma primorosa armação do destino, 
ou do seu atrapalhado menino de recados, o acaso, ou mesmo 
da providência, ou seja lá o que for, ou que nomes os homens 
o queiram dar. Não poderia ser outra coisa. O fato era que um 
desconhecido sentimento de felicidade o invadia quase furtivo. 
Ele se sentia leve. E não parava de imaginar. Ou, então, que 
tudo que lhe envolvia, cheio de carinho, nada mais era do que 
um longo sonho, uma fantasmagoria, uma fábula imaginária 
que ele, mesmo acordado, estava vivendo, por uma espécie de 
magia. Ah! Magia! Senhora das antigas figurações em que os 
homens não mais acreditam! Que pena! Estão deixando para trás 
sutis momentos no vasto tempo. Ele começou a ter uma tênue 
impressão de estar em um velho mosteiro afastado, longínquo, 
do qual era o único monge. E aí sorriu. Um solitário monge 
que seria o abade de si mesmo. Aí, nesse ponto, ele não resistiu 
a profanar aquele silêncio de pedra de um grande e invisível 
claustro interno, com o seu jardim e com a sua fonte a jorrar 
água, e soltou a sua forte e sonora gargalhada que se refletia 
nas paredes das escarpas brancas alaranjadas. Ah! Ah! Ah! Ah! 
E lá vinha o eco. Incrível. Vinha mesmo. E forte. Ah! Ah! Ah! 
Ah! E repetido. Ah! Ah! Ah! Ah! Obstinado. Ah! Ah! Ah! Ah! 
Longínquo. Quase apagado. Ah! Ah! Ah! Ah! Quem sabe não 
fosse uma alucinação. Que maravilha se fosse isso mesmo! O 
mundo dos alucinados talvez fosse o mundo do verdadeiro real. 



189 | João Cezar Pierobon

Ah! Sim, poderia sê-lo. Delírios. Visões. Fantasias. Ilusões. Não 
seria o que se tem, mesmo acordado, em plena luz do dia, ou na 
escuridão da noite? Ou, talvez, tivesse adormecido, em alguma 
estação, no longo caminho de subida da montanha. Poderia 
ser que isso tivesse acontecido naquela majestosa parada que 
dera, da qual poderia contemplar o infinito do páramo, para 
beber a água que escorria pela escarpa, toda tomada pelas ár-
vores. Lá ficara e se esquecera de acordar. Simples, deitara-se 
ao relento e se quedara nas delícias dos braços de Morfeu. E, 
dali, em diante, tudo não passaria de um doce sonho. Ocorre 
que ele então, apesar do cansaço, estava muito bem desperto e 
plantado com os pés no chão. Aquilo ali não era sonho algum, 
nem desvario, era sim a beleza do real. Então ele se perguntou. 
O que separaria o sonho de olhos abertos do sonho que a noite 
do sono nos concede? Impossível saber. Para que saber? Na 
verdade, tudo o que estava pensando sobre toda aquela bela 
presença, naquele momento, nada mais deveria ser que uma 
fantasmagoria que escapava daquele real palpável. Um véu 
inefável vestindo a coisa. E esse ato lhe era nítido, consciente, 
e é aí que está a questão. Todas essas figurações, ou impressões 
vagas, ou lá o que sejam, sobre devaneios e alienações que o 
assaltavam, girando caóticas em sua alma, numa hora em que 
o cansaço o assolava, na verdade não passavam de imaginações 
suas. Imaginações. Fantasias. Pedaços de humanidade que ainda 
flutuam à deriva no oceano existencial do homem. Ou, destarte, 
tudo não passasse de sonhos puros, quais sonhos de criança, à 
luz diáfana e carinhosa do fim do dia. Ah! Sim! A divina ima-
ginação. A sagrada ilusão. E, por palavras insuficientes, uma 
beleza de sonhos, porque formosura. Forma perfeita de algo 
real que transborda, pela graça, como forma irreal, acreditada 
como intangível. Tudo muito contraditório num jogo enig-
mático. Dado que ele estava muito bem desperto no mundo 
da concretude. Ele estava cônscio de si mesmo. Sabia por onde 
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pisava. Mesmo que o fosse no mundo das quimeras. O inacre-
ditável de toda aquela cena no refúgio vinha de seu encanto 
simples, e em integral harmonia com aquele lugar que lhe dava 
a entender ser pleno, vizinho ao céu, isolado da azáfama do 
mundo, do seu falatório, do seu turbilhão, das ondas de sons, 
da cacofonia sonora e imagética que o dominam, e que por 
ele, mundo, transitam, à velocidade da luz. Por isso lhe veio, 
por longínqua associação de ideias, a vaga, porém, perceptível, 
sensação de estar em um mosteiro, no alto de uma montanha 
isolada desse mesmo mundo que a cercava. Essa era a ideia que 
lhe dava aquele refúgio. O silêncio da ausência e da sombra 
em meio ao tumulto da luz e da presença. E que, apesar disso, 
havia boas almas que cuidaram da sua despojada construção e se 
preocupavam com a sua preservação da corrupção existencial, 
como ainda os monges o fazem, em vários recantos da terra. E 
assim era aquele pedacinho nas alturas. Um espaço venerável, 
belo e equilibrado como era, como um lugar santo, convidativo 
à meditação, à oração, o mais possível perto do céu – e assim o 
fizeram as boas almas que o ergueram e dele cuidavam, justo 
por terem almas de andarilhos. Ou sê-los. Pássaros peregrinos, 
como ele. E quanto a ser um lugar insólito, isso não queria dizer 
nada. Quantos milhares de lugares ainda existem espalhados 
por essa terra em que o homem jamais colocara os seus pés? 
Não é voar por sobre, não, nada disso. É andar sobre eles com 
os pés no chão. Alguém poderia dizer, de um modo absoluto, 
sem que fosse contestado, que não os houvesse de modo algum, 
e que o homem, em definitivo, tivera pisado em todos os pontos 
do seu planeta? Pior, não é só uma questão de um ponto, um 
local, uma pequena área, caverna, rio, ou lago, ou o que seja. 
Por mais absurdo que pareça, ainda são vastas as regiões onde 
o homem, por diversos motivos, ainda não colocou os seus pés 
e talvez, nelas, nunca os colocará, lá deixando cravada a marca 
de seus passos. E, pior ainda, por mais que o homem conheça 
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sobre o universo ao qual concebe pertencer, por mais que tenha 
inúmeras e bem lógicas teorias sobre ele, belas teses, por mais 
que ele volte mais os olhos sobre o grande e misterioso espaço 
infinito do que sobre o seu finito e pequenino planeta, que é 
o seu mundo, talvez porque busque lá, nos céus, um sentido 
para cá, na sua casa comum, o fato é que ele, homem, sobre essa 
terra tão aqui mesmo tocável, tão coloquial, tão mãe ancestral, 
tão fácil de ir-se ao seu encontro, e de estar-se nela, sobre ela, 
o homem ainda tateia, essa é a verdade, indagando o que ela 
é, e o que representa, como sentido, para ele, sua vida, e a sua 
humanidade. Ela é um portal de mistérios. Não poderia ser 
diferente, como parte do todo, com o seu irrevelado enigma. 
Por que é assim? De onde veio? Para onde vai? Ela, mãe Gea, 
também deve merecer as mesmas questões.

Logo que ele se viu livre dos seus ambrosíacos vórtices 
mentais, provocados por suas incredulidades, que o deixaram 
imóvel, logo em frente à segunda porta, pode notar, à sua 
esquerda, uma pequena casa que imitava, em miniatura, a 
casa do refúgio, à qual se chegava por uma passarela toda de 
madeira. Ao lado dessa passarela, havia o que ele imaginou 
ser um grande reservatório de água, de forma cilíndrica, en-
terrado, em cuja tampa, também de madeira, foi colocada uma 
bomba de alavanca com o seu êmbolo de recalque. Um cano 
saia do êmbolo e levava a água até uma caixa d’água, também 
de forma cilíndrica, superior, onde um tubo ladrão indicava, 
ao casual bombeador, que o nível máximo fora atingido. Fals-
taff, assim como de modo imaginário lhe dizia o machado, ao 
lado da tora cortada, notou ali se repetir, ao olhar a bomba de 
alavanca, não outro clamor: reponha, por mim, a água que 
você usou. Sim, disse-se ele, amanhã, logo pela manhã, temos 
boas tarefas a cumprir. E continuou o seu monólogo. Vai se 
saber de onde virá toda essa água. A curiosidade não o deixou. 
As incredulidades não lhe davam trégua. Não lhe custou ver 
uma pequena adutora que se mostrava encravada na encosta 
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da sela contigua ao refúgio e que subia a escarpa do outro lado 
da montanha, por mil razões, com propriedade, protegida das 
eventuais avalanches. Até isso? Santo Deus! Deixa para lá. Não 
estranhe mais nada aqui, velho Falstaff.

Como um bom soldado, ele continuou a explorar o ter-
reno, com o reconhecimento, in loco, de tudo.

O próximo passo foi a pequena casa. As suas increduli-
dades só fizeram aumentar. Era uma beleza de casa de banho. 
Uma enorme banheira de água aquecida, após dois chuveirões, 
frontais a dois banheiros. Chuveiros que mais eram enormes 
bacias perfuradas, com um diâmetro de quase um metro, que 
deviam jorrar uma cachoeira de água que se podia temperar do 
modo que se quisesse. A tentação de entrar debaixo deles foi 
vencida e a insaciável satisfação do seu desejo foi adiada. Falstaff 
ainda queria aproveitar o pouco de claridade natural que ainda 
existia, para poder explorar todo o lugar. Desceu por uma pe-
quena escada que havia visto antes de entrar na casa de banho. 
E logo embaixo da casa viu uma pequena fornalha onde ainda 
queimavam algumas brasas. Está explicada a água quente. Ao 
lado, o idêntico lenheiro, e, adjacente a ele, a indefectível tora 
cortada, e o igual invocativo machado. Use-me para cortar e 
repor a lenha que você usou. Tudo bem, tu falas pelo silêncio, 
na tua quietude, deveras sei, combinado – monologou ele –,mais 
uma tarefa para o nosso amanhã. Estranhas, mais alguma coisa, 
velho Falstaff? Não! Nada mais me será estranho aqui. Mergu-
lhemos em um bom e divino banho que o jantar e um bom sono 
nos espera. Acho que estamos cansados e que merecemos isso.

Águas quentes. Cor das esmeraldas. Águas azuis. Cor 
das águas abismais dos oceanos. Águas divinais e abençoadas. 
Águas reparadoras de todas as dores, de toda a fadiga, de todos 
os andares, de todos os pecados, de todos os voos dos pere-
grinos. Em ti, flutuo abençoado. Como as minhas asas no ar 
e os meus pés no caminho. Em ti, sou a tua dádiva ao mundo. 
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Envolve-me em tuas doces carícias de mãe amada. Em ti, que 
és calma e doçura, suportarei o futuro. Não me importa qual 
seja. Contigo, o destino pode me abraçar. Em ti, mergulho a 
minha alma. Em ti, pulsa calmo o meu preocupado coração. Em 
ti, sou dono e poeta de todas as fantasias. Em ti, lavo e deixo o 
sofrimento do mundo que carrego em meus braços. Em ti, não 
existe mais a hora da espera. Esta ficou no passado que desaba 
inteira sobre mim como o faz a água que cai, aos poucos, do 
alto da montanha e vai encher o vale de minha memória que 
ficará retida no tempo parado e eterno. Em ti, amada quentura 
da existência, serei a eternidade perdida e recuperada. Em ti, 
corta-se a luz desse candeeiro milagroso em milhares de pe-
dacinhos, como se fossem fogos de artifícios multicoloridos 
que enfeitam a noite dos céus violáceos, e como se fossem 
estrelas cadentes estimuladoras de nossos pedidos e orações. 
Em ti, banho-me do sagrado, dessa forma abandonado, livre 
do peso. Em ti, flutuo as minhas fantasias. Em ti, as minhas 
ilusões ganham os espaços desconhecidos. Em ti, busco o sentido 
perdido, aquilo que esconde a comunhão das almas, o mesmo 
e silencioso som misterioso que sai de todas as bocas. O som 
da nossa identidade largada.

Vamo-nos, velho Falstaff. A noite esperta se encheu de 
estrelas. E ele se levantou da grande banheira, enxugou-se, 
vestiu-se com a sua roupa leve, jogou em cima de suas costas 
o seu casaco pesado, apagou o pequeno candeeiro que havia 
acendido, e saiu debaixo de um céu que cintilava a sua lumi-
nosidade intensa através de uma atmosfera filtrada e gelada. 
Entrou no refúgio, fechou as suas portas e janelas. O vento 
noturno as empurrava de encontro aos seus batentes. E começou 
a soar, num volume muito suave, em diferentes, porém, em 
harmônicas alturas, possibilitadas pela sua passagem através das 
diversas e paralelas frestas, dando a entender, pela sua beleza 
sonora, que intencional daquela forma foram colocadas, para 
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exato resultarem em um encantador som de flautas múltiplas 
compondo belos acordes.

Falstaff serviu-se do gulache e das batatas cozidas sobre 
as quais derramou um pouco de azeite. Comia quase que de 
olhos fechados para tentar sentir todos os gostos de todas as 
ervas, cada uma delas separadas das outras, que serviram ao 
tempero daquele delicioso prato, distinguindo aquele sabor da 
páprica dentre os demais que tentava, em vão, adivinhar, reco-
nhecendo a arte consumada de quem o fizera, pois, ai estava o 
final segredo, irrevelável, do mestre que o preparara. Era como 
querer desvendar, assim de supetão, todo o significado que um 
poeta esconde por debaixo das sucessivas camadas simbólicas 
que ele, habilidoso, e enigmático, interpõe entre o que ele diz e 
o que ele quer dizer, entre a forma e a essência. Para se chegar 
a ela é preciso palmilhar intrincados caminhos. Nisso, a arte 
culinária imita a arte poética. Há sempre um quê de mistério 
no todo ao qual temos acesso, e que nos veda o conhecimento 
completo de todas as suas partes, que afloram, todas, misturadas 
e combinadas. As diversas essências e os mais variados gostos 
nos chegam como uma saborosa superfície de aparências que 
se interpõe teimosa entre a sensação e o que a compõe.

Acabou o seu jantar, lavou o que tinha que lavar, se-
cou e guardou tudo no lugar. Fez-se um chá e serviu-se. E, 
tomando-o, sentou-se meditativo em uma ampla poltrona 
na qual poderia recostar a cabeça, ouvindo o som harmônico 
do vento cercado pelo silêncio completo da noite. Quando 
terminou o chá, lavou, secou e guardou o restante de tudo 
o que usara, afastou a chaleira das brasas do fogão, e voltou 
a sentar-se. Esvaziou a sua cabeça de pensamentos. A única 
coisa que sentia era o som de sua respiração que fazia eco aos 
doces sons das flautas em que se transformaram as janelas e 
as portas. E assim adormeceu um doce sono.
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Acordou quando a baixa temperatura tomou conta do 
refúgio, apesar de todo o seu sistema de aquecimento. Levan-
tou--se tiritando de frio, e deitou-se na primeira cama que 
encontrou. Afundou em seu linho branco e sentiu o perfume 
de sua limpeza quando apoiou a sua cabeça em um enorme, 
confortável e macio travesseiro. Algo deste ato de ali se deitar 
o transportou, como se fosse por alguma magia, para o tempo 
de sua infância, pois, em sua casa, era o linho assim mesmo, 
brancura absoluta e cheio de perfume. Era um afundar-se na 
pureza e no aconchego, ouvindo a voz do vento lá fora e as 
últimas vozes dos que o cercavam e dele cuidavam. Cobriu-
-se com uma grossa manta. E dormiu um sono sem sonhos, 
abraçado aos harmoniosos sons que o vento da noite soprava 
nas portas e janelas, até que os primeiros raios do sol, arautos 
do novo dia, batessem de novo, no seu eterno retorno, nos 
topos brancos das montanhas e recomeçassem a sua tarefa 
de espalhar a sua ainda frágil luz pelo mundo que ia saindo 
das sombras da noite.

Como sempre, acordava antes que o sol estivesse no 
horizonte. Levantou-se de um pulo. Arrumou, com esmero, 
a sua cama, deixando-a exata como a encontrou. Abriu as ja-
nelas, e a porta da fachada da montanha, mesmo estando frio. 
Arejou o ambiente. Aspirou o ar fresco da manhã. Tomou um 
bom banho, vestiu-se com a sua roupa de andarilho e fez-se 
chá que ia tomando, com prazer e devagarzinho, servindo-se 
de pedaços de um enorme pão preto que estava sobre a mesa. 
Tudo feito com calma. Lavou, secou e guardou o que usara 
no desjejum. Rachou a lenha e recolocou o que calculou que 
usara na noite anterior nos respectivos lenheiros. Bombeou a 
água do reservatório inferior para a caixa d’água superior até 
que o seu ladrão a vertesse, sinalizando que estava completa.

Depois de inspecionar todo o interior da casa, e achar 
que tinha deixado tudo conforme encontrado na tarde anterior, 
fechou as janelas e a porta do refúgio da fachada sul, quando 
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os primeiros raios do sol surgiam no nascente e inundavam 
de luz amarela avermelhada o manto esbranquiçado da eterna 
neve da montanha. Admirou-a ainda por uma pequena fresta 
da porta. E não deixou de lhe dar um leve sorriso. Como se a 
agradecesse pelo privilegio de tê-la conhecido e de ter colocado 
os seus olhos em sua imponente beleza, assim tão de perto e 
tão íntima. Encheu o seu cantil com água fresca, tomou uns 
bons goles de água, reencheu-o de novo, guardou-o na mochila 
e, nada mais tendo ali o que fazer, colocou a sua tralha sobre 
as costas, saiu pela porta principal girando a sua aldrava para 
fechá-la. Caminhou até a escada descendo-a vagaroso, como se 
não o quisesse fazê-lo. Sem olhar para trás, tomou a direção da 
estrada espiral que contornava aquela encantadora colina, com 
a sua dadivosa cabana, e que o conduzia à estrada principal.

Quando chegou lá embaixo, e estando o refúgio como 
que sob a imensa e iluminada montanha, ao fazer uma ligeira 
curva, parou, e ficou a admirá-lo de frente, antes que prosse-
guisse a sua andança. Tinha nos olhos certo brilho. Achou-o, 
sem nenhuma dúvida, deveras semelhante a uma torre de um 
mosteiro isolado nas montanhas, longe demais do burburinho 
mundano. Não conseguiu reprimir um carinhoso sorriso. Sim. 
É um mosteiro! E lá estive eu como aquele que chega, cansado e 
faminto, e que é bem-vindo, como manda a antiga tradição, de 
sempre bem receber os que chegam, nas noites, em busca de um 
abrigo. Lá fui o único monge e o abade de mim mesmo. Talvez 
seja isso mesmo e não saiba. Sorriu prazeroso para si mesmo.

Retomou a sua caminhada. A estrada, agora, era dadivosa, 
pois descia imensa e tranquila para um profundo e solene vale 
que semelhava, nas primeiras horas de um novo dia, explodir 
em uma beleza que ninguém, nessa vida, a não ser um poeta 
saberia descrever.

Ele foi tomado pela impressão de que era uma estrada 
do tempo que nenhum ritmo saberia medir. Em verdade, co-
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meçou a compreender que o seu caminhar era um rastro de 
ausência que ia deixando atrás de si pelo mundo. Um rastro 
que ia ficando no passado.

Voa pássaro peregrino. Os teus pés são as tuas asas. E o 
céu é o teu caminho.



ATO 4 – Os dois Olhos Azuis

C E N A  1

Naquele espaço havia uma voz doce, cantando uma can-
ção, enquanto um desatento Falstaff caminhava, em meio ao ar 
puro e frio daquela deslumbrante manhã. Era um canto muito 
longínquo. E sua atenção se dirigia mais para os horizontes sem 
fim em que punha a sua visão e também, com mais cuidado, 
para o seu apertado caminho em um desfiladeiro, tendo à sua 
direita um abismo envolto em breu. Depois o canto cessou. E 
recomeçou após uma indefinível pausa. Falstaff ouvia, quase 
inconsciente, uma canção que se repetia, e um tanto distraí-
do, não prestou a atenção nela. Estava mais ligado na ampla e 
descomunal paisagem do que em algum canto. Aliás, esquisito, 
pois, tudo ali era um imenso vazio.

As montanhas derreteram-se em um vale invulgar, em 
sua profundidade, com encostas quase verticais. Lá embaixo, 
apesar da ainda fraca luz do dia, podia-se perceber o rio gran-
dioso, algo solene, majestoso, poderoso e veloz no seu fluxo, 
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quase todo coberto de espumas brancas que se formavam e se 
desmanchavam ao capricho daquela turbulência que levava 
tudo de roldão em suas águas cristalinas, quando elas conse-
guiam se mostrar, em meio àquele caos do seu agitado fluxo. 
As suas diversas correntezas, se dividiam e passavam, revoltas 
e ondulantes, esfacelando-se, mesmo chocando-se entre si, 
produzindo grandes vórtices, ao escoarem, encachoeiradas, por 
dentre os enormes blocos de pedra, lavados e brilhosos ao sol, 
grandes matacões, que teimavam em ficar pelo seu caminho. 
Impossível se dizer como se chegar lá embaixo pelas íngre-
mes e amedrontadoras encostas daquele abismo. Se é que isso 
fosse possível para o comum dos homens. E se é que haveria 
qualquer ser humano que tivesse a coragem de lá descer. A 
garganta, límpida, quase sem nenhuma névoa que embaçasse a 
sua paisagem, algo anoitecida, contínua, por uma distância que 
se perdia na perspectiva do horizonte longínquo, na direção 
geral do oeste, produzia, ao se admirá-la, daquela altura, algum 
medo, acompanhado de uma tontura, pois, dava a entender, 
ao seu contemplador, estar sempre mergulhada em perigos 
desconhecidos. Ela, na sua vastidão, numa imaginária voz saída 
de seus esconsos, sussurrar-lhe-ia, ao ouvido, que não temia 
o nascer do dia. Dar-lhe-ia a entender que nem o dia, com o 
seu luminoso sol, como sempre, mesmo em sua plenitude, 
não ousaria penetrar em suas encostas umbrosas, cheias de 
segredos, em meio àquelas altitudes que lhe davam origem. As 
montanhas seriam irmãs entre si. Elas se sombreiam e se auto 
protegem, umas às outras, nos seus recônditos. Ainda mais 
naquela hora de tímida claridade em que o sol, com o seus raios 
horizontais, surgia apenas como uma nesga de luz irradiante. 
O oriente luminoso era apenas a distante figuração, naquela 
frágil e fosca hora da manhã, não a realidade de uma poderosa 
fornalha incandescente. Esta, plena de vermelhidão, mesclando a 
sua cor no brilho e no frescor do orvalho da manhã, ia abrindo, 
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aos poucos, porém, determinada, a sua porta a partir da qual 
iria derramar a sua esplendorosa luz pelo mundo.

Depois de um tempo e o seu caminho percorrido, sem-
pre com cuidado, uma vez que ele ladeava um abismo, uma 
voz delicada de alguém oculto queria avisá-lo de algo que ele, 
Falstaff, desatento, não percebia.

– Ei, tu aí, presta a atenção, distraído Falstaff! Essa canção 
aí que eu cantei diversas vezes para ti, enquanto caminhavas, 
é a canção que tu de há muito conheces, seu taberneiro inve-
terado! A Canção da Taberna sobre o Lamento da Terra. A 
taberna do mundo.

Era a canção com a qual Gustav Mahler inicia o seu 
Canto da Terra – Das Lied von der Erde. Mahler descobriu 
um inestimável e belíssimo tesouro na obra do poeta alemão 
Hans Bethge, A Flauta Chinesa – Die chinesische Flöte –, onde 
reuniu as suas traduções de antigos poemas chineses, quem sabe, 
recriados, e que o compositor usou para o libreto de sua obra. 
Era uma canção lamentosa que se apresenta cheia de claros e 
escuros, enigmática e simbólica, com tristezas atravessando 
alegrias, melancólica e bela, falando, dentre outras coisas, so-
bre a escuridão da vida e da morte, sobre a nossa angústia e 
o nosso limite existencial, no entanto, afirmando, também, e 
isso era importante para Falstaff, que um copo de vinho era 
a dádiva suprema nesse mundo, um mundo que seria eterno 
sob o céu azul e de primaveras que sempre retornam – a dita 
canção era a Canção da Taberna sobre o Lamento da Terra, 
sendo os versos do poeta chinês Li-T’ai-Po.

– Ei! Puxa vida! Estás surdo?
– Quem fala aí?
– Não interessa, pelos menos por hora! Cantei diversas 

vezes uma canção. E tu? Nada! Andas desligado, Falstaff? Ca-
minhas dormindo?
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– Que canção? Tu aí que estás escondido. De que falas? 
Põe a cara de fora. Pula de onde estás para esse caminho que 
desce a montanha! Ou, então, toma o teu rumo! Não me amole!

– Disse que isso não interessa agora! E não posso tomar 
o meu rumo. O meu rumo é o teu. Depois fica tudo explicado. 
Tu vais entender.

– Ou tu falas quem és e pões a tua cara na minha frente, 
ou eu não tenho assunto. Não falo com sombras, ou sei lá o 
que sejam. Espectros. Aliás, a valer estou falando com quem 
não vejo. Devo estar tendo alucinações. Pelo cão! Devo estar 
ficando maluco só de responder para quem não vejo.

– Às vezes tu falas com elas e não sabes. Elas podem estar 
caminhando ao teu lado e tu não as vês porque não quer. Tu 
que estás fascinado por esse horizonte cheio de beleza. Vamos 
ao caso. Nem estás tendo alucinações e nem estás maluco. Re-
pito, te disse que, por hora, isso não interessa. Tu és surdo e 
distraído. Perguntei sobre a canção que cantei algumas vezes e 
tu nem aí. Desarma o teu espírito, Falstaff, meu irmão gêmeo. 
Indaguei-te pela canção que tu deves ter ouvido.

– Sim, tenho que tomar tento sobre esse caminho, afinal 
estou na beira de um abismo. O caminho é estreito e cheio de 
perigos. Será que não o vês, insolente! Creio que tem que ser 
assim, não é? Seja lá quem fores tu! Bem, suponho que estás 
mais educado, mais cavalheiro, chamando-me irmão gêmeo. 
Tudo bem, vamos lá, que canção?

– A Canção da Taberna sobre o Lamento da Terra. Estás 
na taberna do mundo.

– Ah! A tal canção, a canção dos taberneiros. (Disse-se 
mais de si para si mesmo do que para a voz. E logo se calou. 
Seus olhos estavam no desfiladeiro fechado e no rio lá embaixo, 
fervente, tormentoso, que levava tudo pela frente, como os 
grandes troncos de árvores caídas, que iam flutuando corren-
teza abaixo, e que guerreavam com os imensos e irremovíveis 
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blocos de rocha, sentinelas do rio, que iam encontrando pelo 
seu caminho, neles dando fortes encontrões, como se quisessem 
tirá-los do lugar. Era uma briga de titãs).

Falstaff começou a se sentir uma espécie de sem tempo, 
e sem espaço, senhor de uma indefinida leveza, corporal e es-
piritual, na medida em que caminhava pela longa e, pelo que 
supunha ser, uma interminável descida. Talvez estivesse em 
uma senda de mistérios. E o ponto inicial disso seria aquele 
refúgio que, cada vez mais, lhe vinha à mente como sendo 
algo paradisíaco, um mosteiro nas alturas da terra. Um portal 
do limite. Lá onde se sentira um monge que seria o abade de 
si próprio. O sol solene ia longe no seu caminho astral, e isso 
se lhe figurava um dado absurdo, pois, no seu cálculo, não 
decorrera muito tempo entre o momento em que deixara o 
retiro das montanhas e aquele justo momento em que dirigia 
o seu olhar para o alto e notava que o céu se tingira de um 
inacreditável azul que vibrava a sua imaculada onda de luz 
sobre o mundo. E, além de tudo o mais, uma voz que estaria 
caminhando ao seu lado. Era o que lhe faltava! Santo Deus! 
Onde fui dar com os costados?

– Tu estás indo bem, nessa descida perigosa. Não temas. 
Tu tens a necessária concentração. Foste evasivo ao falar sobre 
a canção.

– Ah! A tal canção lamentosa. Tudo bem, vamos lá, dado 
que tu insistes. Porque será que nós, os bons taberneiros, não 
podemos esvaziar o nosso copo cheio com o sagrado vinho 
dionisíaco, divino, etéreo, néctar dos deuses, que espuma a sua 
cor púrpura, em nossa preciosa taça, e nos deixa a boca seden-
ta, após fazermos as nossas saudações, antes de alguém cantar 
uma canção? Vamos dizer, lamentosa. (Fez uma breve pausa 
e continuou o seu suposto monólogo. Ou o que ele acreditava 
fosse isso mesmo. Um tanto caótico). Ah! Um bom copo de 
vinho, ou de xerez. Ah! Como foi difícil descobrir tal coisa! 
Quantos sofrimentos e tragédias vivemos para se chegar a isso?
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– Oh! Velho Falstaff, deixa de lamúrias confusas! (Alguém 
oculto lhe falava, sim!, era isso, justo ao seu lado. Será? E, mesmo 
intrigado, ele dissimulava que não escutava nada. Continuou 
em silêncio no seu caminhar pela senda escarpada que, vagarosa 
e sutil, ia se tornando menos íngreme. Um olho na frente e o 
outro naquelas profundezas, ainda lá, presentes. E, depois de 
um tempo, que ele não sabia mensurar, pois sentia que havia 
perdido as referências temporais, o seu oculto acompanhante 
insistiu em chamar-lhe a atenção). Ouça o murmúrio do rio 
(a voz era clara, e repetia ), ouça o murmúrio do rio. Presta a 
atenção, homem! (O rumor das águas do rio estava ali mesmo. 
Era inegável. A voz não falava um absurdo. Ela existia mesmo? 
Embora ele não quisesse acreditar, algo do seu íntimo levava-o 
a prestar a atenção. Era o mínimo que podia fazer para poder 
crer. Podia ser uma alucinação, uma loucura, uma fantasia. Não 
havia dúvida de que, junto dele, estava uma voz a lhe falar aos 
seus ouvidos. O fato de que, depois de um tempo, em seu voo 
solitário de pássaro peregrino, não estranhasse mais nada do 
que o rodeava, ou que vinha de onde ele não sabia, provocou 
nele uma transformação. Deixou-o aberto a tudo o que aquele 
mundo algo fantástico lhe oferecia, assim, dadivoso, tal era a 
sua fé na exuberância da vida, ainda que ela, a vida, pudesse 
conter uma dada e difusa e inexplicável melancolia. E assim 
ligou os seus ouvidos).

– Ouça o murmúrio do rio (continuou a voz). Toma 
tento, homem. Admira a beleza que os teus olhos nunca viram. 
Ela, neste justo instante, está em teu horizonte. A tua descida 
está prestes a terminar. A floresta acolhedora se mostra em 
seu esplendor. Concentra-te sobre os passos dos teus pés. Eles 
são as tuas asas.

De fato ele estava no fim da descida, a planície estava no 
seu horizonte no qual se divisava uma profusa floresta. Ine-
gável. Sobre o que ele via e ouvia, havia a presença diante de 



204 | Falstaff: uma fantasia

seus olhos. Não se falava sobre a ausência. E, fingindo, quase 
ostensivo, que ignorava essas palavras, depois de um longo 
silêncio, e com os olhos postos nas montanhas, e nas águas do 
rio que, aos poucos, iam se acalmando próximo, depois de mais 
um indefinido tempo, como era dado ali acontecer, continuou 
teimoso o que sabia ser um falso diálogo consigo mesmo, como 
se solitário fosse, e, turrão, não quisesse entregar os pontos. 
Entretanto, naquela altura das coisas, e mesmo sendo tudo 
muito atravessado por antinomias, e cheio de névoas, no fundo 
mesmo de sua alma, tudo o que estava acontecendo naquela 
hora, mesmo que beirasse a demência, não deixava de lhe 
trazer certa dose de contentamento interior. Também, tudo 
poderia ser um produto de sua imaginação. Ótimo! Que fosse 
imaginação! Ou ilusões! Admirável! Quem sabe, fantasias! Ah! 
Doçura! Uma débil sensação de felicidade vinha lá de dentro 
de suas entranhas e comprazia o seu coração. No tumulto 
de suas emoções, sentiu alegria, quando não a esperava mais 
nesse mundo. A jocosidade era-lhe uma dimensão muito pro-
nunciada. E ele devia tê-la esquecido. Ser jocoso com quem? 
Desse modo, mesmo crivado de paradoxos, que vinham de 
todos os lados de sua razão e de suas emoções, mesmo sendo 
tudo muito fantasmagórico, pegava-se confessando a si próprio 
que não estava mais largado sozinho no mundo, como se nele, 
mundo, o tivessem jogado, os homens e o seu destino, como se 
imprestável fosse. Uma fantasmagoria o acompanhava. Uma 
ilusão era a sua preciosa companheira. Ah! Ilusões! Como é 
bom tê-las. Como é gostoso recuperá-las. Falstaff, na realidade, 
com o tempo, começava a sentir a enorme gravidade, o real 
peso do cansaço em que a solidão lança o homem, feito para 
viver mais em estado de comunhão do que de desolação. A 
solidão é a antessala da morte. Pois todo homem morre sozinho 
a sua própria morte. Ela é o horizonte limite do seu tempo 
existencial. Morre solitário, mesmo com os outros, mesmo 
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diante deles. Pois, a morte de cada homem é de cada homem, 
indivisível. Solidão e morte. Ele não queria pensar na morte. 
Então, poderia imaginar ter-se livrado de sua solidão. Assim, 
querendo e, ao mesmo tempo, não querendo, como era de 
sua contraditória e rica personalidade, que sempre estava em 
estado de transformação e de superação, querendo e não que-
rendo confessar para si mesmo, esse dadivoso contentamento 
interior, começou a repetir-se, mil vezes, as palavras do cantor 
que estaria caminhando ao seu lado.

– Vida e morte, angústias e limites existenciais (fez uma 
longa e significativa pausa e num tom mais de pergunta do que 
de afirmação, que não sabia se era dirigida às profundezas de 
sua alma, ou àquela inexplicável voz, como se esperasse uma 
resposta que não viria. Tinha a impressão de que falava em 
solilóquio). O que o cantor, ou melhor, o poeta que chegou 
àquelas meras palavras, belas imagens, quis dizer com tudo 
o que disse? E o intrigante é que não seriam assim tão meras 
palavras. Não, não são, é verdade, não o são. Dois opostos que 
ele via como se simples reflexos fossem. Misteriosos? Pode 
ser. E mais intrigante ainda era o fato de a tal canção vir soar 
em meio às nossas alegrias. Quem estará em uma taberna, a 
não ser por motivo de ter na alma a graça, o riso, rodeado 
por companheiros? E falará de jardins estiolados, secos, em 
nossos espíritos profundos. Jardins de flores murchas, cur-
vadas, descoradas e, quem sabe, mortas. Como poderá haver 
contentamento em uma canção dessas? Para mim, Falstaff, 
sendo o que creio ser, toda canção tinha que ser jocosa. Ainda 
mais em um lugar onde todos estão com um copo de vinho na 
mão e devem ter deixado as lamentações lá fora. Será que não 
existem mais canções prazenteiras? Essa, não, na sua limitada 
opinião e, diga-se, de pouco valor, não deveria ser uma canção 
em que há júbilo, jovial. Seria mais um canto da dor!? Como se 
pode beber um vinho depois disso? Para ele, tudo se tornava 
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incompreensível. O que sei eu de estados contraditórios de 
nossa alma? Ai! Pobre coitado de mim! E quem és tu que falas 
ao meu lado? Imerso em minhas preocupações com os perigos 
do meu caminho e, porque não dizer, indagações, nem te vi. Ou 
não quis te ver. E por isso, espero que me perdoes. Não quero 
ser indelicado contigo. Por um acaso eu não sou um pássaro 
peregrino solitário nessa tal taberna do mundo em que o destino 
me colocou? Taberna assim nomeada por ti mesmo. Eu ouvi 
assim mesmo. Palavras claras como a água cristalina da fonte 
que jorra dessas encostas escarpadas, pelas quais passei, taberna 
do mundo, assim dita pela voz delicada que tu tinhas quando 
te fizeste de cantor invisível e que ouvi muito longínqua por 
esses espaços em que ousei penetrar. Taberna! Ah! Ah! Ah! Ah! 
Que assombro! Taberna! Pode haver algo mais prazeroso para o 
velho Falstaff? Ah! Uma garrafa de xerez e um copo! Nenhuma 
escuridão invadirá os meus olhos! Nem secará as flores coloridas 
que cultivo nos jardins de minha alma! Taberna! Ah! Ah! Ah! 
Ah! Oh! Céus! Escutem a minha gargalhada! Devolvam-me o 
seu eco cósmico rebatido nos belos desvãos de seus desfiladeiros 
no empíreo! Estou esperando, sou todo ouvidos!

– Eu sou a tua sombra, velho Falstaff! Toma sentido, 
homem. Deixa de inúteis chalaças! Toma tento no que fala o 
cantor, na sua música, nos seus versos. Não menoscabes o que 
ele lhe diz. Eu sou a tua sombra!

– Minha sombra!? Ah! Ah! Ah! Ah! Minha sombra. Sem 
essa! Simples fantasma!

– Sim, ingênuo. Por um acaso não viste que dos teus pés 
não saem nenhuma sombra? Ah! Ah! Ah! Ah! Agora quem ri 
sou eu. A sombra do velho Falstaff! Fora dos seus domínios! 
Ah! Ah! Ah! Ah! E eu não faço nenhum desafio aos céus para 
que me devolvam a gargalhada em ecos que venham dos ocos 
do insondável.
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– Imaginei que fosses o meu daímon, a voz de meus 
intestinos, como o dizia o velho Sócrates, o sinal divino de 
minhas entranhas. Errado! Estás aí mesmo. Agora, por algum 
milagre, posso te ver. (E gritou!). E eu posso te ver! Mesmo 
que tudo isso não passe de uma alucinação.

– Pense o que quiser, Falstaff. Seja lá o que for o que 
tu falaste. Sou a tua sombra. E é isso o que importa. E tu não 
podes se livrar de mim. Nenhum homem é capaz de se livrar 
de sua sombra. Ah! Ah! Ah! Ah!

– Nem a sombra, então, pode se livrar do seu homem! 
Ah! Ah! Ah! Ah! Devolvo-te a tua própria maldição!

– Solta as tuas gargalhadas como quiser. Não tenho nada 
contra. Eu escapei de ti. É um fato. A lógica não entra nisso. Se 
algo é igual a alguma coisa, essa alguma coisa pode não ser igual 
àquele algo. Eu disse pode, não mais do que isso. E tal coisa não 
interessa. Tu ainda não olhaste os teus pés dos quais me livrei.

Falstaff, quase que instantâneo, baixou os olhos para os 
seus pés e, estancando a sua marcha, em um lugar mais plano, 
ficou incrédulo debaixo da luz do sol e do azul do céu que se 
esgueiravam por dentre as altas copas das árvores. Não havia 
o que falar. Ali havia uma evidência. Não se deve lutar contra 
as evidências. É uma luta inglória. Mais cedo ou mais tarde as 
evidências fazem emergir o verdadeiro por dentre as brumas das 
aparências. Como consolo, dentro de si, do fundo de sua alma, 
prometia a si mesmo, como cavaleiro, honrado e temperado 
na luta, que esse era um assunto para se resolver no futuro. O 
tempo, o destino, ou a dinâmica das coisas, iriam dar-lhe uma 
saída. A minha sombra livrar-se de mim! Ora, pois! Mais essa, 
agora? O que fiz para vós, oh céus! Terminou o seu solilóquio 
olhando para cima. Para aquele azul que jamais tinha visto. E 
resignou-se. Não o foi por tática. Nada disso. Quedou-se quieto 
diante do que não podia compreender, nem recusar, apesar de 
ser uma coisa extraordinária, esdrúxula, fora de qualquer espaço 
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racional. Assim, nem ameaçou qualquer protesto, ou mesmo 
ação. Dos seus pés, não saia nenhuma sombra, que se espraiasse 
pelo chão, e que fosse cortada pelos troncos das árvores, então 
presentes dos dois lados do seu caminho, deitando-se soberana 
sobre as folhas secas que juncavam o interior da floresta que, 
aos poucos, fora-o envolvendo em seu frescor e perfumes, e 
murmúrios de regatos.Limitou-se a dar alguns pulos, sob os 
raios do sol que penetravam por diversas frestas das ramagens, 
para ver se era mesmo verdade que ali não se grudava nada. O 
que lhe deu a sensação de ser um tanto ridículo e risível para 
quem o visse. Ele tinha, então, um belo corpo, olímpico, algo 
assim com o porte de um alto guerreiro.Vestia, naquele instan-
te, uma agora bem caída roupa vermelha aveludada – no que 
de leve lembrava o seu passado –, tendo sobre a cabeça uma 
espécie de turbante, então, muito mais simpático, que também 
conservava a sua bonita cor – carmesim –, e o seu antigo jeito 
de ser, um gorro assim meio solto, largado, ao vento, saltando 
para cá e para lá, imitando, naquele indefinível presente, um 
sutil jeito tosco, mas que, no fundo, revelava elegância, sem 
o querer. As suas metamorfoses, por mais significativas que 
tivessem sido, preservaram as suas mais autênticas dimensões 
da graça, humor, alegria e eterna jovialidade. Era um modo 
de dizer, para si mesmo, ou para quem quer que seja, que ele 
não entregava os pontos. Se não pudesse ser pelas palavras que 
fosse pelo corpo! Nada de novo no, diga-se, turrão Falstaff.

– É isso mesmo. Credo quia absurdum (acabou por ad-
mitir ele). Creio porque é um absurdo. Dou-lhe razão, cara 
sombra do velho Falstaff, doravante serás a minha companheira 
de viagem. De qualquer modo, és um consolo, para quem se 
sente jogado na solidão do mundo. Mesmo que seja um mundo 
belíssimo como se me mostra esse mundo aqui, por estranho 
que seja tudo o que aqui aconteça. Não sei mais o que me espera 
a próxima hora, nem o dia, nem o resto do tempo. Talvez sejas 
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a materialização do meu precioso daimónion. Se fores isso, que 
tu sejas, então, bem-vinda, querida sombra.

– Melhor assim. Desarma-te, velho Falstaff. Relaxa e ad-
mira essa beleza que tu reconheces ser isso tudo aqui. Embainha 
a tua espada, retira o teu elmo e baixa o teu escudo, não feche 
a tua alma, apenas mantém alerta a tua sensibilidade, desperta 
a tua paixão, faze com que fique acesa a tua imaginação e vive 
as tuas ilusões.

– Quem és mesmo tu? (Ao dizer isso, Falstaff, com a sua 
aguçada e sofisticada intuição, sempre de olhos abertos para a 
incompreensível riqueza da existência, naquele justo instante, 
começava a gostar daquela voz que então notava ser delicada 
e musical, como se falasse ao modo dos recitativos sacros. O 
que ele mais admirou foi esse falar em sensibilidade, paixão, 
imaginação e ilusões. Não foi sem dada alegria que ele pode 
notar que a sombra recusava a lógica fria naquela resposta que 
ela lhe dera em seguida à sua provocação sobre a incapacidade 
de a sombra se livrar do homem). Meu Deus! Como pude ser 
tão insensível em não notar isso? Pobre de mim! (Ela, esperta, 
se livrou do problema e, com elegância, colocara-o diante de 
um possível paradoxo, como muitos que existem por aí der-
rubando, ou encalacrando, destronando, a pobre lógica do A 
ser igual a A. Sensibilidade, paixão, imaginação, ilusões. Nada 
disso precisa de lógica! Foi em meio a esses pensamentos que 
ele a ouviu dizer, num tom longínquo).

– Sou a tua sombra, Falstaff. Sei o que pensas de mim. 
Não há nada que se resolver no futuro. Dele, nada sabemos, a 
não ser que é a escuridão bruta do breu duro e impenetrável. 
Alguma vez, na tua vida, viste um barril cheio de breu todo 
brilhoso? Serias capaz de enxergar um palmo que seja além da 
superfície? O resto é como tu mesmo o disseste. Pertencerá 
à dinâmica das coisas, ao destino, aos ditames de Fortuna, às 
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obras do acaso, e, devemos acrescentar, aos teus méritos, ou, 
à tua virtude, ao teu suor, à tua labuta no mundo, em meio às 
suas angústias, cuidados e sofrimentos, enfim, em meio às suas 
alegrias e tristezas, ausências e presenças.

– Como sabes de mim? (O tom de sua voz, e um vacilante 
engasgar nas palavras, era de brandura; o enfrentamento ficara 
para traz; a pesada vestimenta do guerreiro foi despida, estava 
caída no chão; Falstaff era Falstaff).

– Sou o espelho da tua alma. Sou o teu semblante. A 
tua imagem nas águas noturnas paradas do lago. Olha-te nele 
e me verás misturado às estrelas do céu em meio à luz da lua. 
Estou nas tuas profundezas. Não podes chegar a mim no meu 
todo. Nem me pegar porque a superfície da água não deixa. 
Tudo se desmancharia. Haverá sempre algo que falta. Nunca 
é completo. É como um falar com frases truncadas. É como o 
luar que estende o seu véu sobre os campos floridos com todas 
as cores. Esconde e, ao mesmo tempo, mostra a beleza. Não 
sei por que é assim.

– Entendo a tua imagem. Não sei explicá-la com o meu 
verbo. Entender o que é e não saber dizer o que é. O ilimitado 
separa o entender do dizer. É a mesma coisa do que explicar 
por que o azul é o azul, como esse do céu que está sobre nós.

C E N A  2

Falstaff e a sua sombra chegaram à planície. O rio acal-
mou--se. Um rio, antes raivoso, tormentoso, cheio de corre-
deiras espumantes e gorgolejantes, que explodiam, em grandes 
golfadas, para a atmosfera, os bolsões de ar presos em sua 
massa, como se proviessem das entranhas da terra, semelhante 
aos vulcões, com as suas lavas rubras, lançando-as nas alturas, 
entre os enormes blocos de pedra, que às vezes rolavam com 
a força das águas – esse rio aplacou-se em sua grandiosa beleza 
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de imagens e sons. As espumas se transformaram em um brilho 
intenso das águas espelhadas que, calmas, refletiam o céu e a 
exuberante vegetação em volta que, com leveza, através de 
seus galhos, tocava a sua superfície ao balançarem-se ao vento, 
saudando o delicado rio. As árvores soltavam, sob a brisa, em 
profusão, as suas flores germinadas que, vagarosas e caóticas, 
em pequeninos rodamoinhos, iam sendo levadas e caiam como 
plumas naquela superfície espelhada que misturava, qual um 
pintor genial, todas as cores, como se fosse um eterno outono. 
As vozes polifônicas do rio, que descia a montanha, se calaram. 
Agora, eram ecos do silêncio. Mudaram aquelas imagens diante 
das quais nos sentimos tão pequenos e tão espantados e, por 
que não confessar, tão frágeis. É certo e misterioso o fato de 
que ficamos como que magnetizados, atraídos, embevecidos, 
pelas visões que se formam, diante de nossos olhos, quando a 
natureza configura, deixando-nos em um estranho estado de 
inação, a realidade crua e, às vezes, cruel, da fúria dos elemen-
tos naturais que simulam, em nossa imaginação, quererem 
se vingar de nós. Fascina-nos a imensa onda que se quebra, 
arrojada, como se louca fora, contra o costão irremovível, ou 
que se dissolve, toda desmanchada, cheia de prazer e amiga, 
como se fosse espuma de neve, nas areias brancas das praias. 
Paralisa-nos o olhar, admirado, aquela desmedida e finíssima 
cabeleira branca esvoaçante, que se forma nas altas cristas das 
vagas oceânicas, qual véu de uma noiva, que corre leve pela rua 
com a sua grinalda, fazendo aspergir no ar e na luz, flutuando 
como uma nuvem, a sua brancura. O rio jovem e tempestuoso, 
direto e cortante, no seu leito montanhoso, deixou--se vencer, 
em sua ira arrasadora, esqueceu o seu poderoso fluxo cheio de 
vórtices, e ganhou a tranquilidade da planície – sem dúvida, a 
sua plenitude, pois, guardava, em si mesmo, a história da sua 
imensa força capaz de talhar montanhas como se fosse um 
gigante escultor de paisagens. E assim, grandioso e mesmo ma-
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jestoso, serpenteava, doce e carinhoso, pela planura e se perdia 
de vista num horizonte de luz indefinida, dado que integrava 
todas as cores e suas infinitas gradações de meios tons entre o 
vermelho e o violeta.

Então a sua companheira, a sombra, cantarolou, a par-
te final que encerra a Canção da Taberna sobre o Lamento 
da Terra. Falstaff achou aquilo um pouco sem sentido, algo 
gratuito, naquele lugar tão bonito. Ele conhecia muito bem 
aquela canção. E a sua sombra, se isso ela fosse, estaria cansada 
de saber esse fato, desde sempre. No entanto, deixou que ela 
fizesse o que se lhe aprouvesse. Ficou com os seus pensamentos 
enquanto ela cantava.

A canção, lamentosa, como o próprio título o diz, cheia 
de simbolismo, unindo melancolia e beleza, sobre a vida e a 
morte, nos seus mistérios, e sobre as nossas origens, pedia aos 
que a estivessem ouvindo, na grande taberna do mundo, no 
dizer de Falstaff, que contemplassem a figura algo fantasmagó-
rica de um macaco que se agachava sobre as lápides polidas de 
sepulturas, refletoras do céu, sob a claridade do luar. Reflexos, 
céu, morte e símio. Tudo envolto em uma difusa luminosidade 
que adoçava o negrume da noite. Negrumes e penumbras. E o 
firmamento, com as suas estrelas esmaecidas, na sua amplidão, 
reproduzido nas pedras. E, em meio a toda essa amortecida 
claridade, a voz dizia que o grito, qual uivo, daquele símio 
ia como que permeando o mundo, penetrando pelas frestas 
das delícias da vida, como que nos lembrando a presença da 
morte, os êxtases da existência, e a nossa condição primeva, 
ancestral, expressa na figura do símio. Era a parte do canto que 
fechava a Canção da Taberna sobre o Lamento da Terra. E que 
suspendia a proibição que fizera, no seu início, de todos, na 
taverna,só poderem tomar o vinho, vertido em suas taças, após 
ter sido ouvida. Então, depois disso, enunciava que todos os 
taberneiros, lembrados de suas condições existenciais, estavam 
como que autorizados a beberem o precioso néctar de Dioniso 
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que borbulhava em seus copos – o vinho providenciado pelo 
dono da casa. E o bebessem todo. Esvaziassem os seus copos. 
Até a última gota. E, recordando para todos, que tanto a vida 
quanto a morte são cercadas pela escuridão. Ou seja, estão en-
voltas em mistérios. De que adianta, então, pensar sobre isso, 
se temos diante de nós o doador de sonhos, o embriagador do 
mundo? O vinho. E se tudo sobre a vida e a morte é mistério. 
Elas se vestem com a capa da escuridão. Talvez assim, a canção 
nos consolasse. E, quem sabe, aí estivesse a coisa, justificando 
esse esvaziar até o fundo os seus copos. Um sábio dizer. Vida, 
morte, símio. E vinho. Essa sendo a parte que, para Falstaff, 
com mais intensidade e verdade, era, a mais perfeita coda de 
alguma canção qualquer, o mais belo final e, de todo e qualquer 
possível pessimismo que pudesse frequentar, ou atormentar, a 
sua alma. Não sabemos? Bebamos o néctar de Dioniso que está 
na nossa taça até o fim! Ode a alegria! Que os lamentos fiquem 
fora dos limites daquele espaço e daquela hora! E seria, então, 
nesse rico contraditório, povoado de signos, que ele encontrava, 
manifestada, toda a beleza daquele canto. Era e não era. Era 
uma coisa e era outra. Consola-te, apressado. Tudo tem a sua 
hora. Não há nada, nesse mundo, que um bom copo de xerez, 
tomado com sabedoria, não resolva.

Algo assim que Falstaff interpretava justo com essas 
palavras silenciosas. Tome o seu vinho, você aí, na taberna 
do mundo. Esvazie, até o fundo, a sua taça. E deixe de querer 
saber sobre os enigmas da vida e da morte. Ah! Se deles você 
pudesse, pelo menos, alcançar, nem que o seja hesitante, o 
sentido! Uma pequena fresta dele que seja! Ah! Doce sonho!

Sobre a figura fantasmagórica do símio ele, Falstaff, 
ia mais longe. Entretanto, sobre isso ele não queria pensar 
naquela hora. Ele entrava naquele pensar como um elemento 
de memória. 
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– Não há nada, nesse mundo, que um bom copo de vinho 
não resolva. (Disse Falstaff, dirigindo-se à sua sombra. Era 
como um fecho nos seus silenciosos solilóquios).

– O símio, o homem, o abismo, a vida, a morte, e a escuri-
dão.Estiveste pensando as coisas, Falstaff, enquanto eu cantava.

– O teu canto é bonito. A tua voz é premiada. Devias 
prestar mais atenção no que fazes do que no que eu esteja 
pensando. Tu não me enganas. Sabes o que me vai pela mi-
nha alma. Senão, sagaz, não me provocarias. Estás titubeante? 
Resmungas. Falas reticentes essas tuas falas. Talvez estejas 
gaguejante. Falei que não há nada, nesse mundo, que um bom 
copo de vinho não resolva. Fizeste bem em colocar lá no final 
de tua fala entrecortada a palavra escuridão. Simbólico, dona 
sombra, meu senhor daímon. Quero crer que nada sabemos, 
nem sobre uma, nem sobre a outra. Vida e morte. Apesar da 
escuridão, o cantor nos pede que enchamos a nossa taça até a 
borda e tomemos o vinho borbulhante até o fundo. Tudo depois 
de ele ter cantado uma canção aqui nessa taberna do mundo.

– Gosto das tuas ironias. És um mestre, Falstaff. Melhor 
seria tu falares que tenho a voz de uma gralha engasgada. Tudo 
bem. Deixa para lá o que resmunguei, se é isso o que percebeste. 
Importa seguir o que o cantor nos pediu. Encher as taças e beber 
o vinho que reflete a sua cor purpúrea na borda transbordante.

– Muito bem, falaste o correto!
A sombra, fazendo um cerimonioso, cavalheiresco e de-

licado gesto, com as suas mãos espalmadas, os braços abertos, 
e o braço direito mais estendido ainda, indicando uma direção, 
como se gentil abrisse o caminho para Falstaff, pedindo que se 
adiantasse, conduziu-o até a uma graciosa pedra de granito rosa, 
cortada e esmerilhada, em perfeita forma prismática, espelhada 
na superfície superior onde havia, ao lado de um pote cheio 
de folhas e flores, que exalava um perfume suave, uma taça de 
ouro, nela, pedra, refletida, cheia de um vinho que cintilava 
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a sua incomparável cor avermelhada, hialina, como se fosse 
um diamante puro que emitisse uma luz estelar própria. Eles 
se sentaram em dois pequenos troncos,chanfrados na parte 
superior e inferior, como se fossem um comprido banco de 
madeira, que estavam de um lado e de outro daquela pequena 
e baixa mesa que dava a entender estar ali há muito tempo os 
aguardando. Ao lado da taça, havia um pequeno cesto com 
pedaços de pão, que a densa ramagem superior das árvores 
protegia dos dardos da luz solar. Naquele exato momento, não 
sem uma contente surpresa, Falstaff pode notar a exuberância 
do que pensou fosse um jardim de dimensões incalculáveis, em 
meio ao qual meandrava um rio cujas margens se perdiam na 
linha do horizonte. Um jardim que não lembrava em nada ser 
uma mera paisagem criada pelo homem, como muitos belos 
jardins existem pelo mundo, concebidos por geniais paisagistas 
escultores da natureza. Pois, no seu todo, mostrava ser um 
contraditório de um caos e, ao mesmo tempo, de uma ordem. 
Às vezes, contemplando-o, por certo ângulo, dava a entender, 
a quem o examinasse, que era uma riquíssima desordem. Por 
vezes, desconfiava-se de que guardava um sentido interno, 
oculto, pois, havia ali uma beleza que não era assim tão definível 
de pronto. Era preciso ficar-se admirando-a longo tempo para 
encontrá-la com clareza. E, enfim, numa intuição superior, 
como se se o observasse de cima, poder-se-ia conjeturar que 
aquele jardim era o produto de uma razão intencional. Seria 
a criação de algum extraordinário paisagista que o concebera 
e construíra, assim mesmo, sendo ordem e desordem. Tudo, 
na verdade, tendo sido colocado pela mãe natureza que, pro-
funda conhecedora da arte do arranjo de flores, com as suas 
mãos doces e cheias de graça, ali equilibrou imensas árvores, 
que denotavam chegar à cúpula do firmamento, em meio a 
uma copiosa vegetação de todo tamanho; como se misturasse 
uma floresta úmida, equatorial, densa e impenetrável a uma 
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floresta limpa, seca e forrada, no seu chão, por uma fina relva, 
um tapete verde, gostoso e aveludado de se pisar e de se dei-
tar, único local por onde era possível se verem os raios do sol 
evadindo-se por dentre as ramagens, e admirar o desvairado 
e abusado anil daquele intenso teto da atmosfera. Natureza e 
razão, desordem e ordem, seja o que for, na devida proporção 
de cada um, enfim, reunidos na intenção, eis a síntese que se 
retirava daquela beleza. Falstaff se assustou com o imenso 
tronco da árvore que, poderoso, nascendo da terra, com a 
sua exuberância intrincada de galhos e folhas, por pouco não 
vedava, lá em cima, toda a luz do sol, e deixando passar quase 
nada da safira ondulante que cobria as alturas. Pelo que via, as 
duas margens do quieto rio eram tomadas pela mesma floresta. 
As colossais árvores do lado de lá e do lado de cá se triscavam 
em suas copas, como se quisessem fazer com que o rio corresse 
em uma frondosa galeria, tomada por um gostoso frescor, feita 
por seus enormes ramos que, afoitos, atravessavam o seu leito 
espelhado, além de sua metade.

Os pássaros desciam em voos arrojados dos galhos das 
árvores e mergulhavam graciosos nas águas, retomando o voo, 
assim que batiam em sua superfície, como se fossem perfeitos 
malabaristas, pousando de novo na ramagem, fazendo tremerem 
os seus corpos e asas, espalhando uma névoa de gotículas no ar 
e, assim, criando uma linda auréola que difratava a luz em torno 
de si. Os seus cantares vinham de todos os recantos e resultavam 
em uma intrincada polifonia, ressonando harmonias que se 
propagavam pelo espaço; e que não deixavam de encantar os 
ouvidos de quem as ouvisse. Os cisnes, incontáveis, em voos 
rasantes junto à superfície do rio, abrindo no ar a sua plena e 
poderosa envergadura, toda branca, brilhando como nuvens, 
iam roçando leves a água como se quisessem nela apenas tocar, 
não pousar, porém, apenas sentir e apenas retirar das águas o 
seu poder refletor do céu e da natureza em volta, para que os 
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olhares espantados dos que ali estivessem se dirigissem a eles, e 
a mais nada, egoístas em sua formosura – cisnes em voo sublime 
e extasiante, como se flutuassem parados no ar.

Na superfície do rio, de quando em quando, se viam 
pontos dos quais se irradiavam ondas. Pontos que coincidiam 
com algum pequeno broto de alguma flor, algum pequeno 
fruto, que o vento em seu leito jogava em abundância, e que 
iam, flutuantes,rodopiando suave pelo luminoso fluxo, e que 
de repente submergiam em meio a um característico som de 
água na qual se joga uma pequena pedra. Sumiam em meio a 
uma pequena turbulência – na realidade, sintoma de um ape-
titoso festim da riquíssima fauna aquática daquele fluxo d’água 
onde a natureza equilibrava tudo na sua sabedoria. A sua calma 
superfície, às vezes, se transformava em um alvoroçado céu 
estrelado de pontos iniciais de ondas, que se entrecruzavam, 
tornando desarranjadas as belas imagens que iam se formando, 
e iam se refletindo, entre si, e em tudo aquilo que as cercava, 
num belo caleidoscópio de formas em movimento.

C E N A  3

Os pequenos símios, como se quisessem imitar os cisnes, 
lançavam-se no ar em bonitos e acrobáticos saltos, dos galhos 
mais altos das árvores de uma margem para os galhos mais baixos 
das árvores da outra margem. Como se tivessem descoberto, para 
a sua felicidade, uma ponte natural sobre o rio que, desse modo, 
permitia-lhes o livre acesso a ambos os lados daquele paraíso. 
Eram corajosos. Afinal, na cabeça de Falstaff, eles pulavam sobre 
um abismo, tal a altura que os separava da superfície líquida.

E a sombra logo lhe falou.
– Em que pensas, vendo os símios? Lembraste da canção? 

Os símios pulando assim sobre o que julgas que, para eles, fosse 
um pélago?
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– Penso na nossa ancestralidade, só isso. Lá, na canção, 
interpreto que o símio estava sobre a morte. Ou, nos lembrando 
apenas isso, a nossa origem. Lembrando-nos sobre a morte, ou, 
o fazendo diante dela. Ah! Eu gosto mesmo é da vida. Confesso 
a minha impossibilidade de interpretar o cantor que cantou 
isso há muito tempo, muito tempo mesmo antes de nós. Os 
poetas são dúbios e sábios. Eles conhecem as limitações das 
palavras bem mais do que nós, pobres diabos. Agora, sobre 
esses pequenos e encantadores símios daqui, diante de nossos 
olhos, penso na sua coragem. Enfim, eles chegaram longe, desse 
modo agarrados nos ramos das árvores, assim pulando num 
belo e, talvez, mortal voo, mesmo que fosse sobre a borda do 
precipício ou, sobre ele, como presumo ter sido, aprendendo e 
se arriscando, e se aperfeiçoando na implacável rotina de cada 
dia de um incontável tempo, em eras e eras imemoriais, como 
se quisessem se libertar da prisão na terra, da sua poderosa gra-
vidade, e ganhar o céu, como esses cisnes, brancos imaculados, 
que apenas tocam a água, apenas tocam-na, leves, dando-nos 
a impressão de nela não quererem pousar. Talvez eu procure, 
nisso tudo, um sentido que me escapa. É a mesma coisa quan-
do olho para os céus. Ou quando vejo uma foto de uma bela e 
imponente galáxia, até mesmo aterradora, como um titânico 
vórtice cujo centro negro dá a entender que engole tudo, e que 
imóvel semelha girar, como uma alucinada roda perdida nos 
espaços afora, viajando para um onde ninguém sabe, empur-
rada por uma força desconhecida, numa velocidade, para nós, 
pobres mortais, sem referências. Beleza e medo, movimento e 
imobilidade, espaço e tempo. Vejo. E o seu sentido me escapa.

– Deixemos, por ora, os pequeninos símios e os fasci-
nantes cisnes. Cumpre-te fazer o que o cantor pediu. Esvaziar 
a taça. Até que não reste uma só gota!
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– Sim. Chegou a hora de esvaziar a taça com o vinho que 
borbulha na sua borda. Não há nada nesse mundo que um bom 
copo de vinho não possa resolver.

Falstaff, seguindo a sua tradição, apanhou a taça, e nela 
mergulhou um pedaço de pão. Pôs-se de pé, sendo acompanhado 
pela sombra. E, de um modo solene, vagaroso, cerimonioso, 
levou-o à boca, sem, no entanto, engoli-lo. Fechou os olhos. 
Deixou aquele sabor e aquele aroma de vinho e trigo invadir-lhe 
o corpo e tomar conta da sua alma num tempo indetermina-
do; após o que bebeu mais um pouco do vinho, deglutindo-o 
com o pão. E repetiu, mudando o que precisou ser mudado, a 
saudação do cantor.

– Agora chegou a hora de se tomar todo o vinho que 
brilha nas taças douradas sob o firmamento azul. O vinho do 
senhor da casa. Oh! Homens da taberna do mundo! Onde foi 
cantada a canção sobre o lamento da terra. Esvaziem os seus 
copos de ouro! Até o fundo! Nada de pensar sobre a vida e 
sobre a morte!

Falstaff, antes de tomar o vinho até o fundo, fez uma 
libação, ao modo dos gregos antigos. Derramou um pouco de 
vinho sobre a terra. E fez a sua reverência.

– Ao céu, à terra! Às suas eternidades!
Então, Falstaff, ainda em pé, tomou, de um só e demorado 

gole, todo o vinho, de cor e aroma indizíveis. Até o fundo. Até 
que nenhuma gota dele restasse em sua taça. Eles se sentaram 
de novo. E a sombra quebrou o seu silêncio.

– Muito bem, velho Falstaff. Chegou a hora de tu ires 
para lá.

– Ir mais para aonde? Estou sob o inenarrável efeito 
deste vinho dos deuses. Aonde mais queres tu que eu vá? Nessa 
altura da vida, creio que fui a todos os lugares. Eu me sinto no 
paraíso. Eu estou na taberna do mundo. Para que ir-se daqui? 
O dono desta casa é dadivoso. O que eu quero mesmo é dormir, 
e sonhar, mesmo que eu esteja nesse mundo de sonhos.
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– Chegou a hora de tu ires para aquela outra margem 
do rio.

– Eu não quero ir para nenhuma outra margem de ne-
nhum outro rio, muito menos deste aqui. Repito, incansável. 
Eu estou no paraíso. O que quero mesmo (A sombra o inter-
rompeu e insistiu).

– Sim. Eu sei. Não se trata de eu querer, nem de tu que-
reres.

– Ah! Ah! Então não podes tudo. Deste modo, quem é 
o mandatário aqui?

– É o destino.
– Não tenho saída!? (Falou em um tom de lamento, quase 

inaudível, mas que, logo, iria se transformar em uma indignação, 
e quase gritando, para os céus, concluiu). Todas as portas das 
possibilidades estão fechadas!? (E em voz suave, demonstrando 
uma conformação). Destino! Ter que ser! (E quase, aos berros, 
como se fosse de uma impossível recusa). Ainda mais essa!? (E 
continuou disparando, como se encarasse a sua companheira). 
Logo agora? És tu a mensageira da senhora Fortuna? É trágico, 
para não dizer, dramático, e mais ainda, para não dizer, que dá 
vontade de rir. (E ele soltou uma tremenda gargalhada). Ah! 
Ah! Ah! Ah!

– Em ti, velho Falstaff a auto piedade não costuma ter 
espaço. Cumpre o destino! E pronto! Não sou a mensageira 
de nada.

– Autopiedade? Quem és tu para falar sobre isso? Sobre 
a nossa condição, distancia-nos um oceano, minha insepará-
vel e solta sombra. Tu estás aí, bela forma, na tua deleitosa 
passividade. És um reflexo que não menosprezo. Semblante. 
Porém, a vida, na sua mutação e atividade, na sua geração e 
transformação está aqui bem nos meus calcanhares. E aí de mim 
se não me cuidar! És a beleza da imagem misteriosa nas águas 
que também refletem o céu, em meio à luz esplendorosa da lua, 
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segundo a tua própria imagem. Eu tenho que ter na mão uma 
espada. E no braço um escudo. E com eles construo a minha 
história e a tua história. Que autopiedade é essa? Destino? Ah! 
Ah! Ah! Ah! Sabes o que gostaria de fazer com ele quando bater 
em minha porta com as suas pancadas secas?

– Fazes bravatas, velho Falstaff. Não menoscabes o des-
tino. Cuidado com o que falas.

– Sabes o que tenho vontade de fazer? Trata-se disso! 
De ter vontade. Não se trata de depreciar o destino. Sei muito 
bem quem é esse senhor.

– Sim. Gostaria de sabê-lo.
– Gostaria de agarrá-lo pelo pescoço! É desolado que 

reconheço que não o posso. Não poder nada! Essa é a revolta! 
Ter que fazer! E acabou-se. É aí que está o ponto da coisa.

– Uma coisa é querer.
– Frase feita. Outra coisa, complementando-te, é poder. 

Trata-se de poder. Não de querer. Sonhar. Sonhar é querer. 
O que tu sabes de sonhos? O que tu sabes de ilusões? Ilusões 
perdidas e reconquistadas. O que sabes de fantasias?

– Em tuas fanfarrices, esqueces de que eu sou o sonho. Eu 
sou a ilusão. Eu sou a fantasia. Como perguntar sobre algo que 
está, desde sempre, em mim? Pobre diabo! Estamos empatados, 
meu velho. É como procurar algo que temos nas mãos. As 
nossas insuficiências não têm soma nenhuma. Eu aceito isso! 
E tu? Tentas, apenas, contornar o inevitável, o incontornável, 
com bizarrices! Palavras vazias. Meras palavras. Aliás, o que é 
digno de ti e te distingue dos demais. És Falstaff! Não te deixo 
de admirar por isso. Talvez te falte um bom copo de xerez. 
E pronto! Eu não ouso, nem por palavras, nem por ações, 
contornar a muralha que queres, ou sonhas, contornar. Essa é 
a nossa diferença. Eu não faço quixotices. Temo o destino. E 
está acabado. Se for isso o que queres que eu te confesse. Está 
aí. Tenho medo dele.
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– Tu dizes o que quiseres! Sonhos! Querer! É por isso 
que me encantam esses audaciosos macaquinhos que saltam no 
ar de uma margem a outra desse rio, para eles, um salto sobre 
as profundezas. Saltam, tendo, debaixo de seus olhos, a visão 
empírica, não fantasiosa, de que o rio é um báratro. Porém, 
saltam! Jogam-se das alturas sem perguntar nada ao destino. 
O que ele, o destino, vai fazer, ou fez, não interessa. E foi dessa 
ancestralidade que viemos. E chegamos até aos atos de compor 
uma sinfonia, uma ópera, uma cantata, uma fuga, um quarteto, 
um trio, uma sonata, uma canção, ou de pintar um quadro 
que mais se assemelha a janela de nosso quarto, na iluminada 
manhã, aberta para a superfície de um lago refletindo todas as 
cores de todas as folhas e flores que o cercam, como se fosse a 
natureza mesma que ali estivesse, a ponto de nos perguntar-
mos onde estaria a realidade. Em nós ou no quadro? Muito de 
nós foi um sonhar. Foi um pular para fora da janela, nas águas 
daquele lago. Muito foi um querer. Foi uma ilusão, inspiração, 
fantasia. Oh! Como não compreender isso!?

– Não sem angústia. Essa mesma que demonstras e trans-
bordas.

– A angústia faz parte de nós. É parte da nossa existência. 
A angústia é estar com os olhos no horizonte. É querer ver 
nas escuridões que nele se formam. A angústia é estar nesse 
estado em que estou. Sufocado. Sem saídas. E ainda falas em 
autopiedade. Oh! Quisera eu tê-la. Ser-me-ia um bálsamo.

– Não vamos chegar a lugar nenhum com isso. Não nos 
cabe ficarmos aqui, no tempo deste espaço encantado, que nos 
foi dado, discutindo sobre o que não compreendemos e que nos 
foi colocado nas mãos como uma dádiva. Temos que cumprir 
o que nos foi determinado. Se não quiseres que o tenha sido 
pelo destino, o qual tens vontade de agarrar pelo pescoço, o 
que eu respeito, apesar de ser um gesto gratuito e inútil, algo 
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quixotesco, vazio de sentido, que o seja pela providência dos 
céus, ou por qualquer algo indeterminado que tu nomeies. 
Não é isso o que importa. É necessário que tu compreendas as 
nossas limitações. Nada mais! E, mais importante, que o faça 
nesse momento que voa e que é tão fugaz, e que vai se des-
manchando! Esse é o ponto essencial. Acho que nos cabe um 
pouco de humildade, um pouco de sabedoria nesta hora, acho 
que, sublime. Contempla a imensidão do céu inundado pelo 
sol que está sob nós. Encanta-te. E silencia. E escuta o que ela 
te diz. Abre o teu fechado e amargo coração.

– Nada a dizer em contrário. Acho também isso. Con-
fesso-o. Resignado.

– Não acabado. Resignar-se, por vezes, é também um ato 
de coragem, por reconhecer o peso que se suporta.

Falstaff, mesmo revigorado pelo efeito do vinho, que 
lhe dava uma sensação de embriaguez que nada tinha a ver 
com a bebedice, pois, era mais algo como um êxtase dionisía-
co, cheio de energia, na realidade, achava-se cansado. Talvez 
não estivesse mais gostando daquela solidão em que vivia, em 
um tempo que ele não mais calculava. Mesmo que estivesse 
acompanhado por uma fantasiosa sombra que se despregara 
de si, quem sabe mandada pelos céus, num providencial gesto 
de caridade, para adoçar a angustiosa sensação de apartamento 
do mundo, ou mesmo de descolamento dele – mesmo assim, 
algo não fechava na sua condição existencial. Ele não poderia 
se dar o direito de se enganar, a não ser que quisesse abraçar 
mais uma perdida ilusão. A verdade é que, confessando-o a si 
mesmo, a sua sombra era apenas uma aparência, ela era isso 
mesmo! – ela, que a si mesma chamara-se de seu semblante, e 
que lhe dava a entender que tudo sabia dele. Ele não poderia 
se dar esse direito de não querer ver a coisa, por mais duro que 
isso lhe fosse. Entre ele e ela, havia envoltórias, sim, havia, ele 
não o poderia negar, envoltórias que nasceram espontâneas, 
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além de diálogos, que trocavam sobre a vida, a morte, o sí-
mio e o destino, que vinham nas ondas de uma canção antiga. 
Tudo bem. Porém, tudo transcendental. E este era o ponto! 
Onde estaria aquela beleza da vida permeada pela dialética do 
eu e do outro, reais como tais? Onde estariam os outros? O 
mundo era o seu teatro. No mundo, era ele e os outros. No 
mundo, expressava as suas ironias e, também, as suas alegrias. 
Ele era um amante da vida no mundo. Era um fanfarrão que 
precisa de vida. E de um palco. Um palhaço. Aquele que faz os 
outros rirem, como se fosse um doador de felicidade. Mesmo 
sabendo que nele, mundo, estivesse como que jogado. Embora 
tudo o que o cercasse fosse belo, e isso aconteceu depois que 
ele se transformou em um pássaro peregrino livre, que voa 
solitário pelos céus, pelos caminhos, quando coisas belíssimas 
começaram a acontecer à sua volta – embora fosse assim, e 
ele o reconhecia, ele se achava possuído por uma espécie de 
difusa melancolia. Sentia-se imerso em um mar de difusos 
sentimentos contraditórios. Entre eles, esse sentir, na pele, a 
solidão. Todavia, aquele néctar dos deuses que ele tomou lhe 
revigorou os sentidos. Não havia como negá-lo. E o deixou em 
um estado de não mais querer ir a lugar algum. O que também 
era a verdade. Era como se ele experimentasse um estado de 
prostração em um inefável prazer. Ali, justo onde estava, lhe 
seria o paraíso. E ali ele gostaria de ficar. Até que o seu tempo 
acabasse. Desolado, intuía que não era nada disso. O certo é 
que a dinâmica das coisas queria que ele ainda se fosse. E an-
dasse e andasse pelos caminhos de poeira. Ele, então começava 
a compreender as palavras incompreensíveis do cantor. A 
escuridão traz a incompreensão. O que é que podemos saber 
da vida e da morte? Pobres coitados, os soberbos! Eles julgam 
que sabem! Desprevenidos! Ele, então, começou a pensar sobre 
os pequeninos e maravilhosos macaquinhos que voavam por 
dentre as imensas árvores que encobriam o rio. Eles não se 
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perguntavam a respeito de nada. Apenas voavam. E acabou-se. 
Nenhum deles caia nas águas. E voavam e voavam. – “Por que 
não? Velho Falstaff, é a tua estrada”, disse-se a si mesmo.

– Sim, velha sombra, vamos ao que nos cabe.
– Melhor assim, velho Falstaff, eu sabia que tu não irias 

falhar. Ocorre que quero uma coisa de ti, antes de ires.
– Que coisa mais queres?
– Alivia-te da carga do mundo.
– Como assim? Carga do mundo?
– Essa carga que carregas nas costas. Doravante, não 

precisas mais dela. O céu, cheio de estrelas, é a tua tenda. A 
natureza é a tua casa. E os teus alimentos estão por aí.

– Seja bem-vindo o teu pedido.
Falstaff arriou a sua carga. O que não o deixou sem uma 

dose de alívio. Colocou-a ao lado do que imaginara ser um 
banco.

C E N A  4

Falstaff não tirava os olhos dos pequenos símios que 
pulavam alegres entre as altas copas das árvores. Os cisnes 
voltaram e retomaram os seus voos rasantes sobre as águas. E 
os peixes continuavam a buscar, em sua superfície, os milhares 
de brotos e de pequeninos frutos que nela iam caindo dos ramos 
que se curvavam diante do rio. A barulheira dos pássaros era 
enorme e emoldurava todo aquele belo recanto. Uma algazarra 
que aumentou quando passou voando sobre eles um enorme 
bando de patos, grasnando, caóticos, e que deviam estar à 
procura de alguma lagoa próxima.

E a sombra, então, assim de supetão, falou o que era o 
mandado do destino de Falstaff.

– Tu terás que partir para a outra margem, e antes, terás 
que fazer duas provas simbólicas. Uma, aqui nesta margem. A 
outra, justo em teu caminho.
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– Quais são as provas simbólicas? Fala claro. E deixa de 
mistérios.

– A prova do fogo e a prova da água.
– Não vejo nenhum fogo por aqui. Quanto à água, temos 

em abundância,quero crer.
– Não é hora para mofas. O fogo está logo ali e tu podes 

vê-lo. E a água, é evidente, como tu o percebeste, está no rio, 
que atravessarás para ir para a outra margem, portanto, uma 
prova implícita em si mesmo, com a condição de, nele, tu 
imergires todo o teu corpo, pelo menos uma vez, após eu ter 
jogado, sobre ti, essas folhas e flores. (Ela, a sombra, então, 
num gesto de suas mãos, as mostrou, dentro do pequeno pote 
sobre a mesa de pedra). Pois, está escrito que ficarás puro com 
o hissopo, e banhando-te, ficarás mais alvo do que a neve. 
Destarte, tu purificarás a tua consciência e o teu corpo. A outra 
margem merece isso, velho Falstaff. Lá – com um sutil gesto, 
inclinando o seu rosto e virando os seus olhos, apontou para 
a outra margem –,estarás sem mácula. Sem ironias.

A sombra, apanhando o pote com as folhas e flores de 
hissopo, levantou-se e fez, com aquele seu típico gesto cava-
lheiresco, com que Falstaff também se erguesse, agora livre 
de sua carga do mundo, e a acompanhasse até que ele visse 
uma espécie de cortina transparente, esquisita, pois era algo 
que tinha um aspecto avermelhado e que tremeluzia, como 
um fogo fátuo, sem ser nada disso, com um brilho flutuante, 
cintilante como o de uma estrela, e que fazia com que as figu-
ras, que estavam do lado oposto de quem as olhasse, ficassem 
semelhantes àquelas imagens que são contempladas de longe 
nos desertos. Elas tornam-se visíveis com as suas formas de-
formadas, ondulantes, algo vacilantes, desconjuntadas mesmo, 
cortadas e juntadas de novo em planos deslocados, como se 
fossem simulacros. Um efeito mais estranho ainda quando se 
trata de pessoas, ou qualquer objeto que se move. Na realidade, 
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tudo sendo devido ao intenso aquecimento do ar das camadas 
mais próximas às suas areias escaldantes, nunca homogêneas, 
nem planas, provocando a sua elevação por convecção, algo 
desordenado, e que, desse modo, vai criando instáveis camadas 
de ar com diferentes densidades, com isso causando desvios 
caóticos nas trajetórias dos raios da luz. 

O velho Falstaff parou e deu dois passos para trás. A 
sombra voltou e ficou ao seu lado.

– Negativo! (Falou ele, forçando uma convicção. E algo 
gaguejando continuou, depois de um silêncio) Sem essa! Brincar 
com esse fogo aí? Eu o vi. Claro. Tremeluzente. Por que não 
fazermos da outra prova a única, a absoluta? Hem? Aquela da 
água,uma vez que vou ter que fazê-la mesmo, pois, me será mais 
fácil e prazeroso mergulhar quantas vezes tu quiseres, estando 
em uma travessia de um bucólico e encantador rio como esse 
aí. Passar por aquela cortina fantasma? Como te disse, prefiro 
ficar por aqui mesmo. Aqui é o paraíso! Esqueçamos essa his-
tória de outra margem!

–Ainda agorinha falamos sobre os imperativos. Não 
vamos ficar repetindo coisas, voltar atrás sobre o que demos 
por compreendido. Não é um fogo comum. Trata-se do fogo 
heraclítico, velho Falstaff. O fogo da transformação. Um fogo 
que vai te apurar. O fogo que não queima. Confie!

– Sim. É-me dado que não tenho escolha!
– Não leve por esse lado errado das coisas. Pelas barbas 

do profeta! Não vamos ficar, ad infinitum, discutindo isso. Vais 
te sentir bem, com as forças revigoradas, mais leve.

– Difícil crer, nessa minha fase da vida. Forças revigora-
das, mais leve, sim, estou, pois, ainda há pouco me livraste da 
carga do mundo. Além disso, estou me sentindo mais leve há 
muito tempo. Caminhar pelo mundo. Comer com sábia mo-
deração. Um bom copo de xerez revigoraria melhor as minhas 
forças. Não há nada que um bom copo de xerez não resolva! 
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Afinal, não estamos na taberna do mundo? Tenho vontade de 
rir, de dar uma gargalhada. Só não o faço em respeito a ti e a essa 
beleza que nos rodeia. E mais, em homenagem a esses intrépidos 
seres que saltam alegres de lá para cá, e depois voltam com a 
mesma jocosidade, como se brincassem de saltar sobre o vazio.

– Não leves pelo lado material das coisas, velho teimoso. 
Poucos têm essa oportunidade. Não deprecie as dádivas que 
a dinâmica das coisas te concede. Nem sempre temos boas 
convergências. Quanto a gargalhares, tanto faz, ninguém vai 
impedi-lo de soltares, para todos os recantos daqui, que a res-
ponderão com profundos e continuados ecos, a tua bela e rica 
gargalhada. Se for para o teu alívio, faça-o.

– Deixemos isso de rir, numa hora dessas. Vamos à prova.
– Bem, nada há mais a discutir.
Falstaff moveu-se, devagar, até àquela coisa que mais seria 

uma cortina transparente flutuante. Atravessou-a, sentindo uma 
sutil sensação de leveza, como se fosse capaz de caminhar pisando 
na superfície de um puríssimo líquido cristalino. No que imaginou 
ser o outro lado daquilo que seria o fogo heraclítico encontrou de 
novo a sua indefectível companheira. E esta então lhe falou com 
uma voz que esconde uma emoção. Falstaff, depois, percebeu, 
pelas pausas que sua amiga fazia, no que falava, a origem desse 
sentimento que ela tentava lhe esconder.

– Agora vamos à prova da água. Não te esqueças de 
mergulhares o teu corpo inteiro, pelo menos uma vez. Quanto 
à travessia do rio, não te preocupes. Aqui é um lugar onde se 
pode atravessá-lo a vau. Lá, do outro lado, tu não me verás 
mais, eu fico por aqui. Lá, serás tu inteiro. Tu serás tu mesmo, 
como antes eras. Falstaff. Como a tua sensibilidade o percebeu, 
caminhas, como prova, pelo mesmo rio que, numa bela alegoria, 
chamas de abismo. O que te é um bom augúrio. Um precipício 
para os alegres e arrojados macaquinhos que o transpõem, aos 
saltos, entre as árvores.
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Falstaff a contemplou. Não havia por que duvidar de 
suas palavras. Ele se comportava como um bom aprendiz que 
segue o que o seu mestre lhe diz. Isso lhe deu uma sensação de 
juventude. Quiçá, tudo sendo um efeito de sua passagem pelo 
fogo que ela lhe disse ser heraclítico, um fogo miraculoso. E, 
então, eles caminharam, lado a lado, em silêncio, na direção da 
margem do rio, contendo os seus passos, num ritmo de quem 
não quer se separar. Tão pouco tempo e tão ligados? Um sendo 
cada um e o outro. Como pode ser isso? Mais uma despedida 
diante dos seus olhos. Mais uma ausência após uma presença. 
É sempre assim. O ter que ser. O ter que ir do peregrino. Esse 
rastro de ausência que vai ficando para trás.

Ele, vagaroso, foi se voltando para ela, dando a lhe en-
tender que dela iria se despedir. Porém, ela, rápida, o atalhou.

– Sem despedidas, velho Falstaff. (E ele,naquele momento, 
algo conformado, não sem demonstrar que não era isso o que 
queria o seu coração, balançando suave a cabeça, num gesto 
negativo, conseguiu balbuciar uma despedida, mais pelo tom 
do que pelos significados das palavras).

– Sem despedidas, tu, oh! meu semblante, que ficas aí 
nessa outra margem da existência. (Ele conseguiu falar quase 
que para dentro de si. Na verdade, ele queria pronunciar pa-
lavras sem sons. E, então, ela jogou, sobre a sua cabeça e o seu 
corpo, folhas e flores, que brilhavam sob aquela luminosidade 
algo paradisíaca e que, com afável magia, exalavam um etéreo 
e embriagador perfume, uma essência que poderia ter descido 
do intenso azul dos céus no esplendor do dia).

Ele, então, exalando as essências do hissopo, decidido, 
entrou no rio e, em suas águas frescas, mergulhou, dobrando 
os joelhos de modo a ficar todo imerso. Só naquele momento 
teve a noção de que o rio tinha um macio leito de areia fina 
que mais era um tapete delicioso ao se pisar. Sua correnteza 
era suave. As ondas que fizera, no instante em que mergulhara, 
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iam transladando lentas para jusante e para montante e para 
as duas margens. Quando de novo colocou-se de pé, estando 
a superfície d’água na altura de sua cintura, abriu os olhos, 
com as águas escoando abundantes pelos seus cabelos, pelo 
rosto e pelo corpo, levando as folhas e flores que neles ainda 
restavam,arrebatou-se ao ver o azul do céu por entre as ver-
des folhagens altas das árvores, e nelas voando os pequenos e 
graciosos símios; não dando uivos terríveis, lancinantes, que 
atravessavam, rasgando, o negro e silencioso véu da noite; não 
sobre lápides frias, deitadas, enfileiradas, evocando a morte, 
refletindo o céu anil violeta intenso, manchado pela Via Láctea, 
como se um pintor celestial ali a derramasse; nem o advertindo 
sobre o limite do seu tempo existencial, como no canto do 
poeta cantor da taberna do mundo. E sempre proclamando 
sobre os mistérios sombrios da vida e da morte. O cantor estava 
mudo. Ninguém o mandava prestar a atenção em nada, pois, 
tudo ali era contemplação. Então era a plena atenção. Estava se 
sentindo puro no corpo, no espírito e no coração, leve como 
as pequenas sementes das paineiras que, envoltas em delicadas 
fibras brancas, como flocos de neve, voam calmas, levadas 
pelo vento e longe levam a vida. Caminhava devagar, o mais 
vagaroso que podia ser esse caminhar. Mergulhou mais uma, 
duas, e tantas vezes que perdeu a conta, tão delicioso aquilo era, 
com abundante e amena água escoando pelo seu rosto e corpo. 
Sentia-se livre do peso do mundo. Liberto de sua gravidade. De 
modo velado, se confessava que gostaria de estar para sempre 
naquela travessia. O que era o mundo senão uma constante 
travessia? Um caminhar por dédalos, desfiladeiros, encostas, 
montanhas, páramos e planícies. Por que aquela travessia, justo 
aquela em que estava, não lhe poderia ser infinita? Um eterno 
atravessar as águas deleitosas e cristalinas de um rio com uma 
beleza inexplicável. 
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– Por que não? O tempo, velho Falstaff. O tempo. Ah! 
Quem me dera parar o tempo! Eu estaria, pela eternidade, 
nesse atravessar. A sombra tinha razão. A sombra tinha razão. 
A sombra que, dentro em pouco, será minha de novo. Com-
panheira, então, da mesma solidão. Por que há sempre uma 
separação? Por que há sempre uma ausência? E esse rastro dela 
que fica para trás? Por que há sempre uma despedida? Não 
penses, velho Falstaff, apenas caminha, leve, quase suspenso, 
dentro dessas águas puras. Sente o rio e o seu passar, porque 
tu também és esse passar.

Mergulhou-se uma última vez nas águas. Queria estar 
todo imerso na sua profundeza. Corpo e alma envoltos no seu 
frescor e na sua magia. Quando se ergueu, assim que toda a 
água escoou pelo seu rosto e abriu os olhos, olhando o alto, 
viu passar o que imaginou ser uma densa névoa branca, que se 
movia logo acima da superfície do rio, e que, depois, percebeu 
ser um flutuante conjunto de incontáveis e belíssimos cisnes. 
Eles voltaram, com a brancura da nuvem sob o céu azul, voa-
vam abrindo a total envergadura de suas asas, compassados, 
como se fosse em adágio, voavam, como brumas voam sobre 
as águas de um lago, como se segurassem, dominando-o, o 
vento debaixo de si mesmos, soberanos, senhores dos ares, 
altos, imponentes como albatrozes de tão grandes que eram. 
Alguns deles mergulhavam em um gracioso voo mais baixo até 
tocarem de leve a superfície das águas, jogando no ar milhares 
de gotículas que difratavam a luz como se fossem pequenos 
arco-íris. E iam como se sobre elas caminhassem, como se se 
divertissem em uma brincadeira de meninos. Lá iam eles com 
as asas abertas, soprando o vento para frente, como se frenas-
sem, e fizessem o lindo movimento de pousar, e assim quase 
parassem no ar, num voo fantástico que pudesse ignorar a 
força da gravidade. Foram descendo, solenes, o curso do rio até 
que, em um ponto distante do horizonte, quando eram meras 
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manchas brancas, móveis, soltas ao vento, em alguma curva, 
foram-se, escondendo-se por dentre as árvores.

Foi nesse estado de encantamento que Falstaff chegou 
à outra margem. Devagar foi subindo o seu aclive arenoso, e 
não muito pronunciado, sentindo instantâneo o perfume que 
exalava dos campos. Quando em uma pequena clareira, em que 
penetrava o sol, por dentre a densa ramagem, ele pode olhar, 
viu o que pressentira. A sua sombra estava grudada em seus 
pés. Não era mais um espectro, um semblante, um reflexo, ou 
lá o que seja, ou o que imaginou ser o seu daímon. Era real. 
Se é que isso existe. E não seja pura aparência. Ah! Que fosse 
tudo para o diabo!

Resistiu àquela idiota vontade de pular para ver se ele 
voltara a ser o dono de sua própria sombra. Ela estava ali mes-
mo. Não havia dúvida. Em solilóquio caminhava.

– Estás só, outra vez, velho Falstaff. Como lhe disse a 
tua sombra, doravante, tu és tu mesmo, inteiro. Tu estás na 
tua totalidade. És tu e os teus pensamentos e as tuas visões, 
fantasias, sonhos e doces ilusões, perdidas e refeitas, nessa 
eterna impermanência, nesse retorno e renascimento da vida.

C E N A  5

A ele chegavam todos os aromas de campos cultivados. 
Perfumes da fermentação da vida. Um ar que é alimento só no 
respirar. Quando Falstaff chegou à borda da floresta galeria, 
que guardava o bucólico rio, dando a entender que o escondia, 
e assim o reservava para si, e para os seus graciosos símios 
voadores, ele estancou os seus passos, estupefato, paralisou-se, 
embriagado, diante do encanto que os seus olhos viam. Não 
podia haver um verde mais verdejante e deslumbrante do que 
o verde daquele infinito arrozal. Difícil achar alguém com raro 
talento que tivesse, em sua visão, a sensibilidade de entrar 
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em ressonância com aquele colorido, para tentar uma dada 
composição dos seus variados tons de verdes, e para colocar, 
em uma tela, aquelas cores. Não havia limite concebível para 
aquele campo. A única fronteira sua, visível, era a fímbria do 
bosque ciliar que, ao acompanhar o rio, na serenidade de seus 
meandros, se perdia nas incertas lonjuras das suas presumíveis 
nascentes ou de sua imaginária foz. Pois, nenhuma delas se 
apresentava aos olhos. As montanhas, pelos lados do nascente, 
esconderam-se em seus mistérios de divisores do tempo, dado 
que há muito, pelo menos dali, onde não eram vistas, não faziam 
parte daquele cenário deslumbrante. Pelos lados do poente, 
a coisa não era menos enigmática, pois, se podia conjeturar 
haver, no seu horizonte, um intenso azul que podia bem ser 
o resultado da fusão do céu com o mar. A paisagem era outra. 
O espaço e o tempo eram vagos. Falstaff teve consciência de 
que, em dado momento, e em dado lugar, daquela sua travessia, 
havia superado espaços e tempos.

Para que saber? Velho Falstaff. Para que saber? Vive tu, 
apenas vive tu esse momento sublime, essa imensidão. Voa tu 
sob esse céu. Caminha tu, velho pássaro peregrino. Apenas 
caminha tu, errante.

Ele não tinha palavras, nem o silêncio simbólico de pa-
lavras mudas, para descrever o que era aquele campo verde 
debaixo daquele azul que irradiava para o espaço a sua cor 
anilada. Era algo para, extasiado, contemplar. Nada de palavras 
faladas, ou silenciosas – sim, isso mesmo, palavras silenciosas 
–, palavras que se falam com a voz interior. Nada disso, nem 
voz, nem simbolismo nenhum serviriam para descrever aquela 
beleza. A sensação única, absoluta, essa sim era a mestra daquela 
compreensão. Algo que não pode ser descrito exceto pela pintu-
ra, com a linguagem dos pincéis e suas cores cheias de sortilégio. 
O doce murmurar do rio ia, aos poucos, se apagando, como que 
adormecendo, como se fosse noite, estando ele, Falstaff, todo 
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imerso naquele mar em cima do qual caminhava. Era como se 
a memória, com a sua carga de passado, fosse se apossando de 
todos os lugares pelos quais passara, e tudo guardava dentro de 
sua muralha, acessível por um ato exclusivo da nossa vontade, 
ou de nossos sonhos. Ele sentia uma ligeira, quase imperceptí-
vel, umidade sob os seus pés. O que era natural naquele vasto 
campo de arroz. Um calor molhado e gostoso subia do chão e 
ajudava a inundar a atmosfera com aquelas fragrâncias úmidas 
que saiam das estranhas da terra fertilizada e das espigas que 
desabrochavam sob a intensa luminosidade, e que, logo mais, 
estariam amadurecidas, balançando a sua cor de ouro ao vento. 
E, então, tudo aquilo que o cercava seria um mar dourado e 
oscilante; ondas e mais ondas, uma após a outra, sucedendo-se, 
como se tocadas pela constante brisa, dando a entender, quem 
sabe, que levavam, para o ilimitado, a semente, a pulsação e o 
alimento da vida.

Voa pássaro peregrino. Os teus pés são as tuas asas. E o 
céu é o teu caminho.

Falstaff nem notou que o campo verde estava ficando 
para trás. Ia como que se apagando de seu campo visual, atrás 
de si, enviesado, cuja imagem era quase que apenas sugerida por 
cima de seus ombros, estando os seus olhos, como os olhos de 
um bom órfico, na direção frontal da linha do seu horizonte. 
Os seus passos talvez estivessem caminhando por eras. Sim, 
eram isso mesmo, pois, reuniam em si, toda uma ancestrali-
dade. Talvez fossem eles, os pés, que caminhavam pela poeira 
do chão, pelos campos cultivados, ou pelas areias dos desertos, 
os empurradores do mundo, os agentes das transformações, os 
arautos das mensagens. Tudo se transfigurara em um campo 
marrom rubescente escuro, onde o bronze, ardente como o 
fogo, privilegiava a cor do cobre reluzente sob a luz do sol. As 
espigas da cevada, sob a radiação safira das alturas, espalhavam 
no ar o seu bálsamo, em meio a uma miríade do que seriam 
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finíssimos, duros e pontudos fios de cabelo, belos, que nelas 
nasciam, justo em cada flor, e que, numa visão geral, davam 
a impressão de se estar diante de algo impenetrável, como se 
fosse uma nuvem de delgadíssimo e leve algodão imaterial. 
Tinha-se a impressão de se estar diante de uma bruma colorida 
da qual se emanavam todos os tons possíveis dos amarelos e 
dos alaranjados, cores fortes essas que se harmonizavam com 
os pronunciados tons marrons avermelhados de seus caules 
que se erguiam da terra. Falstaff, respirando fundo aqueles 
aromas, não sentia mais aquele calor úmido que subia do chão 
e lhe aquecia o corpo. O terreno então se tornou seco. E, aos 
poucos, ia se ondulando, sem perder a suavidade. As colinas, ao 
longe, sucedendo-se umas às outras, sombreavam-se entre si, 
contrastando ainda mais os seus coloridos. Na visão de um sol 
que caia para o poente, saído do apogeu do meio-dia, elas, numa 
alegoria, seriam grandes ondas de um oceano que, inesperado 
e mágico, paralisou o seu movimento como se tivesse dizendo 
que o fluxo do tempo cessara. E que o espaço se enregelara. E 
ali instalando a eternidade do sem-movimento. Falstaff gostou 
da ideia. Apreciou essa fantasia, em meio aqueles perfumes que 
sentia exalarem daquele campo bronzeado que misturava a sua 
nuança com os matizes violetas que se escondiam naquele céu. 
Oh! Céus! Sois vós o artífice dessa magia? Um imenso mar 
dourado parado diante de seus olhos sob o firmamento trans-
lúcido como uma safira imóvel. Ah! Que beleza era aquilo tudo! 
Como seria a voz do poeta que poderia cantar aquele mundo 
extraordinário em que estava – cantá-lo com o poder de sua 
imaginação, com a música de sua arte? Que harmonias, que sons 
sutis poderiam sair de uma sinfonia que fora composta apenas 
para ouvidos requintados e que pudessem ouvir a diferença 
em meio à indiferença, o contraste em meio ao uniforme, a 
forma em meio ao amorfo, o ousado em meio à monotonia, a 
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mudança da cor em meio ao que se mostrava ser um único e 
determinado tom, ou o incolor? Ah! Que divinas harmonias 
seriam essas? Que gênio poético e musical poderia compô-las? 
Ah! Nada a não ser a vastidão da nossa imaginação, da nossa 
fantasia, do nosso sonho, poderia responder a isso.

Onde estariam elas nesse mundo? Não perguntes! Via-
geiro errante. Apenas caminha! Peregrino andador. Os teus pés 
dão os passos da tua decisão. Cada passo é cada passo. Cuidado! 
Homem, preste a atenção! Em cada passo está um destino. E a 
extensa terra é o teu caminho.

Falstaff, com o sol em seu rosto, não custou a perceber 
que estava descendo por um leve declive do terreno. O que 
não deixou de lhe ser um alívio. Mesmo acostumado a andar, 
como todo bom andarilho, apesar do seu corpo, que ele achava 
fortalecido, nas suas andanças, era sempre bom ter uma leve 
descida pela frente. E, pela sua posição, ainda mais alta, logo no 
início da encosta da colina, começou a ver, ao longe, o que seria 
um bosque, cuja imagem tremeluzia nas camadas quentes que 
subiam próximas ao chão, e que, por isso, não se definia direito. 
Na grande distância, podia perceber, ainda que não muito nítido, 
que, aquele conjunto de altas árvores, circulava no entorno a 
algo que brilhava intenso. Um brilho que lhe chegava multi-
facetado entre as folhagens. Tudo estando em uma parte mais 
baixa daquela região, que, em forma de concha, dava uns ares 
de um amplo anfiteatro, tendo como centro, ou palco, aquela 
pequena floresta isolada, preservada, em meio a infindos campos 
de cultivo. Ele se sentia um pouco cansado. Porém, obstinado 
como era, não o confessava a si mesmo. Também, pudera! 
Caminhara por horas, desde a travessia do rio. Sentia-se, além 
disso, só. O que vinha acontecendo, desde um tempo. Tinha 
consciência de que era o peso que carregam os solitários. E 
também tinha discernimento de que nada poderia fazer quanto 
a esse estado. Suportava com paciência, e por que não dizer, 
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com sabedoria, o seu carma. Era como que um condenado a um 
mundo cuja vastidão não podia nem calcular, nem, quiçá, tentar 
medir. Apenas poderia conjeturar a sua dimensão. Isso o deixava 
com alguma melancolia que, no entanto, excluía a angústia. O 
que tomava por ser um absurdo, pois, contraditório com toda 
aquela inexplicável beleza que o cercava e seduzia. As imagens 
do passado derramavam-se como se estivessem em um caos, 
umas se sobrepondo às outras, em sua cabeça. 

Os derradeiros tons de turmalinas que o cercavam na-
quele deslumbrante campo de cevada iam, pouco a pouco, se 
esmorecendo, na medida em que os seus passos conduziam-no 
àquele bosque que, quanto mais próximo, mais encantador e 
aprazível se lhe mostrava. Ah! Sombras! Caminhos entre as 
folhagens. Como sois bem-vindos. O que lhe era um anúncio 
gostoso de um refrigério para o seu cansaço corporal. Ele, cada 
vez mais próximo daquela pequena floresta, ouvia tênues sons 
longínquos emitidos por cisnes que lhe vinham misturados 
aos cantos de outros pássaros, e a vozes humanas infantis, ou, 
quem sabe, jovens; vozes que se propagam fáceis pelos ares 
tomados pelos frescores e pelos silêncios das tardes campestres. 
Essas vozes vinham em ondas. Aumentavam e diminuíam o 
seu volume. Por vezes, se apagavam. De quando em quando, 
dava até mesmo para distinguir um fraseado. Porém, as palavras 
vinham foscas, um tanto apagadas, como imagens em uma 
bruma.  Não se conseguia distingui-las, sílaba por sílaba. Eram 
meros ruídos. Mesmo sendo assim, tais barulhos, por confusos 
e incompreensíveis que fossem, não deixaram de lhe alegrar 
o coração. Falstaff sentia o peso do isolamento do pássaro 
peregrino. Com uma fundamental e dilacerante diferença não 
alheia à sua sensibilidade. Ele, com tristeza, reconhecia que o 
pássaro, que voa determinado pelos céus, busca paragens que 
o esperam na sua ida e também na sua volta. Ele, o pássaro, 
cumpre, com altivez, um mandado do destino. É da essência 
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de sua natureza. Ele está num eterno retorno. Essa é a sua 
afirmação de eternidade. E, por ela, eterniza--se. E ele, Falstaff, 
estava em quê? Algum retorno aguardava por ele? Que paragens 
buscaria ele? Qual era aquela sua ida? Que volta ele poderia ter? 
Ele se sentia um peregrino que apenas vai, e vai. Nada mais. 
Como que jogado numa eterna ida. Lançado assim no mundo 
da existência. Só lhe restava cantar, enquanto caminhava. Ah! 
Oh! A fantasia, a divina ilusão, o que está ao lado, escondido, 
o sentido velado da vida, o que fala por símbolos, o que vai, no 
entanto, não abandona, o que volta, porém, escapa. Ah! Oh! 
Só lhe restava cantar enquanto cumpria o seu mandado do 
destino. Cantar a canção que aprendera com o poeta cantor. 
Uma canção que ele sempre guardou no fundo do seu coração. 
Ela vem sempre. Sim, ela vem,

A canção que lhe vinha à cabeça, e que ele começava a 
cantar, como canto silencioso, às vezes em um quase inaudível 
falsete, fora composta por Gustav Mahler, e faz parte de uma 
belíssima coleção de cantos, com versos do próprio composi-
tor, denominada algo assim como Canções de um Peregrino 
– Lieder eines fahrender Gesellen. O canto se chama Os dois 
Olhos Azuis – Die zwei blauen Augen.

A canção é sobre o encontro, algo como se fosse por obra 
do destino, que ele, o cantor, teve com alguém que tinha dois 
olhos azuis. O canto expressa uma dor que se une à beleza – e 
põe beleza nisso –, composto com muita arte, onde há uma 
dualidade que o poeta fez se mostrar um tanto nebulosa e, por 
isso, quase imperceptível, ou seja, não muito clara, pois difusa, 
entretanto, muito sensível a uma alma delicada e acostumada às 
sutilezas do espírito. E que não se revela na primeira vez em que 
se ouve. Sente--se, todavia, não se vê. Algo que demandará o 
paciente e obstinado tempo. Como se fosse abrindo os segredos 
de sua beleza aos poucos. Como acontece com a suprema beleza 
musical e poética. Os românticos descobriram, para os nossos 
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devaneios, como se pode unir beleza e melancolia, uma forma 
bela para dar expressão a uma dor. Todavia, por imprecisa que 
fosse, a dualidade em que flutua aquele canto, ela está ali, con-
creta, sentida, uma vez que está expressa na beleza da música 
que, com a sua atmosfera, algo elegíaco, veste a poesia que, com 
palavras, por mais limitadas que fossem, narram uma história 
de amor. Uma história inconclusa. História de um amor que 
se decepou. Foi a formosura e o intenso fascínio de dois olhos 
azuis que fizeram com que o poeta cantor fosse para o mundo 
e para longe de onde mais amava. E, algo como que perplexo, 
porém, sereno, lamenta-se, perguntando-se, o porquê de ter 
sido assim. Haveria, para ele, algo como um ter que ser? E aqui 
se dava um paralelo com Falstaff que, numa certa altura de sua 
vida, começou a se sentir como que empurrado por algum ter 
que ser que, de quando em quando, voltava, às vezes, vestindo 
novas roupagens, ou, como ele mesmo o dizia, dentro de novas 
e atraentes metáforas. Tudo dando a entender que teria sido 
uma armação de Fortuna para enredá-lo, ele, o poeta cantor, 
em uma rede de acasos ou de tramas cujos princípios e fins 
ele desconhecia. A única coisa que lhe restou era ser um vian-
dante, aquele que erra pelos caminhos. Ele, o poeta cantor, 
então vagou pelas noites e pelos pântanos. E se viu solitário. 
Não encontrava ninguém, nem sequer alguém que lhe desse 
um adeus! Alguém que dele se despedisse! Nada. Era ele e o 
mundo. Era ele e o seu sonho. E, então, ele, o cantor, conheceu 
o que era a junção do amor com a dor. Essas sim eram os seus 
companheiros de caminhada. E em sua perambulação, acabou 
encontrando uma tília debaixo da qual ele pode descansar e até 
mesmo adormecer. E ela, a tília, como se uma amiga consoladora 
fosse, apiedando-se dele, derramou-lhe sobre corpo as suas 
flores, como se uma neve bem-aventurada fosse que caísse dos 
céus. Um bálsamo para a sua atormentada alma. E, então, ele, 
assim coberto por pétalas, e exalando os seus perfumes, nada 
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soube dos sofrimentos da vida. E não demorou a perceber que 
havia compreendido que tudo na existência é amor e é dor. É 
realidade, mundo, e é também sonho.

Duas entidades caras à alma de um Falstaff também pe-
regrino – mundo e sonho.

Mundo e sonho. Outra antinomia. O mundo que agarra 
o sonho e quer dominá-lo. E o sonho que alça o seu voo. Indife-
rente àquele que o quer domar. Mundo ralhador que quer fazer 
o sonho descer para o seu âmago. Sonho que quer ignorá-lo. 
Mundo cortante que quer trazer o sonho para a sua materialidade, 
para a razão de ser da existência, para o ser concreto da vida, e 
o lembrando disso de modo permanente. Sonho que quer ser 
utopias e ilusões. O mundo é perseverante, e astuto, sabe esperar. 
Os pássaros também voam e se afastam do chão, são os mestres 
dos ares, e do azul do céu. Os pássaros, em algum dado tempo, 
em alguma hora do dia, têm que descer para a superfície da terra 
que lhes dá o alimento e a água da vida. E, assim, também são os 
sonhos. E, como os pássaros, que levam longe certas sementes, 
que germinarão em outros lugares, os sonhos descem para fazer 
nascer no mundo novos sonhos tornando-o um mundo melhor. 
Um mundo ainda capaz de sonhar. 

Ah! Quem lhe dera ter uma tília sob a qual pudesse repou-
sar. E lá sentir nevar as suas flores sobre ele, deitado, senhor do 
seu descanso, com a sua alma vazia de intenções e pensamentos, 
na pureza do ar, em meio à difusa luminosidade da lua que, 
virgem, vagarosa, como eterna noiva, imortal fugitiva do sol, 
anda com os seus deliciosos pés pelos caminhos astrais, deixando, 
atrás de si, mistérios, amores, memórias, lamentações, prazeres, 
inebriamentos, abismos, gritos, dores, paraísos, ais e, ao fim de 
tudo, sobrando apenas a leve brancura do seu diáfano véu de 
luz. Sempre desvelando a beleza incomum do seu sorriso, igual 
àquele sorriso de lábios vermelhos, no seu rosto branco ilumi-
nado, cingido por uma grinalda cravada de estrelas. Ah! Ele se 
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sentiria como nas vezes em que, nos intervalos das batalhas, fugia 
e, sozinho, mergulhava nos regatos escondidos nas folhagens, 
sombrios e amenos, nas florestas, saindo todo coberto com 
pétalas que se misturavam nas águas. Nelas deixando todas as 
tragédias dos homens. Ah! Coberto de frescor e exalando todos 
os perfumes. Seria estar nos céus! Com certeza ele iria pensar nos 
seus amores, nas conquistas difíceis, quase impossíveis, naqueles 
últimos degraus das longas escadas que se colocam no caminho 
dos verdadeiros amantes, onde cada degrau é como uma muralha 
intransponível. Ah! Como era bom se chegar naqueles pedestais 
impossíveis! Lá no alto. Chegar aos pés da amada, admirá-los na 
sua delicadeza, ali postos, quietos, para a doçura de um beijo que, 
para ele, até então, era inalcançável. Ele que o imaginara fosse 
o beijo de Narciso nas águas. E ela, então, falar, contra todas as 
possibilidades, para o seu triunfo e gozo paradisíacos, como está 
no Cântico dos Cânticos. 

Oh! Amado meu arrasta-me para os teus aposentos. Va-
mos! Vamos! Pois, as sombras se debandam. Tudo será noite. 
Vamos, amado meu, banhar-te-ei o corpo com os meus doces 
aromas. E a fechadura da porta, que cerrará o nosso segredo, 
escorrerá a mirra de meus delicados dedos que te acariciarão. 
Exultemos! Exultemos, amado meu! Mais do que o precioso 
vinho, vamos celebrar os teus amores! 

Oh! Tudo sendo algo que o destino doloroso sempre 
adiava. Cruéis, esses ainda não. Sempre o ainda não. Amor e dor!

Mundo, sonho! Ninguém me disse nenhum adeus, adeus, 
adeus! Nada! Ninguém! Nem para um pequenino e doce adeus. 
Por que é que tem que ser sempre desse modo? Tem que ser? 
Sim, tem que ser! Não é assim que está todo dito, e inteiro, na 
poesia e na magia daquela música do Grave-Allegro-Grave, 
mas não muito Allegro, do Quarteto Opus 135 de Beethoven? 
Ah! Diotima! Sai dessa névoa do tempo, em que tu te encon-
tras, e vem me dizer esse, para mim, incompreensível porquê. 
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Revela-me esse segredo que escondes em teu coração! Não me 
abandones, amiga consoladora.

C E N A  6

Foi nesse contraditório – contudo, calmo, porque pa-
cificado, dado que compreendido –, seu característico estado 
de espírito, que Falstaff chegou à borda do bosque a qual, ele 
sabia, pois, tinha boa orientação, estava voltada para o norte. 
Ele logo percebeu que os campos de cultivo não chegavam até 
as árvores. Uma aprazível estradinha circundava toda aquela 
pequena floresta. Agradável porque cheia de frescor, que vi-
nha de suas sombras, e porque, em suas margens, havia bem 
marcados canteiros de flores que, de um lado e do outro, se 
sucediam. Eram flores miudinhas de muitas espécies, tudo 
misturado, e de todos os matizes que se podiam imaginar, que 
explodiam com a luz do sol. Florzinhas que ele nunca tinha 
visto. Eram tão pequeninas e tão exóticas que ele pensava 
fossem mais brotos do que flores mesmas. Brotos que esta-
vam desabrochando naquela primavera. Todavia não estava 
certo sobre isso. O que não importava, frente à sua extrema 
beleza. Uma formosura a enfeitar aquele caminho circular ao 
qual ele chegou, após inúmeros volteios, na direção geral de 
um caminho que serpenteava pelos campos, como se quisesse 
tirar do caminhante a noção de sua direção geral. Andava sem 
nenhuma pressa tendo a floresta à sua direita. E, sem tirar os 
olhos dos canteiros floridos, continuou ouvindo vozes que então 
lhe chegavam mais claras, e que eram vozes femininas, que se 
entremeavam a delicadas e, pelos tons, maliciosas risadinhas.

Não demorou muito e Falstaff logo encontrou o que 
previra: a entrada para o interior do bosque. Era muito ampla 
e aberta. Imensa, surpreendente, cheia de luz como que tendo 
a sua graciosidade defendida por densas sombras de um lado e 
do outro, como se avisasse o passante para nela permanecer, 
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não se aventurando lá onde a floresta podia estar escondendo 
os seus mistérios, ou alertando-o de que as dádivas que poderia 
estar buscando estavam mais à frente e que assim permanecesse 
imerso na sua deslumbrante via. Ela tinha, afinal, mais promes-
sas, do que aqueles esconsos escuros. As árvores mais altas não 
se tocavam, criavam uma fenda para o alto do céu, fazendo com 
que se mostrasse o seu forte azul que, naquela hora, decaia para 
as cores do anil e do violeta, anunciadores da noite. A luz do 
sol penetrava e nela se derramava abundante, vinda do oeste, 
como se fosse uma torrente luminosa, espalhando-se pelo seu 
leito esverdeado, um tanto transfigurado em sua cor, dando 
a impressão de se estar caminhando por um macio tapete de 
finíssima textura. Os raios do sol, atravessando as folhagens, 
de tal maneira amarelados e alaranjados, prenunciando aquela 
vermelhidão vespertina do horizonte do poente, nela caiam 
inclinados e em um sutil e dardejante viés, pelo lado direito 
em que caminhava Falstaff que, mesmo recebendo-os de lado, 
encandeavam-lhe a visão. E assim o faziam mais pelo ângulo em 
que incidiam sobre ele do que pela potência de sua luminosida-
de. Ao fundo, ainda longínquo, ofuscado pelo resplendor em 
que estava imerso, ele não podia divisar senão formas brancas 
difusas, que lhe davam a sensação de flutuarem, tudo em meio 
a um brilho que calculou fosse de um lago.

Em meio ao seu caminho, e ainda recebendo, sobre os 
olhos, aquela luz que conseguia passar pelas árvores, Falstaff, que 
quase não via nada pela frente, começou a ouvir uma cacofonia 
de jovens vozes femininas, falando umas com as outras, numa 
transbordante atmosfera de alegria, dando risadinhas, como se 
contassem mútuos segredos, calassem, e, logo a seguir, recome-
çassem o riso alto, junto às suas frases que se encadeavam quase 
que sobrepostas umas sobre as outras. Vozes que iam aos poucos 
aumentando o seu volume, na medida em que ele avançava os 
seus passos. O que se dava pela aproximação mútua entre ele 
e o provável e difuso local de onde poderiam estar provindo 
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aquelas vozes, para ele ainda dispersas, uma confusão de sons, 
entre as sombras das árvores. Todavia uma algaravia que de-
notava incontida alegria e um ar cheio de brincadeiras juvenis. 
Vozes que chegavam a ele por dentre uma cortina de intensa 
luminosidade que teimava em lhe ofuscar. Era-lhe impossível 
ver qualquer coisa em sua frente com aqueles raios dourados 
do sol que caiam fortes, alaranjados e enviesados sobre o seu 
caminho. Ele, o alto Falstaff, era todo atenção, com aquele seu 
corpo esculpido pelas longas caminhadas, vestindo uma roupa 
vermelha, que se tornava ainda mais vermelha, pois, brilhante 
sob aquela rica luminescência vespertina. Tendo ainda sobre 
a cabeça um vistoso, alto e exótico turbante, ou gorro, ou lá o 
que seja, também vermelho, que caia de uma forma um tanto 
proposital, engraçada, algo jovial, porque fingida, como se fosse 
negligente, sobre a nuca, ele tentava ver algo entre a massa ver-
dejante das ramagens. Quando as belas moças, donas daquelas 
vozes escondidas, deram de frente com ele, como se topassem 
uma muralha, foi um repentino susto coletivo. Ele, nem tanto 
assustou-se. As suas vozes chegaram a ele havia algum tempo. 
Elas não lhe eram tão assim inesperadas. Ele poderia prever um 
encontro. Elas, coitadas, que não ouviam nada vindo dele, quase 
caíram no chão. Conseguiram ficar em pé, onde mesmo estavam 
quando o viram. Suas delicadas mãos que colhiam brotos e flores, 
à beira da estrada, e as mãos das outras que estavam próximas, 
apanhando-os mais para dentro da mata, pararam no ar. Es-
tavam como que mortificadas, perplexas, boquiabertas, como 
estátuas paradas no meio daquele bosque, diante daquela figura 
enorme, para elas, bonita, todavia, desconhecida e inesperada, 
que, talvez, teria caído dos céus, sem nenhuma razão aparente, 
com um enorme turbante que lhe esvoaçava sobre a cabeça. Num 
átimo, pararam de falar, igual a um bando de maritacas cala-se, 
em mortal silêncio, ao mais leve sinal de que algum predador, 
ou perigo iminente, possa estar por perto, sutil, rondando-lhes 
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o lugar. O seu alegre alarido transmuda em um silêncio de clau-
sura. Elas que ali estavam numa deliciosa e distraída brincadeira 
de catar flores e brotos, em meio às ramagens da floresta, e à 
margem da estrada, jamais poderiam supor, por nada nesse 
mundo, que ali pudesse haver um estranho. Num repente! E 
que estranho! Para elas, alguém desconhecido, com esquisitas 
roupas, algo aveludadas, fulgurantes, sob aquela difusa clarida-
de, e um não menos excêntrico turbante, ou um gorro, quem 
sabe nenhum nem outro, sobre a cabeça, com uma espécie de 
enfeite superior, e caindo sobre a sua nuca, de uma forma entre 
o elegante e o divertido, dando a entender que quisessem domar 
os seus, para elas, airosos, encaracolados e abundantes cabelos, 
que caiam, como em cascata, sobre os seus largos ombros, como 
se contraponto fossem à sua densa barba. Ele estancou sem 
temperança a sua marcha, quando todos os olhares, indagativos, 
bem abertos pela curiosidade, estavam dirigidos, como flechas, 
em sua direção. E, sorrindo-lhes, denotando que não queria 
esconder a sua súbita felicidade ao vê-las, e generoso abrindo 
os braços e as mãos, num gesto cheio de respeito e cerimônia, 
digno do cavaleiro que Falstaff era, como a dizer-lhes sobre a 
sua amável surpresa, ficou calado, pois, não sabia o que falar 
nem em que língua falar. 

Algumas delas começaram também a lhe sorrir. No 
início, de um modo tímido, depois, num tempo não muito 
longo, começaram a sorrir de um modo franco, encantador. O 
susto foi pouco a pouco se dissipando. E uma coisa não mudou 
entre eles. Do lado dele e do lado delas havia o silêncio e um 
sorriso nos lábios. Eles, como depois Falstaff iria compreender, 
não iriam se comunicar pelo reino das palavras. Eles iriam se 
comunicar pelo reino do corpo, pelos olhos, pela curvatura 
dos lábios, pelas mãos, pelos gestos, pela alma que sai através 
da expressão corporal. Talvez não soubessem o que dizer. E 
não sabiam mesmo. Falstaff reparou que todas vestiam uma 
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roupa de seda branca, imaculada, reflexiva, mandando de volta 
para o espaço os raios de luz que nela caiam, com largas man-
gas, e um pequeno decote triangular, com o vértice voltado 
para baixo, mas, não tão arrojado, nem tão contido, que não 
pudesse deixar à mostra o erotismo que se lhes emanava dos 
seios, alguns generosos, banhados pela mansa luz do entar-
decer,tomados pela vermelhidão que o sol colocou nas suas 
suaves cútis. Um rubor que também era visível nas delicadas 
e um tanto pronunciadas maçãs dos seus lindos rostos de 
finíssima cútis. Ruge rosado e maçã, uma forma singular que 
sai de um belo rosto. 

Ah! Falstaff, como resistir? Ah! Ninguém a não ser um 
poeta poderia cantar sobre esse inefável. Tu não o ousas. Tudo 
bem. Contemple, então. E fique por aí.

Sobre a cabeça, enfeitada por cabelos negros e lisos, 
tinham também um bonito e esvoaçante gorro, feito com o 
mesmo tecido de seda branca de seus vestidos, brilhante que, 
como o de Falstaff, caia sobre a nuca; só que, nelas, sendo mu-
lheres, era um cair gracioso muito feminino. Sempre é assim. 
Tudo nelas é encanto. As suas roupas e o formoso gorro eram 
bordados com fios também de seda resplandecente e coloridos, 
com lindos desenhos, que imitavam ramagens floridas. Como as 
suas saias eram bastante compridas, e largas, não havia economia 
daquele tecido precioso, elas dobravam-nas, segurando-as pela 
barra toda rendada. Falstaff pode notar que ali, naquele côncavo 
do vestido, colocavam os brotos, ou as flores, que colhiam. O 
porquê disso ficou-lhe no ar. No susto inicial, algumas delas 
haviam soltado as mãos dessas barras enfeitadas, deixando cair 
tudo o que haviam colhido. Uma imensidão de tonalidades, 
cheias de essências, então se espalhava no entorno de seus pés 
que, sobre a macia relva verde, mais seriam tomadas por serem 
peças de delicada, alva e colorida porcelana.
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Ele estava como que paralisado pela beleza de todas. O 
sol dourado, jorrando-se copioso sobre as suas roupas brancas 
como nuvens, encasulava as suas belas formas femininas. Ó, 
que formas! Nem dá para se falar nada. Que tempo será esse 
que te deixou, pobre diabo de Falstaff, sem poder mais ver tudo 
isso, nessa existência? Que abismo atravessaste? Nem mais te 
lembravas delas, essas formas. Formas apenas sugeridas pela 
leveza da seda, que mais se seria um véu branco, e pelos seus 
encantadores movimentos. Como cantou o poeta Ovídio, o 
pouco que se mostrava dava para se julgar a beleza do que se 
ocultava. O sol amarelo dourado da tarde acariciava com deli-
cadeza os seus membros. E se refletia sobre os seus doces olhos. 
E a leve brisa, como se fosse um zéfiro carinhoso, erguia e fazia 
esvoaçar as suas largas mangas e jogava, pelo ar, em vórtices, 
os seus suaves perfumes. Haveria séculos, poderia até mesmo 
serem milênios, que se contiveram em um dia cósmico, adi-
mensional, que Falstaff não colocava os seus olhos em alguma 
graciosidade que toma o simples nome de – pausa bendita! ah! –, 
mulher. Ah! Bem-aventurado seja esse imenso dia! Aquilo não 
poderia ser realidade. Tudo não passava de uma mera fantasia, 
uma alucinação, um sonho encantador, magia dadivosa dos 
céus. Ele devia ser um bêbado naquela primavera encantadora. 
Ele não estava ali. Nem elas, aquelas belezas todas vestidas de 
branco, e envolvidas pelas fragrâncias das flores que colhiam.

Porém, Falstaff iria quase morrer se soubesse, ou pre-
visse, o que estava para acontecer. Todo esse seu êxtase aí era 
apenas um prelúdio.

Uma delas saiu do grupo e se aproximou dele. Era a 
mais bela entre as belas. Ela lhe lança longos olhares que, ah! 
espanto!, incredulidade!, viriam de outras eras, pois, dariam a 
entender serem olhares saudosos. Falstaff de antemão notara a 
sua beleza incomum em meio a tantas belezas. É claro que ela 
sabia que ele a olhava. E que por cavalheirismo, não fixava-lhe 
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o olhar, aquele olhar nos olhos, longo, cheio de significados. 
Ela estava um pouco longe. Ele ainda não tinha visto a cor dos 
seus olhos. Havia neles qualquer magia que ele não sabia definir 
assim de longe. Sentia-os quentes. Pois percebia, na sua pele 
sensível, as ondas sucessivas de calor que deles se emanavam, 
como se fossem ondas do mar que vão chegando à praia. Eles 
davam-lhe a entender que escondiam, no seu brilho íntimo, 
uma escuridão. Ele não sabia ao certo se era isso mesmo – es-
curidão. Essa foi a primeira ideia. Foi a primeira palavra que 
lhe chegou à superfície da consciência. E assim ficou. Como se 
fosse uma ideia poética com um significado não muito claro. 
Um poeta, para cantar sobre o olhar misterioso de uma en-
cantadora mulher, quiçá fale no escuro de seus olhares. O que 
é uma bela imagem. Sendo tudo, quem sabe, o pano de fundo 
do fascínio que sempre vem carregado de enigmas, algo entre 
as sombras. Falstaff, que não era um neófito nas coisas do 
amor, sabia por instinto que, nos escuros daqueles olhares, ali 
vibrava a queixosa agitação de um coração. Ela, em silêncio, 
também largou o barrado rendado da sua saia, deixando cair 
as flores e os brotos que havia apanhado. Com gestos suaves, 
com mão esquerda, retirou o seu gorro branco da sua cabeça e, 
curvando-se sobre o chão, com a mão direita, que ficou livre, ia 
apanhando e enchendo-o com as flores e os brotos caídos que 
se espalhavam pela relva, e entre uma ou outra folha seca que 
a brisa agitava. Ergueu-se, e serena, caminhou até ele, como 
se flutuasse no ar, e desse estudados, compassados e medidos 
passos de um balé silencioso, porém tudo com a singeleza e a 
graça de um improviso, nada intencional. Parou, na distância 
em que se podiam sentir os fluxos de suas respirações, com o 
leve vento acariciando os seus cabelos, fixando os seus olhos nos 
olhos dele. Ela, sendo mignon, erguendo-se nas pontas dos pés, 
como se bailarina fosse, com a mão que estava livre, retirou-lhe, 
por uma ponta mais baixa, o que seria o gorro vermelho de um 
Falstaff imóvel como uma estátua. E o fez com tanta delicadeza 
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que, como um turbante que vai se abrindo, quando se o retira, 
foi como que se desmanchando e escorrendo, vagaroso, pelos 
seus cabelos, enlaçando os seus ombros. E ela, deliciosa, e cheia 
de graça, o depositou no chão. E, com os seus graciosos dedos, 
longos, finos – oh! frágeis?, será? –, foi pegando e, primeiro, 
lançando, depois, com um Falstaff, sentindo as suas dificuldades, 
por ser mignon, então curvado, numa respeitosa reverência, 
ela lhe foi derramando, em abundância, o restante das flores e 
brotos, que ainda estavam dentro de seu gorro branco. Pétalas 
e mais pétalas e exóticas essências desciam sobre os cabelos de 
um Falstaff, inerte, extático, incrédulo, como se formassem 
um fluxo colorido, pela sua espessa barba, ombros, costas, e 
largo peito, e, assim, espalhando-as sobre todo o seu corpo e 
enfeitando o entorno de seus pés. Todas as outras moças a tudo 
assistindo em silêncio. Tudo nela, na bela, se expressava em 
movimentos lentos, precisos, que davam a entender estarem 
ensaiados há longo tempo. Porventura parte de uma longa 
tradição. Vai se saber. A seguir, diante de nova reverência de 
Falstaff, que se antecipou aos seus gestos, colocou o seu gorro 
branco, então vazio, sobre a cabeça de Falstaff, ajeitando-o 
com as suas encantadoras mãos que, furtivas, na verdade qua-
se acariciavam-no. Apanhou, no chão, o que seria o turbante 
vermelho de Falstaff, que estava junto aos seus pés, e ficou 
alisando-o e, depois, afável, o foi enrolando entre os seus de-
dos, pulso e antebraço, sem tirar os seus olhos dos olhos dele. 
Tudo cheio de um magnetismo que pairava no espaço e nos 
olhares de todos. As outras moças quedaram-se como estátuas 
jogadas em um bosque que algum escultor lá deixara em meio 
às margens de um caminho iluminado da floresta. O que o 
deixou como algo suspenso, leve, livre da gravitação terrestre, 
incapaz de qualquer movimento, naquele caminho cheio de 
um sol amarelo, diante de um inesperado e encantador gesto, 
inexprimível por palavras. 
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Mais surpreso ainda iria ficar ele, quando ela, numa 
atitude que traia a sua intensa feminilidade, elevada à última 
essência, desenrolou o que seria o seu turbante, e se fez um 
lindo arranjo, envolvendo-lhe a cabeça, num erótico levantar 
de braços e movimentos das mãos. Enroscou-os, com suprema 
arte, em seus sedosos, copiosos e cintilantes cabelos negros. 

Ah! O vermelho e o negro! Acima desses olhos. Acalma 
o teu coração, velho Falstaff. Ah!

A magia daquele que seria um eterno momento de gló-
ria na memória de Falstaff não parava aí. Pois, ele descobrira, 
passo a passo, degrau a degrau, como tem que ser nas coisas do 
amor, quando ela então se aproximava dele, qual era o segredo 
daquele mistério que estaria atrás do seu olhar distante que ele 
julgara sombrio. Era um orgulho misturado à nobreza. Era 
uma espécie de altivez como que despojada. Uma simplicidade 
ligada à altura, como se sorrisse em um pedestal. Uma impres-
são que se tinha a partir do seu modo incomum de caminhar, 
como se pisasse voando, numa espécie de dança, em meio a 
uma bruma sobre um lago espelhado. O que apenas sugeria o 
enigma. Porém, não o desvendava. O segredo daquelas sombras 
de seus olhares, onde ele então percebeu haver uma indizível 
quentura, era muito mais simples do que se poderia supor. Ah! 
Ela tinha os olhos azuis.Intensos. Dois olhos azuis inimitáveis. 
Inacreditável. Olhos que não saiam dos olhos dele. Como os 
olhos azuis que lançaram o poeta cantor, como que jogado, 
degredado, no mundo. Eram tão azuis que chegavam a vibrar 
como violetas. Ainda mais naquele jogo de luzes. 

Ah! Dois olhos azuis! Duas profundezas dos oceanos 
postas sobre o meu olhar.

Cabelos negros, como a negritude enigmática do empíreo, 
escondiam o seu belíssimo rosto esculpido por algum deus. Ela 
era além de bela. Ela era a beleza. A substância da beleza. E o 
seu sorriso? Aquele sorriso de lábios vermelhos fortes, como a 
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rosa carmesim iluminada, com um lindo adereço reluzindo luz 
da mesma cor sobre a cabeça, contidos naquela face angelical, 
envoltos por seus finíssimos cabelos, como um véu diáfano 
negro. Ah! Encantamento! O que fora alguma coisa como um 
gorro vermelho? Seria uma metamorfose operada por delicadas 
mãos de mulher? Um milagre a flutuar no espaço, como se qui-
sesse guardar apenas para si aqueles olhos de safira? Ah! Olhos 
como o mar profundo, nas envoltórias dos raios purpúreos do 
sol! Gorro egoísta!

O teu lugar é o raso do chão da terra, velho Falstaff. O 
se acabar assim, sem palavras.

Ah! E os seus seios? Ah! Divindades primevas! Ofe-
gantes, talvez, escondendo uma emoção, num decote curvilí-
neo, insinuante, ardoroso. Ah! Mais ousado do que das outras 
donzelas, menos oculto e mais arrebatador, desesperador, na 
sua sedução. Uma oferenda ali sob a luz, que apenas poderia 
ser imaginada – assim sendo, diga-se, para quem é digno de 
ser chamado de cavaleiro. Um mimo, visto apenas pelos seus 
reflexos oblíquos e difusos que chegam à visão, interdito aos 
olhares diretos, como o sabem os que, como Falstaff, conhecem 
os labirintos da arte de amar, que veem tudo sem dirigir o seu 
olhar para nada. Ah! Os seus seios! Compunham-lhe o todo 
da beleza. Não eram aquele pouco do oculto que se mostrava. 
Eram muito mais além do que o poeta quis dizer; eram o todo 
da divindade e do êxtase inimaginável que guardavam. 

Nela, tudo era além dos limites. Até mesmo naquela fra-
gilidade. O que quase põe Falstaff desabado sobre as próprias 
pernas. E quase que ele se desejou morrer. Tinha consciência 
de estar diante de uma impossibilidade equivalente à negação 
da morte. Pois, como viver depois de ver aquela mulher, talvez 
a Eva primordial, assim inteira, como substância do belo, diante 
de si e, depois, sair por aí, pelo mundo afora, solitário, como 
um pássaro peregrino errante? 
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Ah! Por que é que tem que ser assim? Tem que ser assim? 
Ah! Tem que ser! Diotima, amiga consoladora, onde te escondes 
tu? Ah! Não me deixas senão o rastro de uma poesia. Cruel.

Que esse momento seja,
Seja todo – meu e teu
Absoluto – de nós dois
O esquecimento do mundo e do tempo.

Que esse momento seja,
De um apagar de tudo – desse todo.
Desse todo que não fala,
Mudo e silencioso como lágrimas recolhidas.
E que o nosso gozo
Nunca venha – e seja sempre ausente
E pertença, pela eternidade, a esse perfume do teu corpo.

E que assim seja – em oração,
Vamos suplicar aos céus, 
Pelo resto de nossos dias.

O sol dourado, jorrando-se copioso sobre as suas roupas 
brancas, como nuvens, mais revelavam do que escondiam as 
suas belas formas femininas. E como eram belas!

Ela se afastou de Falstaff, assim mesmo, como se aproxi-
mou, cheia de mansidão, sem uma palavra. Fixando nele os seus 
dois olhos azuis, foi-se afastando, um pé após e atrás do outro, 
devagar, como se não tocassem o chão, assim mesmo como nos 
passos de um balé. E apenas com uma ligeira inclinação de sua 
cabeça, virou-se, e retirou-se para junto das suas amigas, que a 
cercaram, com certa deferência, com gritos e falas sobrepostas, 
demonstrando umas com as outras, um enlevado ar de felicidade, 
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deixando, nele, Falstaff, impregnado, a sua atmosfera cheia de 
suas essências de mulher, e de uma sutil sensualidade. 

Ah! Dois olhos azuis! Duas profundezas dos oceanos 
postas sobre o meu olhar. O que fazer, velho Falstaff, se não 
se morre depois disso?

Havia algo como um ornamento vermelho, entrelaçado 
a cabelos negros, aqueles da noite profunda, em meio a uma 
porção de gorros brancos que se juntavam na estrada iluminada 
pelo sol inclinado da tarde.

C E N A  7

Elas, conversando e sorrindo alegres, trazendo, no côn-
cavo de suas saias, as flores e os brotos que colheram, pois, as 
que as tinham derramado pelo chão as apanharam de novo, 
e um Falstaff, emocionado, convidado a acompanhá-las, por 
múltiplos e significativos sinais, inclusive aquele leve aceno de 
cabeça da donzela de olhos azuis, que se virou para ele, com 
um meio sorriso nos lábios.

Ah! Aquele arranjo vermelho que se misturava ao negro 
de seus cabelos! Não desabe, Falstaff. Não desabe, homem. 
Caminhe. Nada mais. Caminhe. O caminhar faz bem para a 
alma. Para que a linguagem das palavras, velho Falstaff? Com 
que espécie de linguagem nasceu o amor nesse mundo das eras 
imemoriais?

Depois de um intenso alarido, em que todas falavam ao 
mesmo tempo, como se crianças fossem, elas e ele, que viera 
um pouco mais atrás, na verdade, estavam, no local em que se 
juntaram, a poucos passos de saírem, todos, numa espécie de 
esplanada, ampla, aberta para o céu, cercada por dezenas de 
canteiros de flores, no fim da estrada, que se abria imponente 
sobre um lago espelhado, quando se viram envolvidos por 
belos rapazes, montados em fogosos cavalos.
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Diante de si, Falstaff pode notar, não tanto surpreso, pois 
ali, quase mais nada o surpreendia, em meio às ramagens de 
pessegueiros floridos, que ornavam e tomavam conta da espla-
nada, jorrando no ar as suas cores nos tons rosa e vermelho, e 
as suas essências, uma belíssima e ampla construção. Era alta, 
imponente, como se fosse uma guardiã daquele espaço. Ali 
plantada, com vários pavimentos, exibindo longos e bonitos 
telhados curvos, cobertos com telhas esbranquiçadas, com 
avantajados beirais, em balanço. Esses cobriam, com folga, 
em cada pavimento, um largo balcão com uma balaustrada 
de madeira. Um capricho. Indescritível. Pois, essa balaustrada 
se mostrava, aos incrédulos olhos de quem a admirasse, estar 
impregnada, seria isso mesmo!, após ter sido pintada, por um 
resplandecente pó de rubi. Exagero? Nada! Nela avultavam 
lindas volutas que se ajustavam às superfícies planas, denotando 
um esmero artístico incomum por parte do genial entalhador. 
Havia naquela construção uma síntese de mil detalhes tais que, 
no conjunto arquitetônico, prendia o olhar do observador em 
um estado de raro encantamento, em meio àquelas flores ro-
sadas avermelhadas dos pessegueiros, como se ela, com aquela 
sua forma, pudesse emitir uma dada sensação essencial impos-
sível de se descrever. Algo que nada a não ser a poesia pode, 
enigmática, sugerir, com a sua música silábica, com o seu ser, 
e não ser, com os seus fluidos e contraditórios significados e 
significantes obscuros que vêm de nossas entranhas ancestrais 
e desconhecidas – mágicas. Sim, pois, tudo o que se apresen-
tava à sua visão, naquele momento, se lhe assemelhava a um 
fascínio. Quem sabe Falstaff estivesse caído no paraíso. Quiçá 
ali não fosse um recanto dos fenômenos extraordinários, fora 
do campo das leis naturais, resultado de um magismo essen-
cial, puro, por tudo o que estava acontecendo. Um magismo 
ali resguardado para a memória do futuro longínquo. Como 
explicar o que está imerso em um ar que seduz a nossa alma só 
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por estarmos nele presentes? Nele respirando o inexplicável. 
Seria uma canção sem palavras – a música pura. Imerso em seus 
pensamentos, Falstaff pouco queria saber de palavras que nada 
explicam. Como explicar a linda moça, expressão humana da 
beleza, que para si tomou-lhe o gorro vermelho, seu sorriso, seu 
ar, com os seus dois olhos azuis das profundezas dos oceanos, 
envoltos em seus cabelos negros como a noite, os seus dois seios 
arfantes, exalando o fogo das entranhas da vida, sublimados 
em pura fascinação? Ele apenas admirava tudo. A construção, 
num símbolo, flutuava nas águas em meio a um jardim que 
envolvia um lago. Estava toda revestida de porcelana branca e 
luminosa, como o véu da Via Láctea, e com finíssimos desenhos 
que imitavam ramagens, verdes como a mais reluzente de todas 
as esmeraldas. Era uma joia preciosa e rara, que bem poderia 
ali ter vindo dos céus e que, uma vez pousada, transcendental, 
como um majestoso cisne, se refletia, contemplando-se no lago 
tranquilo – imagem nas águas espelho que mais sugeriam ser 
uma superfície de gelo duro, em meio àquele deslumbramento 
da primavera que desabrochava a vida, na sua plenitude, e a 
espalhava pelo mundo. Uma graciosa ponte de jade curvava-se, 
como as costas de um tigre, em seu arrojado salto, com o seu 
apolíneo e parabólico arco ligando aquele magnífico edifício 
ao plano da esplanada, como se fosse uma ponte levadiça fixa. 
Ela, na sua imagem curvilínea, como que elevada no ar, sobre as 
águas calmas, refletia-se como uma meia-lua deitada, nadando 
no fluido transparente do céu azul.

Na orla circular do lago, tomando todo o seu perímetro, 
havia também uma ampla estrada. Era uma berma, um platô 
intermediário, construído com muito esmero, como se fosse 
um degrau, não muito alto, adrede ali implantado para separar 
a floresta das águas – uma harmoniosa transição entre os dois 
–, o espelho líquido prateado e luminoso e o bosque verde e 
sombrio. Essa berma estava revestida de um macio tapete de 
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finíssima e resistente relva que, ao longe, tinha a aparência 
de ser um bonito tecido aveludado. Canteiros contínuos de 
pequeninas flores e brotos, salgueiros chorões e pessegueiros, 
ornavam os seus dois lados, explodindo todas as suas cores, 
naquela hora da tarde.Vindos do lado oeste, ao longe, na orla 
do lago, alguns cavaleiros galopavam em direção à esplanada, 
onde todos se juntavam. Um deles, que cavalgava próximo às 
árvores, deixou a culatra da tropa, e iniciou uma célere corrida 
pelo meio do bosque. Com a sua roupa branca de seda brilhante 
era um guerreiro a driblar, em velocidade espantosa, as árvo-
res. Ele as contornava, em rápidos ziguezagues, num bonito 
exercício de destreza. O cavaleiro e o seu corcel acinzentado, 
ora resplandeciam, ora se apagavam da visão, em meio às som-
bras. Ele brilhava quando passava, como uma rápida flecha, 
sob os raios do sol, que entravam por entre os salgueiros ali 
abundantes. E se ocultava quando a densidade da cortina das 
ramagens deixava o espaço impenetrável para a luz. Um ar 
de plena fantasia saia dele e de seu cavalo. Pois, eram, ambos, 
cavaleiro e corcel, uma única figura fantasmagórica translúcida 
que recebia inúteis golpes de espadas de luz que, como lâminas 
cortantes amarelo avermelhadas, ao invés de derrubá- -los, 
reluziam em seus corpos fazendo-os mais encantadores por 
entre os espaços escuros das árvores. 

Ele saiu brusco do meio do bosque, num salto estontean-
te, com o seu cavalo agitado, resfolegante, galopando à frente 
da dianteira do conjunto de cavaleiros, que demonstravam 
estar acostumados com isso, tanto é assim que seguiram a 
sua marcha sem nenhuma perturbação. A tropa, com os seus 
imponentes animais, era liderada por uma frente em linha, 
bem organizada, dando o ritmo marchador ao conjunto. Os 
cavalos, no seu elegante esquipado, curvando os seus pescoços, 
altos, quase escondendo os cavaleiros, vinham em bonitos 
movimentos harmônicos. O que contraditava com aqueles 
que vinham, mais soltos, menos rígidos, talvez querendo ser 
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mais libertos, na retaguarda. O cavaleiro solitário, isolado na 
frente de seus companheiros, empinava sucessivas vezes o 
seu animal, talvez querendo demonstrar maestria na arte de 
montar. O seu agoniado corcel, inúmeras vezes, após empinar 
e relinchar, ameaçava sair em disparada, fora do controle do 
seu mestre, não deixando de pisotear, tempestuoso, inúmeras 
vezes, os canteiros de flores nos dois lados da estrada. A sua 
crina, eriçada, sob a luz do sol amarelo vermelho, se agitava, 
oscilava caótica, imensa e solta no ar cálido da tarde. O cavalo, 
corcoveando, imponente, escoiceando o vento, por vezes giran-
do em seguidos vórtices, querendo tomar o freio nos dentes, 
e tirar de cima de si o seu hábil condutor, arfava quente pelas 
ventas, abertas e imensas, como se estivesse ameaçando a to-
dos que o cercavam. E depois tudo se acalmava, como se fosse 
num passe de mágica, dando a entender que nada de anormal 
teria acontecido, com os sutis trancos que o cavaleiro dava na 
sua rédea, demonstrando habilidade em retomar o majestoso 
esquipado marchador, em harmonia com os outros animais da 
disciplinada e compacta formação. Nada escapava aos admi-
rados olhares de todos, rapazes e moças, que se reuniam em 
frente à ponte de jade, e estavam falando alegres uns com os 
outros, esperando que todos ali estivessem, sem tirar os olhos 
da tropa ruidosa que deles se aproximava e que vinha do outro 
lado da floresta.

Quando todos ali se agruparam, em frente à ponte, os 
cavaleiros apearam, e as moças, segurando as barras rendadas 
de suas saias, correram-lhes ao encontro. Foi então que Falstaff 
entendeu para que colhiam flores e brotos. Eles retiraram de 
suas cabeças os seus gorros brancos. Muitos se ajoelhavam, 
cerimoniosos, outros apenas curvavam-se, como se fizessem 
uma reverência, assim mesmo como Falstaff o fez, e ainda 
outros ficavam em pé mesmo, todos sorrindo e com os olhos 
postos nos olhos das lindas moças, que tinham o rosto rosado 
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pelo sol, e os olhares cheios de brilho, juventude e beleza. E 
então, para o espanto e a memória extasiante e indelével de 
Falstaff, as moças iam pegando, com gestos lentos, como se 
quisessem prolongar cada movimento, as flores e brotos nos 
côncavos de suas saias e iam, com as suas mãos cheias de graça, 
derramando-os sobre os cabelos dos rapazes. E, assim, o chão e 
o ar em volta, pleno dos aromas dos pessegueiros em flor, iam 
se enchendo com os deleitáveis perfumes que foram colhidos, 
por mãos, plenas de afeto, naquele dia cheio de luz primaveril. 
Era a sagração da juventude e da beleza em memória do eterno 
retorno do tempo de renovação da vida – a primavera.

O embriagado Falstaff só fazia procurar, ansioso, em 
meio às moças, aquela que tinha um lindo adereço vermelho 
na cabeça. As flores e brotos que ela havia colhido, para serem 
derramadas sobre alguém, desde antes, estavam sobre os seus 
cabelos, sob um gorro de seda branca, que ela mesma lhe deu, 
e estavam sobre o seu corpo. E ele o viu, o enfeite entre cabelos 
negros, como que flutuando, leve como a onda calma do mar, 
atravessando a ponte, seguido por todos os outros.

Enquanto os jovens, com o característico alarido do seu 
vozerio, atravessavam a ponte, na direção da porta principal 
daquilo que Falstaff definiu como sendo um palácio de por-
celana branca – porta principal essa que depois ele notou ser 
uma espécie de vestíbulo externo –, alguns rapazes, montados, 
segurando parelhas de outros cavalos, iam conduzindo-os a 
um enorme edifício amarronzado, mal escondendo um tom 
de ocre vermelho, agradável de se ver, pelo local em que es-
tava, revelando também algo como uma longínqua aparência 
extraordinária, refletindo o tom purpúreo do entardecer, exi-
bindo, como o seu vizinho, elegantes – mais simples, menos 
ricos –, e bem trabalhados telhados, curvados, para cima, em 
suas diversas águas e beirais. Suas telhas, como as do prédio 
principal, eram da mesma forma esbranquiçadas. Essas duas 



259 | João Cezar Pierobon

construções guardavam semelhanças, bem apolíneas, em suas 
formas, contudo se diferenciavam no todo e nos detalhes. Cada 
uma delas servindo de contraponto à outra. Resultavam em um 
conjunto arquitetônico e urbanístico, cheio de fascínio, pela 
composição dos jardins que as envolviam, premiando o olhar 
de quem as contemplasse, em meio aquela paisagem, que dava 
a entender ser, antes, algo do reino da mais pura imaginação do 
que a realidade mesma, com o seu lago e com a sua floresta. Esse 
prédio, que podia ser visto de modo oblíquo pelo lado esquerdo 
de quem atravessava a ponte, no sentido daquele de porcelana 
branca, estava todo ele, em meio ao bosque, com exceção do 
menor lado de sua ampla fachada, cercado por canteiros floridos, 
explodindo as suas cores vivas, em meio aos quais vicejavam 
demais pessegueiros, em local cheio do frescor das sombras dos 
verdejantes salgueiros chorões, ali mais abundantes, lembrava 
aquelas construções usadas para equitação.

Logo após a pesada soleira da porta da entrada principal, 
no átrio, que ficava após o vestíbulo externo, ela, a moça de 
olhos azuis, descalça, recebia todos, com sorrisos e convites para 
que entrassem e estivessem à vontade. Antes de entrarem nesse 
átrio, sem interromper a sua azáfama, no vestíbulo externo, 
misturando vozes masculinas e femininas, todos retiravam os 
seus sapatos que ficavam guardados em um lugar preparado 
para isso. Falstaff, numa atitude automática, fez a mesma coi-
sa. Algumas das donzelas acompanhavam os rapazes. A moça 
de olhos azuis tinha, ao seu lado, duas outras jovens. A essas 
apresentou Falstaff, que lhes fez uma demorada e respeitosa 
reverência. Ele notou que ela lhes orientou como conduzi-lo. 
Foi o único instante em que ele ouviu se dizerem, entre si, 
palavras, em meio a sorrisos e gestos de obediência. Palavras 
que ele não compreendeu. Para que palavras se tudo estava 
dito ali mesmo de forma direta pelas expressões faciais, pelos 
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corpos, pelos olhos, pelas mãos, pelos sorrisos. E pela beleza 
que via nessas jovens mulheres que desabrochavam para a vida.

Falstaff se controlava sem demonstrar, o mínimo que 
fosse, como experiente cavaleiro, as emoções que o devasta-
vam frente ao fascínio daqueles olhos azuis, lábios que tinham 
sobre si um batom da cor da rosa vermelha, rosto angelical, 
seios que, estonteadores, na difusa luz do bosque, tumultua-
ram-lhe o coração, completando o estado de paralisia em que 
ficara. Ela, com uma evidência dissimulada, e disso ele tinha 
consciência – Falstaff não era um ingênuo na arte do amor 
–, sabia da comoção em que ele se encontrava e que queria 
lhe esconder de um modo um tanto infantil. O que deve tê-la 
feito ainda mais admirá-lo. E Falstaff estava mesmo sob forte 
e repentina emoção. Ele não o escamoteava de si mesmo, esse 
estado que se assemelha ao prelúdio de uma felicidade. E até 
mesmo se deleitava com essa situação, para ele, inesperada, na 
altura da vida em que se julgava estar, e mais ainda sendo ele 
um peregrino, aquele que está e, depois, não estará em lugar 
algum. Todavia, tudo trancado a sete chaves nessa caixa de 
segredos que é a alma. Nem uma pequenina fresta da porta do 
seu íntimo se abria. Os dois sabiam onde pisavam. E aí estava 
a beleza do amor que nasce igual. O belo que está no seu jogo 
cheio de luzes, promessas e êxtases. Também pleno de sombras, 
escuridão, desfiladeiros, encruzilhadas, dores, perigos, ausências 
e presenças – desconhecidos. Tudo sendo permeado pelas ar-
mações do destino, e do seu acaso, às vezes cruéis. O que, para 
ele, bem vivido, conhecedor das asperezas dos caminhos das 
paixões, estava de modo inevitável mais presente na memória. 
Para ela – para o triunfo da vida –, ameaças ainda longínquas nas 
penumbras do futuro – para as alegrias dos prazeres do amor 
–, sem influência sobre o presente. Entretanto, tudo isso, toda 
essa racionalidade, que a força da existência torna inútil diante 
do encantamento daquela hora, evaporava-se diante dos olhos 
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de Falstaff. Ali estavam, frente a frente, o homem e a mulher, 
aquecendo os seus corações com as chamas dos seus mútuos 
desejos. E era isso o que bastava. Cada um querendo saber do 
outro, o que se passava no âmago de cada um, e o que estava 
por detrás daqueles olhares sempre mais prolongados. Ela, no 
esplendor da juventude, senhora de uma beleza substantiva, 
ainda na flor da idade, apesar disso, conhecia, pela intuição de 
mulher, no olhar dos homens, bem mais profundo do que eles o 
poderiam imaginar, mesmo que eles o escondessem, ela conhecia 
o poder do seu fascínio sobre eles. Ela tinha perfeita consciên-
cia sobre o rastro de magnetismo e da contida perturbação e 
abafados suspiros que ficavam para trás, no seu simples ato de 
passar entre eles, com as suas insinuações, gestos calculados, 
com os seus perfumes, com aquele pouco que se mostrava e 
que devia estar escondendo o muito das estonteantes delícias 
que prometia, a quem ousasse tê-las.

C E N A  8

Para que palavras? O que falar sobre aquilo que fora 
um gorro vermelho sobre a sua cabeça, sobre os seus cabelos 
negros, em ressonância colorida com o seu batom vermelho 
sobre os seus lábios. Ah! O que falar sobre os seus dois olhos 
azuis? Eles eram a presença. Oh! Presença. Para que palavras 
que não dizem nada diante da presença devastadora?

Um raro brilho ele viu naqueles olhos. A exata com-
preensão estava toda ali. Eles eram a presença desesperadora. 
Oh! Presença. Amiga indissociável da ausência.

Que esse momento seja,
De um apagar de tudo – desse todo.
Desse todo que não fala,
Mudo e silencioso como lágrimas recolhidas.
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Sim, velho Falstaff, era isso, o todo estava nos olhos. Nos 
olhos mudos e silenciosos como lágrimas recolhidas. 

As duas jovens, então, com um sinal dos seus braços e 
mãos, e com uma ligeira reverência, solicitaram a Falstaff que 
as acompanhasse. E, como se despertasse de um sonho, assim 
ele o fez, após uma ligeira inclinação de sua cabeça para quem, 
a moça de olhos azuis, ali mesmo, na soleira da porta, ainda 
recebia a todos os jovens que entravam, premiando-os com a 
sua beleza, sobejando simpatia e hospitalidade. Todos os jovens 
seguiam as belas jovens que, para isso mesmo, ali estavam para 
recebê-los e acompanharem-nos pelo feérico interior daquele 
prédio que repetia, por dentro, a beleza exterior.

Falstaff, julgando-se um bêbado naquela primavera, ébrio 
diante de tantos inesperados, e as suas duas acompanhantes 
subiram dois lances de amplas escadas espirais, forradas com 
tapetes purpúreos, ao estilo das escadarias dos teatros de ópera, 
e chegaram ao que ele calculou fosse o terceiro pavimento. Ali 
as jovens mostraram-lhe os seus aposentos. Uma ampla por-
ta--janela corrediça se abria deslumbrante sobre o lago. Elas 
lhe sorriam diante dessa visão cheia de encanto e simplicidade. 
Para a sua enorme surpresa, pois, conseguiram, não se sabe 
como, antecipar tudo, como se fosse por alguma magia, elas 
mostraram-lhe as suas roupas, em cima da cama, recendendo a 
desconhecidas essências, e os seus calçados novos e tudo o que 
podia lhe servir – limpo, com apuro, e colocado, arrumado, nos 
mínimos detalhes, nos armários cujas portas, em seus entalhados 
de alto relevo, lembravam as mesmas volutas que se mostravam 
nos telhados e os seus balcões pintados como se fossem de rubi. 
Eram roupas de seda branca, porém, espessas e fortes, assaz 
apropriadas para ele, um viageiro errante, e bordadas como as 
delas, cheias daquele frescor primaveril que invadia tudo naquele 
local algo fantástico e inacreditável. Falstaff então flutuou no 
ar. Oh! Minha amiga sombra, onde tu me colocaste? Bendita 
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seja a hora em que tu não eras minha. Rápido, ele acordou de 
seu sonho. As moças, que haviam percebido o seu estado de 
levitação e ausência da realidade, com insistentes sinais das 
mãos, fizeram--no sair e, do lado de fora, mostraram-lhe, ao 
final do espaçoso corredor, onde ficava o local de banho. E 
voltando aos sinais das mãos, comunicaram-lhe a hora em que 
ele entendeu seria servido o jantar. Faziam tudo de um modo 
tão natural que lhe ficou a impressão de que ali todos estavam, 
desde sempre, talvez eras, acostumados a receberem forastei-
ros andarilhos que, perdidos em seus caminhos, não muito 
raro, usavam passar por aquele lugar paradisíaco. Um Éden 
esquecido, largado, fora do mundo, perto e longe demais dos 
homens, oculto, misterioso, mágico, cercado por pessegueiros 
em flor e a desabrocharem para a atmosfera os seus deleitáveis 
aromas. E, então, deixaram-lhe só.

Inacreditável, Falstaff, inacreditável. Vais repetir isso 
como uma ladainha. Estás aqui, e nesse agora que tu não gos-
tarias que se esgotasse nessa corrida louca do tempo.

E, sentindo-se só, um pouco esgotado, no corpo e nas 
emoções, entrou para o seu quarto. E saiu pela porta-janela 
em direção ao balcão externo para contemplar a beleza da-
quele lago espelhado que refletia as cores do poente, o céu 
que se pintava de violeta, do lado oposto à vermelhidão do 
ocidente, e mandava, para o todo do cosmo, o frescor daquela 
abusada primavera da terra. Recostado no parapeito, caiu no 
esquecimento espaço--temporal. Esvaziou a mente de tudo, e 
concentrou-se de modo absoluto, como se em um dado estado 
de nirvana estivesse caído, na visão daquela beleza que estava 
diante de seus olhos. Um sonho inexplicável ali presente. Uma 
poesia saía de dentro dele. Algo lhe cantava de antemão as suas 
impossibilidades. O sino triste de sua sensibilidade tocava lon-
ge, na planície de sua alma, como tocam distantes e tristonhos 
os sinos vespertinos nos campos em que todas as vozes soam 
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meio abafadas, arredadas, como se fossem conduzidas pelo ar 
frio das tardes. Os seus porquês sem respostas. O seu estado 
de graça estava como que permeado por uma leve e quase im-
perceptível melancolia que ele achava estranha, inexplicável, 
e, ao mesmo tempo, doce e carinhosa. Porque o suspendia, 
incompreensível, em certo grau indefinível de felicidade e 
de sensibilidade à flor da pele. Porque, talvez, o mergulhasse 
em uma luz de uma dada compreensão da existência. Beleza e 
melancolia. Era essa a atmosfera. Era o que cantava a sua alma 
com a sua voz muda, pura e celestial. Ele estava em estado de 
poesia. Ah! Se pudesse escrever os versos que jorravam calados 
de dentro dele! Ah! Ele não era poeta.

Falstaff acordou do seu devaneio lírico, com os olhos 
postos naquela paisagem. Havia perdido a noção do tempo. 
Assustou-se. Meus Deus! Esqueci-me da hora! Deixou o bal-
cão, de supetão. Apanhou as suas novas roupas e tudo o mais 
que precisaria para tomar um bom e rejuvenescedor banho. 
Não sabia quanto tempo lhe restaria. Saiu correndo como um 
menino pelo corredor.

Ao derramar a água farta, tépida e relaxante, sobre si, 
que caia como uma cascata sobre a sua cabeça, escoando sobre 
o seu corpo, desejou que ela lhe levasse as dúvidas e incertezas. 
Sobretudo, queria que o seu delicioso fluxo não lhe roubasse 
aqueles aromas que as flores e brotos, ainda enrascados em 
seus cabelos, exalavam para a deliciosa memória daquela deli-
cada mão que ali os colocou com tanta ternura. Desejou que o 
mundo de impossibilidades fosse todo embora, escoado pelo 
chão. Todavia, pedia, em silêncio, que aquelas águas também 
não levassem dele aquela inefável percepção de felicidade que 
o invadia, mesmo que, lá no fundo de sua alma, a soubesse 
efêmera. Entretanto, naquele momento, ele não queria saber 
disso! Xô! Sai! Vade retro! Tu aí que fica na penumbra me 
lembrando das coisas! O que ele queria mesmo era viver o 
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seu momento, e pronto. Deu-lhe um clique sobre esse viver o 
momento. Queria-o estático. O resto era o resto! Não estava 
interessado em saber sobre a dinâmica, ou a dialética, viva das 
coisas transitórias. Não queria saber de nada que turvasse a sua 
luz interior, ou do seu presente estado de graça. Não queria 
saber de possíveis e impossíveis que o destino, no seu ter que 
ser, pudesse lhe reservar. Queria ser o presente e esgotá--lo 
todo, até a última gota, como se toma do sagrado vinho. Tudo 
nele estava em transformação. Estava diante de um desconhe-
cido sentimento. Quem sabe tudo aquilo que estava vivendo, 
naquele presente luminoso, não fosse um feliz e abençoado 
insight, uma repentina iluminação, a compreensão interior a 
partir da qual estava palmilhando um novo caminho espiritual. 
E o estranho é que ele não gostaria de receber de ninguém, nem 
de si mesmo, lá do fundo de sua razão, qualquer explicação. 
Seriam meras palavras, para ele inúteis. O que lhe importava 
era que aquela sensação, isso ele intuía, lhe chegava sem avisos e 
nem premissas. Chegou e marcou a sua presença. E lhe deixava 
em um estado de pureza essencial que ele poucas vezes tivera 
na sua vida. Ele sentia que era uma emoção não influenciada 
por quaisquer conceitos. Seria a consciência vazia recebendo 
uma sensação imaculada. Era o que era. Entrou nele, autêntica. 
Apresentou-se como tal. Encheu-lhe a consciência. E pronto. 
Era essa a atmosfera. Como se fosse uma revelação. E, então, 
o cantor, que estava dentro dele, repetiu-lhe versos que ele 
conhecia.

Que beleza encontro em ti,
Tão alta em tua fortaleza?
Que beleza mora em ti,
Atrás destas tuas muralhas?

Conta-me sem demora o segredo
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Das chaves desta tua porta
Imensa, impenetrável – densa,
A nos separar, tu nesta tua altura.

Que mãos podem abri-la?
Conta-me, vai, o segredo desta tua escada,
Deste teu dédalo que não termina.

Admira-me aqui nesse campo desolado!
A mirar-te neste teu êxtase,
Estes teus olhos que brilham. Por quê?

Velho Falstaff, acorda! Sai de teus delírios! O tempo não 
espera. Não faças os outros esperarem por ti.

Ele vestiu-se rápido e saiu ansioso pelo corredor em 
direção aos seus aposentos, tentando esquecer mais um de 
seus devaneios líricos que então estavam se tornando mais 
frequentes. Ao chegar à porta de seu quarto, confirmou-se o 
que ele previra. Lá encontrou as duas delicadas moças, suas 
acompanhantes, que lhe fizeram uma breve reverência, sempre 
sorrindo, como a lhe dizerem que estava na hora de descer. 
Falstaff estava pronto, fazendo-se compreender, com um li-
geiro meneio, também sorrindo, que podia descer assim que 
pudesse guardar as suas velhas e surradas roupas que mostrava 
a elas. Amáveis, elas lhe fizeram gestos afirmativos. Com o que 
ele entrou e arrumou-as em um espaço do guarda-roupa. E ali 
elas, batidas pelo sol e pelo tempo, seriam esquecidas como um 
pedaço do seu passado. Talvez alguém as quisesse. Que fosse 
o que fosse. Levou alguns segundos contemplando-as. Como 
se tivesse parado diante das cenas que com elas vivera. E não 
eram poucas. E eram elas que ele vestia quando se aspergiu 
naquele rio sobre o qual pulavam os pequeninos e encanta-
dores símios. Era um pedaço seu que iria ficar no seu rastro 
de ausência. Uma parte sua a partir daquele momento estava 
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pertencendo àquele lugar encantador. O seu gorro vermelho, 
que enfeitava os cabelos negros dela. Ah! Como aquilo sinalizava 
tanto. Que tudo o mais, então, ficasse, para, quem sabe, um dia. 
Interrompeu uma sequência de pensamentos que ele sabia onde 
iriam chegar. Carpe diem, velho Falstaff, aproveita a beleza 
da hora. Para que acordar dentro de ti o ter que ser? E, além 
de tudo o mais, volta para a realidade do chão raso, não sejas 
descortês com quem te espera. O sininho de sua sensibilidade 
batia. Fechou sem pressa a porta do armário e se apresentou 
às duas moças que o aguardavam do lado de fora, dando-lhes 
a entender que poderiam ir assim que elas quisessem. Então 
ele, com um sorriso nos lábios, liberado de pensamentos ne-
bulosos, foi acompanhando os suaves perfumes que invadiam 
aquele ar, exaltando os encantos femininos das duas jovens que 
se adiantavam na direção das escadarias espirais forradas com 
um tapete vermelho aveludado.

C E N A  9

Falstaff, pela diligência de suas acompanhantes, chegou 
ao amplo salão do primeiro piso, iluminado por uma difusa 
e agradável luz indireta, quando todos estavam também se 
aproximando e tomando os seus lugares em diversas e enfei-
tadas mesinhas baixas, todas de madeira, para quatro pessoas, 
sentando-se confortáveis com as pernas cruzadas, em grandes e 
macias almofadas de diversas cores. Não havia nada protocolar. 
Era tudo muito espontâneo. Alguns rapazes, sem esconder o 
seu prazer, revezavam-se no trabalho de oferecer e servir a 
bebida que vinha em uma linda e bojuda garrafa da cor do jade. 
Ela tinha um incomum gargalo mais comprido e mais estreito 
que o normal, terminando numa vistosa boca recurvada. Os 
moços iam vertendo doses da bebida em pequenos recipien-
tes de refinada porcelana, que estavam sobre as mesas, e que 
estavam assentes em pires, ambos sendo, em sentido literal, 
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cascas de ovos, dando a impressão de que poderiam flutuar, 
chegando mesmo a serem quase transparentes de tão finos. 
Falstaff, fixando a sua atenção sobre eles, reparou que o nível 
da bebida, no seu interior, podia ser visto do lado de fora. 
Esses recipientes, que não eram mais que xícaras sem as alças, 
e os seus pires, leves e requintados, denotando o resultado de 
uma arte milenar apurada, eram ornados com ricos desenhos 
coloridos que tomavam toda a sua superfície e simbolizavam 
motivos campestres. Em suas bordas brilhava a cor do ouro que 
cintilava naquela luz mortiça do ambiente. Falstaff, a quem nada 
escapava, notou que os rapazes que serviam a bebida jamais os 
deixavam se esvaziarem. O que poderia denotar um costume. 
Também percebeu que todos, rapazes e moças, essas muito 
menos, bebiam muito pouco, quase que por uma dada arte, ou 
um ritual. Após os rapazes tomarem os seus primeiros goles 
da bebida, eles juntavam-se às moças, conversando animosos 
entre si, e iam se servindo em uma grande mesa com uma va-
riada e enorme quantidade de comida cujo ato de contemplar 
em si mesmo acende em nós o desejo de degustá-la por seus 
múltiplos tons e agradáveis aromas.

Falstaff logo percebeu que um lugar em sua mesa ficou 
vazio. E esse lugar estava em sua frente. As duas moças ficaram 
de frente para si mesmas, uma ao seu lado direito, a outra ao 
seu lado esquerdo. Conversavam animadas não deixando que 
se passasse nenhum detalhe sobre o que acontecia em volta e 
de quando em quando colocando os seus olhares sobre Falstaff. 
Ele notou essa disposição delas à mesa e sobre o lugar vazio à 
sua frente com certa angústia no coração. Sabia que nada ali 
acontecia por obra do improviso do momento, ou acaso. Tudo 
teria sido combinado para ser daquele modo mesmo. Era a alma 
ancestral das mulheres trançando as suas redes invisíveis. E ele 
se deliciou com isso. O seu nível de êxtase subiu. Ah! Como 
posso ter caído aqui? Isso não pode ser real. Isso é pura fantasia. 
É um sonho dentro do sonho. Em qual sonho estou? Todavia, 
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o sininho, com a sua inconfundível e, para aquele momento, 
até mesmo doce badalada, vinha manso e longínquo de algum 
lugar de sua alma. Dim. Dom. Dim. Dom. Dim. Dom. Sim, 
sei. Ele se perturbou em seu interior. No entanto, manteve-se 
incólume. Nem mesmo os seus olhos revelavam nada do que 
lhe ia pela alma. Estariam diante dele aquelas duas estonteantes 
safiras azuis flutuando nas águas profundas de dois pequenos 
oceanos misteriosos? E depois? Oh! Deus! E depois? Melhor 
não se perguntar nada. Vive o momento, velho Falstaff. Ele 
afastou a ideia do seu pensamento e dedicou a sua inteira aten-
ção aquele mágico instante que ali corria célere. Sentadas ao 
seu lado, estavam as duas moças que não paravam de falar, e 
que, de vez em quando, riam com as suas vozes de contralto, 
tendo os seus olhares postos nos rapazes que serviam bebida 
e que estavam em outras mesas. Ele começou a ver-lhes a for-
mosura de seus rostos, as formas encobertas de seus corpos, os 
seios recônditos e a luminosidade de seus olhos. Porém, como 
sempre, de modo muito gentil, tudo de maneira indireta. Elas 
pediram, com gestos das mãos, que Falstaff tomasse a bebida 
que lhe estava à frente. E, saudando-as, ele assim o fez. Como 
era o seu costume com os vinhos, fechou os olhos, tomou um 
pequeno gole, e demorou com aquele sabor junto ao céu da boca, 
antes de engoli-lo, aprovando aquele gosto exótico com uma 
oscilação lenta e afirmativa de sua cabeça, e um sorriso amplo 
nos lábios. Divino! Divino! Foi o que ele pode pronunciar. Elas, 
admiradas com esse seu gesto, e não entendendo o que ele dizia, 
sorriam-lhe francas, com o que ele acreditou que elas, mesmo 
desconhecendo, com certeza, o que ele fizera, aprovavam-lhe 
aquele ritual. Quem sabe por que elas o achassem repleto de 
nobreza. No fundo, as moças compreendiam, pela linguagem 
musical daquelas duas simples palavras, – Divino! Divino! – 
pronunciadas sílaba por sílaba, o que ele poderia estar dizendo. 
Os olhos de Falstaff diziam tudo.
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Elas esperaram, pacientes, que a moça de olhos azuis 
chegasse. Não foi preciso aguardar muito tempo. Falstaff, ao 
sentir a sua aproximação, não sem uma perturbação no cora-
ção, levantou-se. E ficou aguardando a sua aproximação. O seu 
fascínio, quando passava entre as mesas, mudou o ar que ali se 
respirava naquele belo salão, repleto de jovens, abonados em 
ardores e promissores destinos, que se reuniram para festejar a 
primavera. Ela, chegando onde ele estava, com as duas moças, 
após cumprimentá-lo, com uma ligeira reverência, e dizer al-
gumas palavras para as suas amigas, encarando-as, voltou-se e 
fixou os seus olhos, diretos, irresistíveis, nada simulando, eston-
teantes, nos olhos dele. Era um olhar carregado de significados 
que simbolizava flutuar em um oceano de dádivas e mistérios.

O que mais tu queres, Falstaff? Não desabes sobre as 
próprias pernas, pois, desabado estás. Será que tu não vês que 
há alguma trama de Fortuna? Oh! Deus! Viva o presente dessa 
imensa hora. E deixa o tempo levar o tempo atrás de si mesmo.

Aquele olhar fora demorado além da conta, e significativo 
demais, para não ser notado como tal, tanto por Falstaff como 
pelas duas donzelas. Ela bem poderia, após os cumprimentos, 
convidá-los para, juntos, irem se servir. Não foi o que ela fez. 
Para o desespero dele. Se é que se pode falar desse modo. Pois, 
estava possuído por uma contida agitação, uma aflição que vi-
nha das profundezas do seu ser, um torvelinho emocional, sem 
nada poder demonstrar para fora de si. Ela, delicada e leve foi 
se sentando, flutuante como um belo cisne pousa suave sobre 
o lago, apoiando-se na mesa, sempre o admirando, em algum 
grau esquecida de suas duas amigas, cruzando com agilidade 
juvenil as suas pernas, colocando os seus graciosos pés descalços 
à mostra, junto à almofada. Os seus olhos postos nos olhos de 
Falstaff não o impediram de se extasiar com o arranjo de seus 
cabelos negros onde então brilhava uma vistosa e larga fita 
azul que, sedosa, refletia a intensa luz de seu olhar. Se dúvida 
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existia, essa se dissipou inteira. Nunca o fora daquele modo. 
Inimaginável que pudesse sê-lo daquele jeito. Ela estava ali 
como a expressão da beleza substantiva. Ainda mais bela sob 
aquela meia luz. Mais ainda do que era. Loucura. Materializa-
ção da transcendência aqui na terra. Alucinação. Sonho dentro 
do sonho. Sonhos dos sonhos. Falstaff, a custo, se recompôs. 
O que não deve ter passado despercebido a ela e às suas duas 
amigas. Seus olhos nos olhos dele cintilavam como fulguram 
os diamantes lapidados com mil faces refletindo entre si. A sua 
cor não era uma eventual cor solta, isolada. Diabólicos! Ah! 
Mulher. Por que isso? Era um flutuar de nuanças com limites 
indefinidos. Oscilava entre as tonalidades das águas-marinhas, 
que vaga entre os verdes e os azuis, e o violeta que surge no céu, 
acima da fímbria do horizonte do ocidente, durante o por do sol, 
quando este terá mergulhado na escuridão. A sua roupa de seda 
continuava branca só que, mais seria uma névoa a envolvê-la 
com muita graça, dando leveza ao seu andar de bailarina, sob 
aquela luminosidade suave. Não era preciso dizer o que todos 
os homens ali, cada um com a sua sutileza, notavam o que perto 
deles se passava. A moça de olhos azuis era como se um intenso 
luar invadisse aquele espaço. O seu vestido, solto, flutuante, 
pródigo em sutilezas, era como a neve que, entre as ramagens 
escuras, irradia, pela noite, a claridade da sua alvura, refletindo, 
aqui na terra, o resplandecer do firmamento por onde passeia 
uma luz invisível. Ela é uma poesia. Não é uma simples mulher. 
Alucinação. Sonho dentro do sonho. Falstaff, controle-se. O 
seu decote perdeu um pouco a generosidade que mostrava 
quando colhia flores. Era adornado com graciosas rendas que, 
caridosas, sugeriam aumentar, ao mesmo tempo que, egoístas, 
deixavam no terreno do mistério, o volume dos seus seios. A sua 
face meiga perdeu aquela vermelhidão que o calor e o sol dos 
campos provocam nos rostos sensíveis. Desespero! Ela usava 
um radiante colar de pérolas, gemas iguais as que formavam 



272 | Falstaff: uma fantasia

um singelo par de brincos. Eram pérolas brancas, com brilho 
transluzente, esféricas, perfeitas e, por isso, raras. E, assim, 
reuniam, mágicas, em um único ponto de sua superfície, toda 
a luz que as cercava. Um leve xale, também branco, caia, ah! 
elegante de seus ombros, deixando livres os seus os braços e 
mãos que, na sua aparente fragilidade, acendia em qualquer 
homem um irresistível desejo de protegê-la. E desse modo 
davam o tom do seu fascínio.

Como não querer proteger aquela beleza substantiva? 
Como não querer abraçá-la? Como não querer tê-la? Guardá-la. 
Fora do mundo. Corramos. Corramos. Dizia a voz do cantor. 
Como resistir a essa ordem quimérica dela para que pudéssemos 
correr. Como cantam os Cânticos. Como não querer tocá-la? 
Como não querer estar assim corpo e corpo? Como não querer 
conhecer os segredos de suas delícias? Ah! inimaginável. Como 
abraçar um sonho? Velho Falstaff, controle-se.

Não adiantava, a poesia tinha que sair dele. Só depois, 
então, viria a calma. Talvez uma fuga.

Teu rosto, teu rosto
Mulher.
Que sai dessa luz.
Teu rosto, teu rosto
Envolto em sombras.
Teu rosto.

E me perguntas
O que vejo em ti?
O teu rosto, o teu rosto
Envolto em véus,
Véus, cada véu, 
Sempre um véu. Sempre um véu.
Branco véu. Finíssimo véu.
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Vai. Vai.
Sai. Sai.
Sai do teu rosto, mulher.

E o meu rosto.
Olhando-te olho-me nos teus olhos,
Nesses teus olhos
Que me olham. 
Olham? Olham?
Sim! Olham! Não o negues! Olham sim!
Em teu rosto,
Teu rosto.

E veio mesmo a calma, a fuga, o controle sobre esse 
vórtice de emoções que atravessavam a sua alma em todos os 
sentidos e que, a custo, ele controlava.

C E N A  1 0

Foram as duas moças, na sua acesa intuição, e talvez 
por sugestão implícita da moça de olhos azuis, que vieram em 
socorro a Falstaff e sugeriram, por meio de gestos singelos, que 
todos fossem à mesa se servirem. O largo sorriso dele, e o seu 
rápido assentimento, com um meneio positivo de sua cabeça, 
não pôde impedir que elas, e a mulher centro do seu encanta-
mento, notassem o seu alívio. Falstaff, na sua autenticidade, 
não se importava que isso fosse percebido. O que revelava uma 
dimensão virtuosa de seu caráter nobre. E que mais admiração 
trazia para si, acostumado aos arroubos juvenis, em meio àquela 
bela e educada juventude que, como as outras que conhecia, 
devia ser sempre avessa aos simulacros de verdades.

Elas ajudaram Falstaff a escolher, dentre os variados e 
multicoloridos pratos, algumas combinações. Lá em sua mesa, 
foi a moça de olhos azuis que ensinou Falstaff a segurar os dois 
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pauzinhos, tocando em suas mãos, com os seus longos dedos, 
como os finos dedos de uma harpista, pronunciando algumas 
palavras, sorrindo com as duas outras donzelas. O que fez com 
que ele pudesse ouvir o doce tom de contralto de sua voz clara 
como um cristal translúcido. Depois de algum tempo, notando 
que ele tentava copiar-lhes a perfeita técnica de se alimentar, 
elas se alegraram, com o fato de ele, assim de imediato, estar 
sabendo usar, com certa facilidade, aquele, para ele, compli-
cado, porém, aprimorado, modo de comer. Voltaram àquela 
grande mesa várias vezes. Pois, ele as seguia, na qualidade e na 
quantidade, do que punham em seus pratos, ou tigelinhas. Elas 
comiam devagar, pausado, e com parcimônia; um pouquinho 
de cada vez.Como a maioria das outras moças, deixaram de 
lado a bebida, e se restringiram à água. Sem tardança, Fals-
taff entendeu que se deixasse o seu copinho cheio, não mais 
vinha ninguém para reenchê-lo. Não devia ser considerado 
uma descortesia. Apenas significava que aquilo era um ato 
de sua vontade. Como muitos jovens ali o faziam. Ele de fato 
prestava atenção em tudo. E assim foi que bebeu muito pouco. 
Preferira a consciência plena, acesa e total de estar diante dela. 
Queria guardá-la pelo resto da sua existência, pura como era, 
e ali estava para ser venerada pelos seus olhos. Tinha discer-
nimento de que aquele tempo e aquele espaço eram o tempo 
e o espaço de um sonho. Como nos sonhos que sabemos que 
são sonhos e que, como tais, desmancham-se no ar no ato de 
acordarmos. Apesar de ser um defensor das ilusões, sabia, por 
longa e experiência própria, não sem dores, que as ilusões são 
cíclicas, desmancham-se e se refazem, morrem e renascem, 
no seu ciclo dionisíaco. Assim encarava aquele sonho em que 
mergulhara. Poderia muito bem ser uma ilusão. E daí? Quem, 
na verdade, iria ter a certeza absoluta nesse mundo velho das 
aparências? Estava diante dos seus olhos e, seja o for, o aben-
çoava. E que fosse vivido na sua plenitude. Queria estar fora 
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do campo da existência, quando o seu tempo chegasse, com a 
memória viva daquela imagem da beleza feminina, elevada a 
um grau que, nunca antes, em tempo algum, pudera estar assim 
tão exaltada e próxima de si, ao alcance de suas mãos, do seu 
enlace, ah!, um possível no campo do impossível, como uma 
inexplicável graça dos céus. E que fossem eternos, para ele, 
os brilhos multifacetados daqueles incríveis olhos azuis. Com 
um sorriso, e um meneio negativo, ele se fez entender a elas 
que, para ele, bastava o que até aquele momento tomara. Isso 
após elas sinalizarem que ele, como alguns dos demais rapazes, 
talvez quisesse beber mais.

Eles bebiam e, levantando de suas mesas, iam para algum 
espaço vazio do salão, declamavam poesias que eles compunham 
ali no calor daquela hora. Como se fosse um torneio poético. 
Falstaff percebia que eram poesias pela música de suas vozes 
e pelo terminar do que ele julgava ser o final de cada verso. 
As sílabas, fortes e fracas, longas e curtas, iguais e diferentes, 
guardando certos encadeamentos dos acentos tônicos, fazendo 
com que a linguagem falada ondule numa superfície sonora, os 
vazios da pontuação, os silêncios, as pausas, as exclamações e 
interrogações – tudo isso é universal na poesia. É música. E o 
mistério é que é assim em qualquer língua. E ali não era dife-
rente, naquelas vozes, que iam dos registros dos baixos aos dos 
tenores. E mais, para a agradável surpresa de Falstaff, o resultado 
final de suas vozes, na sua sensibilidade, eram como os longos e 
expressivos recitativos usados na música sacra. Entretanto, com 
uma diferença, que não escapou a ele. Aquela música, daquela 
poesia, que aqueles jovens faziam, como se fossem repentistas, 
não poderia ser percebida por ouvidos que não fossem sensíveis 
àqueles sons, acostumados a ouvirem tênues e quase impercep-
tíveis diferenças. Era a música de poetas naturais, que deviam 
se reunir todos os anos, para festejarem, com a sua juventude 
e beleza, a inauguração de mais uma primavera que prometia 
ser cheia de luz e de flores.
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De lá, eles passaram para outro salão, com Falstaff acom-
panhando as três moças que eram seguidas por todos os jovens, 
ao final daquele informal e singelo torneio poético.

Era um auditório com uma plateia e, ao fundo, um palco 
onde brilhavam um assoalho de madeira vermelha, lá mesmo 
em que algumas dezenas de músicos afinavam ou ajustavam 
os seus instrumentos. As cadeiras tinham os seus assentos re-
vestidos de um veludo verde escuro, repetindo a cor do tapete, 
fazendo contraste com a resplandecente cor de ouro de seus 
encostos e braços. O teto era despojado, todo construído com a 
mesma madeira do palco. E percebia-se que fora com intensão 
desenhado para favorecer a acústica do ambiente. Um teto e 
um palco que se prolongavam, com as suas madeiras, por todas 
as paredes que, para se aperfeiçoar a acústica, apresentavam-se 
cheias de saliências. Aquele acolhedor espaço estava iluminado 
por uma luz mortiça. Sobre o palco, penduravam-se pequenos 
holofotes que podiam concentrar os seus focos sobre quaisquer 
pontos do seu parquete. Não havia janelas para o exterior. E 
pesadas cortinas fechavam as duas portas de entrada. O palco 
tinha uma ligeira inclinação que permitia uma visão dos passos 
dos bailarinos e bailarinas quando fosse o caso de espetáculos 
de dança. Em frente a ele escondia-se um fosso de orquestra 
que, naquele momento, achava-se coberto. Tudo demonstrando 
extremo bom gosto, que devia vir de muitas eras de sua cultu-
ra, e um aparente despojamento, na verdade, enganoso, pois, 
tudo lá era, na realidade, feito de um conjunto de minúcias, 
nada improvisado.

Falstaff, que com as três moças, tendo ao seu lado a moça 
de olhos azuis, e as duas outras ladeando-os, sentava-se na 
terceira fileira da frente, pôde notar muito bem que, além dos 
instrumentos musicais clássicos, que ele conhecia, e ele acreditava 
estarem eles todos lá, com os seus respectivos músicos – pois, ali 
estava uma orquestra completa –, aí incluído um grande piano de 
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concerto, também havia instrumentos exóticos, como violinos de 
duas cordas e instrumentos que lembravam harpas, que ficavam 
sobre cavaletes na posição horizontal. Depois, ele iria descobrir 
que lá havia duas espécies dessas harpas. Umas eram pinçadas, 
ou pressionadas, com os dedos das mãos, e outras eram percu-
tidas por martelinhos, com se fossem uma marimba. E alguns 
músicos carregavam vistosos e enormes instrumentos de cordas 
análogos aos banjos, alaúdes, ou bandolins, e instrumentos de 
sopro  similares às flautas, ou clarinetas. Tudo fazendo com que 
ele se perguntasse em qual tempo e qual espaço estava, ou havia 
caído, tanto tudo aquilo era tão próximo e, ao mesmo tempo, 
tão distante a uma realidade espaço-temporal que há pouco ele 
havia deixado para trás. Pelo menos essa era a sua impressão. 
Não podia afirmar-se nada com certeza. Aquele lugar estava 
ali mesmo, à distância da caminhada humana de um único dia, 
lá de onde viviam os homens, como tais, com seus cuidados, e 
ninguém sabia? Estava de lá, de onde viera, a um intervalo de 
tempo tão pequeno, uma mísera volta da terra sobre si mesma, 
um nada cósmico. Será? Um dia que, na verdade, poderia ser 
uma era ou, quem sabe, eras, englobando séculos, milênios, 
tão distante, e tão perto, ele supunha que se encontrava de um 
mundo que conhecia, e em que viveu a sua intensa existência, 
e no qual, por um motivo desconhecido, iniciou a sua peregri-
nação. Uma absoluta falta de nexo. Um absurdo! Um andar, 
sempre um andar, para algum lugar. Nada mais que algum lugar 
sem nome, sem princípio, nem fim. Como que empurrado por 
uma vontade oculta. Sempre deixando algo para trás, que ficava 
inacabado, como uma coluna partida no seu fuste, muitas vezes, 
na lástima de uma ausência. Tem que ser assim? Tem que ser! 
Oh! Céus! Por quê? Por quê?

Por que, velho Falstaff, estás tu aí cheio de inúteis palavras 
sobre o espaço e o tempo em que caminhas, e indagações sobre 
o que o destino, sempre misterioso, te reservou? Para quê? 
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Esqueceste? E o teu estado de graça? Não foste tu que disseste, 
agorinha mesmo, de ti para ti – Xô! Sai! Vade retro! Tu aí que 
fica na penumbra me lembrando das coisas! – Que tu vivas o 
que te está dado! E pronto! Beleza e juventude! Eis o que te dá 
o pêndulo do tempo! Eis o que te dá esse miraculoso agora!

C E N A  1 1

Ele desceu de sua altura e caiu ali, repentino, quando as 
palmas soaram para saudar a orquestra, o maestro, os cantores, 
e os artistas solistas.

Duas lindas e esguias jovens, bonitas, e elegantes no 
andar leve, com cabelos negros fechados, breus, como a densa 
noite, uma vestindo aquele branco neve, tocando um violino de 
duas cordas, e uma outra, vestindo uma roupa negra brilhante, 
tocando uma harpa de percussão, começaram a sua audição. 
Todas as luzes se assentaram exclusivas sobre elas. Ao ouvir 
aquela música, que, para ele, devia pertencer ao folclore, ou às 
tradições, daquele povo educado, culto e assaz refinado, que 
dava a impressão de guardar só para si mesmo os seus senti-
mentos – uma música tocada com extrema virtuosidade e magia 
–, a impressão de Falstaff era de estar como que em suspensão 
nas profundezas de um oceano. Um sentimento que lhe dava 
aquela harpa vibrada por aquelas pequenas e encantadoras 
mãos, como são as mãos de todas as harpistas, que dançam, essa 
é a imagem, manejando pequeninos martelos, que flutuavam, 
ondulando, essa é a expressão, em cima de uma multidão de 
cordas tensas. Os sons que ela, a moça vestida de negro, fazia, na 
sua beleza mágica, deixavam qualquer um na ilusão de estarem 
eles, os sons, nascendo de suas próprias mãos. Não poderia ser 
apenas música. Ia além. O todo musical que elas duas tiravam 
de seus respectivos instrumentos mais podia ser tomado como 
um silêncio vibrado. Era um todo que o envolvia em uma at-
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mosfera contemplativa. Como se fosse possível estar em um 
absoluto que se recusava a guardar dentro de si contradições, 
tal a planura daqueles sons, muito tênues em suas diferenças. 
Como ele notara, em outros tempos e espaços, ouvindo certas 
músicas, essas pequeninas diferenças, é certo, exigiam ouvidos 
muito sensíveis e apurados para serem notadas. E aos que não 
tivessem esses ouvidos, restaria o consolo da enganosa sensa-
ção de estarem imersos em uma massa amorfa e monótona de 
sons. O que significaria que aquela beleza lhes era inacessível.

E vieram muitas outras músicas com os solistas se reve-
zando no palco, sempre muito aplaudidos. A orquestra per-
manecia calada.

Um jovem pianista, que Falstaff julgou ser um virtuose, 
depois de algumas peças, sentado ao piano, sempre falava algo 
antes de suas interpretações. Falstaff, como não via ninguém 
ler um programa, e como tudo ali era espontâneo, sem for-
malidades, acreditou que ele apresentava as peças que ia tocar. 
Foi quando Falstaff pode confirmar as suas suspeitas sobre um 
invariante que permeava todas aquelas músicas. Para ele, uma 
simples escala, ou sucessão de apenas cinco notas, possibilitava a 
construção de todos aqueles belos e sensíveis universos sonoros. 

Falstaff sempre acreditou que a música tem o raro dom 
do transporte instantâneo do ouvinte para outro espaço-tem-
po. Ele gostava de chamar esse espaço-tempo de atmosfera. A 
música tem o poder mágico de nos fazer mudar de atmosfera. 
É ouvir algo e se transportar. E ali ele notava uma característica 
essencial daquilo que ouvia, não sem deleite. Numa obra musi-
cal onde não pudesse existir a modulação clássica, na mudança 
dos tons, as mudanças de cor e nuances dos compostos sono-
ros exigem outra ordem de agudeza da sensibilidade auditiva 
para que possam ser notadas, com toda a riqueza dos detalhes 
de suas ondulações, em que os timbres, na sua complexidade, 
cumprem um papel fundamental. Não lhe custou muito a 
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perceber que aquela música era como se fosse composta com 
as teclas pretas do piano, de modo exclusivo, desprezando as 
demais, as brancas, como se estas não existissem, ou por uma 
escala qualquer de alturas que lhe copiasse a sua exótica sucessão 
de alturas, e na sua justa ordem, os intervalos de sons. E ficou 
imaginando como isso podia ser possível. Logo abandonou essa 
racionalidade inútil e descabida para aquela hora. Ele estava 
envolvido por uma atmosfera de sons que poderia, em última 
redução, ou síntese, simplificando-se a coisa, sair das negras 
e salientes teclas que se elevam vistosas, notáveis e elegantes 
em meio ao marfim alvo do teclado de um piano. O resto era 
criação, genialidade artística.

Um enorme conjunto de músicas, que Falstaff acreditou 
pertencerem à alma ancestral daquele povo, e que foram sendo 
apresentadas em dada sequência, deviam fazer parte das festas 
da primavera, desde muito tempo, no seu eterno retorno. 
Algumas delas, muito graciosas, para a sua surpresa, se mos-
travam como peças dançáveis. E mais, irradiavam inesperadas, 
copiosas e sensíveis diferenças; uma riqueza rítmica e musical 
que o impressionou. Era uma questão de sensibilidade auditiva 
se poder notá-lo. E que elevado prazer se tinha quando era 
possível percebê-lo. A platitude daquela música, que pudesse 
ser de chofre notada, como tal, por algum desavisado, era nada 
mais que uma aparência. Cada música era, ao fim e ao cabo, 
mais complexa do que se mostrava, levando-se em conta as 
pequenas sutilezas de sons que brotavam das linhas melódicas 
que vinham dos ricos e delicados timbres daqueles instrumentos. 
E mesmo dentro de cada peça, podiam-se notar os seus quase 
imperceptíveis espaços sonoros diferentes. A monotonia, que 
se poderia observar em qualquer música na qual se interdita, 
por um princípio de criação – que vem da razão, ou da cultu-
ra –, quaisquer modulações, ou mudanças de tons – cores –, 
monotonia que se mostra no ato de se ouvi-la, era, naquela 
música, apenas um véu que escondia essências diferentes. O 
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imóvel que esconde dentro de si o móvel. E as emoções, que 
a arte musical evoca, por vezes em turbilhões, e tudo o que a 
sensibilidade de atmosferas desiguais capta, acompanham sem 
qualquer artifício toda essa sutil mudança de colorido harmôni-
co, quem sabe por efeito de mutantes timbres, mesmo que o 
seja de modo insensível.

E, então, após algum tempo que, para ele, estaria sendo 
imensurável, Falstaff, perdido no que bem poderia reconhe-
cer, por causa do que iria se seguir, serem precárias análises 
estéticas, o piano, logo nos seus primeiros compassos, solitário 
sob aquela luz, naquele mágico silêncio de breu duro, tendo ao 
seu lado aqueles dois olhos azuis – o piano, anunciando que a 
orquestra iria abandonar o seu mutismo, pois que o maestro 
ali estava diante dela, atento àquele curto prelúdio solitário, 
fez com que ele, de forma súbita, fosse tomado por um vórtice 
vertiginoso de arrebatamento descontrolado. Com os diabos! 
– Falou de si para si mesmo. Teorias! Vãs teorias, velho Fals-
taff! Presta a atenção, homem! E controle-se. Inacreditável. 
Aquele mundo, que lhe seria assim tão plano, ainda armava 
as suas deliciosas surpresas. Como se fosse no tempo de um 
relâmpago, ele reconheceu a música, logo nos primeiros com-
passos em um solo do piano. Aquela ali era a sua música. Era 
o Quarto Concerto para Piano e Orquestra de Beethoven. Era 
a música do movimento andante con moto, daquele diálogo 
entre o sonho, para ele, na sempre elevada e flutuante voz do 
piano, e a realidade, o mundo, para ele, na obstinada gravidade 
repreensora da orquestra, presa ao chão. Beleza que depois de 
se ouvir se poderia pensar em deixar-se de existir. Sonho que 
sonha e teima em querer trazer para si o real do mundo. Se 
tivesse que falar, ele ficaria gago, sem expressão na voz. Era a 
música do seu mundo, que ficara para trás, que estaria perdido 
na névoa do passado distante, dado que ele se achava por demais 
afundado nas eras. Ele, Falstaff, nem teve tempo de pensar em 
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transportes de atmosferas. Teorias! Vãs teorias! O que importa 
é esse ficar nessa presença sagrada. Ser. Nada além de ser. Na 
escuridão quase total daquela sala, mergulhada em um silêncio 
de pedra, onde os focos de luz se concentravam na orquestra 
e no intérprete solista.

E, quando chegou o andante con moto, que é o segundo 
movimento do concerto, eles fizeram, juntos, o gesto de se vol-
tarem os rostos. E os olhos dele se encontraram com os olhos 
dela – os dois olhos azuis, mais luminosos naquelas sombras, 
recebendo um pouco da luz que vinha daquela música.

O andante con moto colocou tudo na ordem do sem 
tempo, da completa elevação de duas almas.

Quanto tempo eles ficaram se contemplando, envoltos 
naquela musicalidade – isso era supérfluo para os dois. O que 
lhes importava o tempo? O que lhes importava era aquele es-
paço de se estar ao lado. E só. Era a presença. Na solidão deles 
mesmos. O tempo não contava. Esse tempo pode ser o tempo 
da eternidade. Eles falavam a linguagem do silêncio naquele 
todo musical que enlevava as suas almas e lhes deixava as pai-
xões vibrando à flor da pele, no intenso brilho dos seus olhos.

Como vou saber, pequenos olhos azuis, se tu fizeste 
isso de propósito? Talvez eu possa procurar essa resposta nas 
sombras dos teus olhos. Ah! Sim, pode ser. Como pudeste tu 
adivinhar, supor que essa era a música do meu coração? O que 
importa isso? Chegará o momento sublime e, então, vou te 
contar, com a minha palavra muda, quiçá vacilante, emotiva, 
o que imagino ali estar simbolizado. O íntimo segredo que ali 
vejo. Será que tu o sabes? E, então, teria sido por isso que tu 
colocaste essa música aqui? Ah! Sim. Tu, com essa tua alma 
sensível, o poderias saber. Por que não? Mulher de olhos azuis. 
Ingenuidade minha não me atinar com isso. 

E assim essa música estaria aqui para nos lembrar sobre 
o sonho diante dos imperativos do mundo? Sobre uma fresta 
de luz que penetra pelo teto no quarto escuro? 
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Tu, mulher de negros cabelos, com a tez de doçura rara, 
lábios vermelhos e dois olhos azuis. É isso? Será? Mesmo as-
sim, vou te falar, por minhas palavras não pronunciadas sobre 
aquele segredo. E assim o faço despojado, porque desejo que 
o meu mundo de significados, a mim legados por essa música, 
entre em ressonância com o que guardas, irrevelado, em teu 
âmago mais profundo.

Que seja por isso. E mais, que seja por ser meu o que é 
teu, desde antes, e que me dás de volta nessa encantadora hora. 

E se mais alguma coisa queres me dizer, fala por teus 
olhos. E assim o faço nesse imenso tempo que parou. E que 
ele não nos escape, minha querida, pequena de olhos azuis. 
Até que tudo eu te possa dizer, ou repetir, o que está dentro 
de nós, pela minha boca silenciosa, sobre o sonho e o mundo.

A voz daquela música, para eles, obedecia a um compasso 
que oscilava na escala infinita de um tempo cósmico que, para 
nós, se assemelha a algo estático, assim como se mostram as 
estrelas no céu – paradas na sua desmedida velocidade. Aquele 
andante con moto soava como se fosse algo contraditório que ia 
e ficava. E, assim, lhes seria interminável na sua sedutora beleza.

E uma silenciosa voz dele escapava pelos seus olhos para 
os olhos dela. Era o monólogo silencioso de um para o outro, 
nas ondas de suas respirações lentas.

A voz do sonho é a fala da mansuetude, minha pequena 
dos olhos azuis, e por que não dizê-lo, a fala do saber profun-
do, o estar na serenidade de sua música, e com uma voz quase 
calada e que só aos poucos vai se elevando aos céus. A sua fala 
delicada e cristalina é aquela que se esquiva. Voa na imensidão 
do firmamento, como um pássaro de amplas asas, encantado 
e livre, e que se coloca, no violeta incomensurável, sob as 
cortantes e severas repreensões do mundo – aquilo do qual se 
furtou, e que se quedou no chão, pobre diabo! e que nada mais 
faz do que obstinado protestar, clamar a sua ralhação. E o faz 
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sempre igual, até monótono, a mesma coisa, com as mesmas 
palavras. A princípio, rudes, ásperas. Dando a entender que 
recusa alguma compreensão ou atitude conciliadora.

E o sonho, não, doce, como um amante apaixonado, com 
os seus dedos de êxtase, a tudo contrapondo-se, a tudo. Esse 
chão, essa terra, esse mundo, em quase elegíaca dialética, qual 
mestre, cheio de compreensão, como se soubesse de antemão 
o porquê desse tudo, desse assim agir. 

Em uma transcendental quietude, vai dizendo a sua poe-
sia, quase oração, minha pequena dos olhos azuis, porque a sua 
pronúncia aí é poesia transcendente, que vai com paciência 
e amor, dizendo a sua verdade, chamando para si, plena de 
fascínio, para a calma e o calor mais íntimo do seu coração, 
para uma verdade que em si mesma traz escondida, o teimoso 
e ruidoso mundo, com o seu pertinaz alarido em algum grau 
temível, cortante como uma espada, que, diante de tanta graça 
e sossego, nada tem a fazer senão ir reduzindo o volume e a 
força de sua ladainha repreensora, até quase apagá-la, tornan-
do-se um tanto inaudível, porém nunca hesitante, diante da 
impossibilidade de vencer a fortaleza da brandura, e da beleza 
inefável que então está diante de si. 

E, então, oh! suave rosto, reflexo da beleza ideal, o sonho, 
senhor do seu alvitre, suspenso no ar, sob o mutismo inexpli-
cável do mundo, até mesmo será capaz de se envolver, ah! em 
um descontrolado turbilhão de êxtases. Voltas e reviravoltas 
e mais voltas. Pois que é fábula. Torvelinhos e rodamoinhos, 
vórtices, embriaguez, tonteira, dado que é desvario. Subida e 
queda em giros loucos. Imersão em um caos de paixões. Tu-
multo de sentimentos. Uma vez que é capricho. Oh! Quanto 
abusado descaminho!

Ah! Meiguice que tudo me diz com esses olhos de se-
gredo, perfumada como as flores dos pessegueiros, que lá fora, 
na primavera, explodem as suas essências, contemple, como o 
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sonho, após tanto desatino, que levou além, como quis, os seus 
devaneios, vai tênue se movendo, descendo de sua fantasmagoria 
orgiástica, para um reencontro com o seu mundo real – dado 
que o sabe ser-lhe um imperativo – não nele mergulhando, e 
sem mais nem menos nele se perdendo, como muitas coisas, 
em seu afã vital, enfim, o fazem, no indistinguível, e no amor-
fismo, desse mundo aí.

Não, doçura, não pode ser uma tão inútil volta, em tal 
gratuito e absurdo gesto. O atilado sonho, pelo irresistível 
magnetismo de sua sedução, vai fazendo delicado vir, ao seu 
encontro, o mordaz mundo censor, em um dado degrau de sua 
sublime escada, como que clamando-o para um seu amplexo, 
assim mesmo como você faz comigo, pelas ondas de sua respira-
ção, nessa oscilação dos seus seios, e desta feita, com ele, mundo, 
transbordante, como eu, de desejos, inaugurando um sagrado 
himeneu, como o disse o poeta, testemunhado pelos infinitos 
pontos de luz – as estrelas do firmamento – que desse modo 
o chancelam, em perfeita paz, numa mesma e bela harmonia. 

Oh! Hélas! Resignação? Pode ser. E também razão. E 
o vai fazendo como se calmo soletrasse, sílaba por sílaba, as 
poucas palavras finais que vai fazendo sair de sua boca, como 
música pura, como se fosse um bardo que canta uma melodia 
e enigmático nada fala e ainda mais tudo faz compreender.

Tudo sendo um poema sem palavras. Símbolos musicais 
apenas. Um poema em que a verdade está ali mesmo repre-
sentada como aparência e realidade, como forma e conteúdo, 
como unidade em si mesma, como fenômeno e a coisa em si. 
Juntos no impossível! Ah! Como o queria o poeta? Sim, minha 
querida, mulher dos olhos azuis, pode ser, pode ser, quem sabe, 
pode ser. O poeta cantor dizia, por sua música, o que o outro 
poeta dizia por seus versos.
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Oh! Por que não sonhar? Por que não se elevar acima 
do mundo? Por que não se deixar conduzir por essas doces 
e mansas ondas que oscilam no imenso céu, mergulhado na 
difusa e incerta luz do luar? Por que não vagar entre sombras? 
Por que não a ausência? Por que o ditame da luz? A presença!

O que será que quer ele, o mundo, na sua terra, na sua 
matéria, na sua existência? Ele tem tudo. E eu? O sonho. O 
que tenho? O que tenho senão a leveza? Ah! Ele, o mundo, 
tem a multidão, a realidade, e eu a solidão, a imaginação. Por 
que então essa aguda repreensão? Oh! Por que não preferir a 
vagueza, a fragilidade, esse flutuar acima dele?

Aqui ouço o éter apenas. Aquele que chega puro do 
imenso cosmo. Talvez aquele que tenha em si a verdade. Porque 
não deformado pelo falatório. Porque o recebo no doce sigilo 
dos astros que cintilam ante o nada do empíreo. 

E tu? Oh! mundo! Ralhas! E mais nada! Tuas palavras 
são tão rudes. E o meu pisar em ti é tão pedregoso. Por que 
então descer? Tu és tão categórico. Chego mesmo a ter pena 
de ti. Onde poderás esconder o amor? 

Não vês? Sente essa vaga que me alça acima das nuvens, 
e me dá esse transporte. Oh! Voragem de arrebatamento! Vê 
como me toma esse imenso rodamoinho que foge até àquele 
desconhecido onde as galáxias se apagam na borda do tempo. 

O sem limites do espaço é a minha morada. Pobre mun-
do! Tu te limitas em ti mesmo! Ah! Imprudente! Tu dizes para 
mim, o sonhador. E falas e falas. Eu sou a existência e a vida. 
A mim pertence o teu corpo e os teus passos. 

Insensato! Eu te retruco, pobre mundo. Nada disso, so-
berbo! Apenas acumulas os destroços das eras. Eu abro as 
portas do tempo e tu estás sempre a fechá-las. Trancas em ti o 
passado. Ele é o teu alimento. 

Bebo na taça das quimeras. E tu? Pobre mundo! Estás 
condenado às leis da massa e da força. Ah! O que é isso para 
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mim? Tenho asas e o ar é o meu elemento. E tu? Tu és prisio-
neiro das leis que não me comandam, pois, eu sou a fantasia, 
o sonho, o mito. Eu não tenho cadeias a me prenderem. 

Entretanto, não vais pensar que sou louco. Nem tenho 
a tua vaidade. Sei muito bem que assim como não vivo sem ti, 
sem mim, tu também não consegues existir. Pois, se mundo 
és, e assim és, como tal és, trata-te de reconhecer que tu não 
o serias sem mim.

Basta! Sobe um pouco até onde estou, esquece as tuas 
misérias e lamentações, que serei capaz de ir ao teu encontro, 
descendo alguns degraus da escada da existência, sabedor que 
sou de tuas limitações.

Os dois ficaram tão absorvidos naquele andante con moto, 
falando a sua linguagem sem palavras, em meio à escuridão do 
salão, e aos outros que abstraíam, como se estivessem a sós, que 
levaram um susto quando os aplausos explodiram, ao final do 
concerto, com toda a plateia de pé, e muitos gritos de júbilo, 
com sucessivas idas e vindas, ao palco, do solista e do maestro 
que sempre pedia para orquestra se levantar, para também 
receber aquela calorosa aclamação. Eles dois estavam tomados 
por um inexplicável fascínio que os fizeram esquecer o mundo 
em volta. O fato de eles, como os outros, se levantarem, foi 
como um ato mecânico. Foram como que empurrados para isso. 
O certo é que agiam como se ainda estivessem magnetizados, 
presos pelos intensos olhares, na revelação de seus segredos 
mais íntimos, por efeito da beleza de uma música que os per-
meou e que colocou as suas almas em ressonância plena. Aliás, 
como o desejou Falstaff, em sua fala sem palavras. Do mesmo 
modo que aqueles que, nos sonhos, penetrando em paragens 
desconhecidas, não conseguem encontrar o seu caminho de 
volta, o que lhes provoca um angustiante despertar, desde 
mesmo modo, Falstaff e a donzela de olhos azuis saíram do 
seu invólucro de encantamento, com as luzes inundando todo 
o ambiente. Eles teriam caído dos céus. Recompuseram-se e 
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sem demora se levantaram e, sorrindo um para o outro, co-
meçaram a também aplaudir, como os outros o faziam, com 
intensa alegria. E nisso acompanhados pelas duas moças que 
os ladeavam. Impossível que elas, sensíveis como deviam ser, 
e inteiras senhoras da situação, não tivessem notado o parali-
sado, desmedido e significativo olhar trocado entre os dois – o 
estado de ausência absoluta em que eles se afundaram, a partir 
daquele andante con moto. Loucura! Velho Falstaff. O mundo 
se fendeu. Encontro-me em algo em que estou e em outra coisa 
à qual não pertenço. É como estar em uma borda e outra de 
um abismo que se abriu sob os meus pés. Sonho e realidade. 
O que é um e o que é o outro aqui e agora? Controle-se, velho 
Falstaff! A condição do sonho raro é de nos abandonar assim 
aos poucos. Ainda bem, Falstaff. Ah! Como nos entranha a 
beleza! Como permanece junto! Por um tempo que não sabe-
mos e nem dominamos. Velho Falstaff, controle-se. Presta a 
atenção, homem! Mesmo estando de pé e aclamando aquela 
belíssima interpretação, Falstaff e a moça de olhos azuis, na 
verdade, contemplavam um nublado horizonte longínquo que, 
aos poucos, foi-se dissipando. E lhes veio o socorro. E chegou 
com vozes próximas e gestos delicados, e determinados. As 
duas outras donzelas, diligentes, fizeram sinais aos dois, fa-
lando entre si e com a amiga, como se os acordassem daquele 
arrebatamento, tudo no intuito de todos os quatro seguirem os 
demais que saíam para um breve intervalo, ainda em meio às 
palmas que aqui e ali ainda insistiam, e que aos poucos iam se 
extinguindo, demonstrando o seu contentamento pela beleza 
que ainda teimava flutuar no ar daquela sala.

C E N A  1 2

Falstaff, então recomposto, gentil, cedeu passagem para 
que a moça que lhe estava à esquerda se juntasse às duas outras 
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que conversavam entre si. Enquanto uma delas e a moça de 
olhos azuis, após delicados sinais de um até breve, se afastavam, 
como se estivessem preocupadas com alguma diligência relativa 
àquela festa de comemoração da primavera, a outra, a mesma a 
quem dera passagem, estando no corredor entre as poltronas,  
fez-se entender a ele que a seguisse. Seria ela a sua acompanhan-
te, naquele intervalo. E com ele se dirigiu ao salão contíguo 
onde estava se servindo chá. E lá foram eles dois, em meio a 
um enorme e descontraído vozerio jovem, entremeado de 
sorrisos, sinais afirmativos com a cabeça em meio às falas. 
Uma cena que o alegrava – juventude e beleza. E deixava feliz 
o seu inquieto coração.

Distante, como na quietude vespertina da pradaria, soava 
o seu queixoso sininho. Dim. Dom. Dim. Dom. Dim. Dom. Be-
leza e melancolia. O seu canto vinha de paragens desconhecidas 
de sua alma. Punha-o diante do tempo, do seu inexorável ir-se, 
da fugaz hora, colocando sombras em seus olhos, em meio ao 
seu encantamento. Oh! Homem! Por que não ver. Insensato! 
Velho Falstaff, controle-se! Nada há a fazer sobre o tempo. Viva 
o momento que lhe está dado! Até esgotá-lo na sua totalidade, 
não deixando nem uma mínima gotinha para trás, como se faz 
com os nobres e raros vinhos. Destarte, incauto, lhe será eterna 
a sua memória. Não se angustie, pois, com inúteis preocupações 
sobre o que nada pode ser feito. Agora é o tempo da juventude 
e da beleza. Não de qualquer outra coisa mais. Preste a atenção! 
Colha-lhes as dádivas! E pronto! Não deixe cair de sua mão a 
preciosa pérola que nela o destino colocou.

E a dinâmica das coisas, com os seus incompreensíveis 
acasos, ofereceu-lhe a dedicada mão que o tirou do seu estado 
de recolhimento interior. À sua mesa, em que estava com 
a sua bonita acompanhante, chegaram dois rapazes. Após 
cumprimentá-los, inclinando-se, para ela e para ele, e que os 
fizeram levantarem-se, para, também com educada reverência, 
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recebê-los, eles se sentaram e entabularam alegres diálogos. 
Ora dirigindo-se a ela, ora, numa demonstração de fidalguia, 
dirigindo-se a Falstaff, como se ele entendesse a sua língua, os 
dois rapazes falavam quase sem parar. Ele correspondia com 
os seus atentos olhares, entre uma e outra tomada do seu chá, 
dirigidos a eles e a ela, com um meio sorriso no rosto, e logo 
se ligou na sonoridade daquela língua para ele desconhecida, 
procurando a sua música, o seu ritmo, as ondulações de suas 
sílabas tônicas, umas prolongadas, outras menos, os sons 
iguais que iam, ao longo da conversa, se repetindo dentro do 
contexto da fala que era, por vezes, entremeada de sorrisos 
abertos e gestos descontraídos e afirmativos, ou expressões 
de espanto estampados nos olhos e nas bocas. Juventude e 
beleza. Na festa da primavera. Eles eram a expressão disso.

Inútil dizer que Falstaff, muito à vontade em um am-
biente desses, deixasse de notar o que acontecia à sua volta. 
Impossível não querer saber onde ela estava. Por que perder 
preciosos minutos não a contemplando? O que lhe reservará 
o amanhã senão a solidão de campos infinitos, o seu ter que 
ser sobre o que era inútil perguntar. Por que não esgotar todo 
esse gracioso presente fazendo-o eterno? Tomá-lo todo, até a 
última infinitésima gota, como bem o disse a sua voz interior. 
Por que deixar de ficar admirando a sua deliciosa azáfama, um 
estar em vários lugares, leve e agitada na sua dadivosa simpatia, 
reunindo-se com uns e outros, incansável, mais longe e mais 
perto, fazendo passar entre eles o irresistível charme de sua 
presença. Que dimensões humanas não teria ela, tão pequena 
e graciosa, na sua enlouquecedora meiguice, caminhando de-
licada como se desse passos de um balé, num solo leve, como 
se fosse um único cisne deslizando sob um lago inerte, para ser 
assim tão ativa, na concretude da vida, e tão contemplativa. Ah! 
doadora de todas as oferendas da beleza, presentes que estavam 
inscritos naqueles olhos, e tendo a ele, de um jeito tão despojado, 
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levantado o véu que cobria os recônditos mais sagrados de sua 
alma, na misteriosa ressonância de sua mútua compreensão, 
sobre o sonho e o mundo, tudo dito com a linguagem dos olhos, 
naquele andante con moto. Ah! Primícias de todos os êxtases! 
Promessas de todas os deleites. Como correr para o isolamento 
de tudo? Não dá para se pensar nisso, Falstaff. Não dá. Sonhar, 
nada mais que sonhar.

Em mesa próxima, ela se reunia com alguns rapazes e 
moças. Eles falavam de forma organizada. Quando alguém ex-
punha algo, os outros se calavam. E ela, ou aquela que lhe fazia 
companhia, e um dos rapazes, anotavam, sem parar, em seus 
cadernos o que deviam estar concluindo. Falstaff não necessitou 
de muito tempo para imaginar que eles tratavam do momento 
que comemoravam. A sua graciosidade, o seu fascínio, a sua 
evidente determinação, que a diferenciava das demais mulheres, 
criava, no entorno de si, uma como aura de carisma.

Foi quando chegou o maestro, com alguns de seus músicos, 
interrompendo a sua animada reunião, e lhes comunicou algo, 
saindo logo a seguir, após ter deles recebido gestos afirmativos 
com a cabeça. Mais algumas rápidas palavras, fazendo gestos que 
significavam que tudo devia estar resolvido, ao terem concordado 
com o que haviam discutido, eles, então, foram se levantando 
e se dirigindo, junto com todos os demais, para o auditório, em 
meio a um descontraído vozerio. Ela, na porta de entrada, junto 
à pesada cortina, aguardou a chegada de Falstaff com a outra sua 
amiga. E os quatro sentaram-se nos mesmos lugares, naquela 
terceira fileira, e do mesmo modo como antes, os dois – Falstaff e 
aquela a quem começou a chamar, para si, de a pequena de olhos 
azuis – sendo ladeados pelas duas outras jovens.

A frente do palco e a plateia, em sua volta, e nos dois cor-
redores, estavam tomadas por ricos arranjos de jasmins amarelos, 
brancos e aqueles que são raros, os jasmins rosa, contrastado com 
o verde e o ouro das poltronas, o avermelhado das madeiras, 
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espalhando, no frescor daquele ar, as suas deliciosas essências. 
O que obrigava as pessoas a passarem, esgueirando--se, pelos 
espaços que existiam entre eles, porém, tocando-os, para neles 
se embeberem em seus perfumes. Como se o sensível decorador 
quisesse que todos se embriagassem em uma mesma harmonia 
floral, que lhes fosse doadora de um mesmo estado de espírito, 
vindos dos mesmos aromas, naqueles festejos inaugurais de uma 
nova estação. Uma atmosfera que acalma só de se respirá--la. 
Dizer que aquilo, naquele momento, era um auditório, e mais 
nada, seria mera força de expressão. Mesmo que, em sua plástica, 
fosse muito formoso como tal, na sua simplicidade toda à mostra 
na primeira parte da audição. Agora, era mais que evidente que 
o seu recinto, por pura fantasia humana, ali concretizada, teria 
sido transplantado para algum local na floresta que cercava a 
todos com o seu bucólico lago – um espelho duro, cinzento de 
águas –, plano de cristal que refletia o céu. Dizer-se que aquela 
ampla sala estava toda mudada é muito pouco representativo de 
sua nova realidade, mais próxima estava de alguma maravilhosa 
fantasmagoria que tivesse ali acabado de se materializar. Desceu 
de algum lugar dos céus. E pronto! E tomou conta da sensibilidade 
de todos. O auditório havia passado, em um pequeno espaço de 
tempo, por uma verdadeira transformação. Sem dúvida repetia 
as rápidas e radicais mudanças de cenários que se fazem nos 
teatros de ópera e de dança. O prado ensolarado e brilhante, 
como o bronze, transmudando-se em um bosque fechado, es-
curo e misterioso, cujas árvores, com os seus pesados troncos, a 
flutuarem leves sobre uma diáfana neblina branca que se escoa 
entre eles sob o vacilante luar.

Falstaff levou só um pequeno susto. Só não fora um 
grande choque porque, desde um tempo, estava acostuman-
do-se com as surpresas que, naquele paraíso escondido, faziam 
parte da regra e não da exceção. A verdade é que, não sem uma 
hesitação, haveria de confessar, a si mesmo, que, desde algum 
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tempo, começava a ficar imune a esses acasos, aliás, diga-se, 
sempre encantadores. Nas surpresas, que conseguiam camuflar 
as suas origens, nunca deixavam de vir, embutidas, algumas 
belezas, para o contentamento do seu coração. Ocorre que, por 
um oculto passe de mágica, todo aquele singelo e acolhedor re-
cinto, em que vivera momentos elevados, ainda agorinha, fora 
deslocado para um outro domínio, pois, pelo seu cálculo, não 
fazia muito tempo que todos o haviam deixado, para o intervalo 
do chá, o suficiente apenas para algumas apressadas reuniões. 
Nada a ver com aquela plateia e aquele palco, despojados, na 
primeira parte daquela audição.

C E N A  1 3

As luzes se apagaram e a orquestra, tendo, à sua frente, 
solistas cantores e instrumentistas, que se sucediam em suas 
apresentações, com um pequeno coro ao fundo, iniciaram e 
continuaram o que, para Falstaff, seria um ciclo de canções 
folclóricas. Cantos que deviam expressar as primícias das festas 
primaveris, como o iriam revelar todo um conjunto de imagens 
que envolveriam a todos ali presentes. O fato é que todo aquele 
recinto, mergulhado na mais fechada e perfeita escuridão, com 
o belíssimo jogo de focos de luzes sobre o palco, mais ainda 
sobre o seu fundo, foi como que tomado por uma verdadeira 
féerie de tirar o fôlego. O cenógrafo criou, com refinada e ge-
nial arte, tal jogo de luzes, sobre grandes painéis, leves como 
os véus, pois, pairavam no ar, e que faziam o papel de telas de 
imagens, dando a impressão a cada um, na plateia, de ter sido 
mergulhado, assim de repente, nas mais belas e diferentes ce-
nas bucólicas, em meio àquelas músicas. Deste modo fazendo 
corresponder as atmosferas musicais às atmosferas imagísticas 
das paisagens. Os cenários que ali se projetavam como que, 
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por alguma ciência oculta, iam se sobrepondo, apagando-se e 
reavivando-se, vagarosos, como se o ritmo do tempo tivesse 
mudado, e como se fizessem renascer, em lentas transições, uns 
dos outros, nadando em uma diáfana e difusa luz.

Falstaff que, como todos, encontrava-se em estado de 
suspensão, em meio à toda aquela deslumbrante atmosfera de 
contos de fadas, iria ainda mais subir, com mais intensidade 
do que os outros, como se fosse elevado por um vórtice de 
emoções; a princípio, cruéis, como espadas cortantes da alma; 
depois, sublimadas. Assim sendo porque viriam do irreparável 
que se anunciava e que, em meio àquele turbilhão emocional, 
o faria ensaiar um não tem que ser, um inútil gesto que se dis-
siparia na contemplação da compreensão interior, no fluxo da 
voz da sabedoria que vinha da experiência vivida. O mundo é 
mundo. O sonho é sonho. Ele iria, mais uma vez, compreender, 
em maior grau, como acontecia sempre, e calmo, que o sonho 
baixa para o mundo para fazer deste um lugar sempre habitável 
pelo humano. E para torná-lo melhor. Como ele interpreta o 
que está no encanto daquele andante con moto.

O estado de suspensão lhe veio quando o tenor começou 
a cantar, em uma língua que ele conhecia e compreendia, logo 
seguido pela orquestra, a ária da ópera de Jules Massenet, Wer-
ther, baseada no romance de Goethe Os Sofrimentos do Jovem 
Werther, ária essa que se inicia com um curto recitativo, Toda 
a minha alma está lá, vindo, logo a seguir, a lírica canção. Por 
que me acordar ó sopro da primavera?

Nesse átimo de tempo de uma pequena frase, ele e ela, 
a sua pequena de olhos azuis, voltaram-se os rostos e, olhos 
nos olhos, cada um sabendo o que cada um tinha no coração, 
começaram um olhar que continha, em si, a suprema compreen-
são da harmonia de sua mútua condição existencial – aquela 
que é irrevogável e que vem como dádiva do destino. Neles, 
o desespero não fazia morada. Então senhores daquela sua 
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condição, cientes dela, sabiam por que misterioso lado aquela 
música lhes dizia alguma coisa; por que dimensão humana ela 
falava aos seus corações. E aí estava aquele invariante que fica 
em algo belo e que nos encanta sem que saibamos o porquê. É 
o enigma indecifrável da beleza.

E, desta vez, em simétrica variação do que tinha aconteci-
do, quando ficaram paralisados sob a magia daquele andante con 
moto, seria ela que iria fazer vibrar nele, como hábil harpista, 
com os seus delgados e longos dedos, as cordas de sua alma. 
Iria inundá-lo com aquela sua música. Assim mesmo como 
transbordou sobre ele as suas flores e os seus brotos – todos os 
que colhera naquela tarde. Na velocidade de um clarão entre 
nuvens carregadas, nas noites do verão, foram, então, os dois, 
tomados por um delicioso tremor. Como se estivessem envol-
tos em algum véu que os unia em irreal e sublimado estado de 
total compreensão mútua sem que se precisassem dizer uma 
palavra sequer, para eles, naquela hora, inútil. 

Naquele instante a voz desprovida de sons que escaparia 
seria a voz dela, que fugia dos seus olhos para os olhos dele. 
Era o monólogo sem verbo de um para o outro, nas ondas de 
suas respirações lentas.

Sim. Ela de propósito colocara ali aquela música para 
dizer a ele, por requintados símbolos enviesados, aquilo que 
estava dito pelo poeta cantor, no seu libreto. Um poeta can-
tor que se inspirara nas palavras de outro poeta. Como se o 
inefável cantado pelas palavras dos poetas – palavras que vão 
passando de uns para os outros, nos seus misteriosos signifi-
cados – pudesse ser o belo em si, que eles vão transmitindo, 
e que a eles transcende. Pois passa por todos, e por séculos, e 
assim, eterniza-se. Dado que é, ao mesmo tempo, aparência e 
essência, fenômeno e realidade, como rara presença ilumina-
da. Ela sabia que ele iria ter inteira ciência de tais símbolos. 
Signos que faziam uma como transfiguração daquela música. 
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A ligeira sombra que vagava pelo brilho dos seus belos olhos 
azuis continha o que lhe ia pela delicada e dilacerada alma. A 
voz do seu coração fazia uma pergunta, como se fosse um grito 
de protesto, em tom desafiador, um tanto indignado, cortante, 
crítico, como é do caráter de todos os questionamentos, só que 
a voz de suas profundezas propunha mais uma resignação do 
que uma queixa, mais uma compreensão diante de algo irre-
mediável, como uma perda, do que uma temerária revolta, um 
gesto vazio no seu mundo, na sua ancestralidade. Ela não era 
inocente quanto a isso. Ocorre que o lado humano do seu ser é 
que se levantava contra o ter que ser que lhe estava posto. E a 
pergunta reclamatória era feita à primavera e ao seu delicioso 
zéfiro. Como a primavera poderia ter lhe dado aquele momento 
de raro encanto, o seu sonho, nunca por ela experimentado, em 
toda a sua jovem vida, e a própria primavera, ninguém menos 
do que ela, sedutora com o seu delicado vento, cheio de carícias 
e perfumes, ser aquela que o iria retirar, acordando-a para o 
mundo? A mesma primavera que ela festejava, como todos 
aqueles que a cercavam. Absurdo. Incompreensível antinomia. 
Oh! Pobre de mim! O sonho e o mundo. Ela se sentia em uma 
floresta atravessada por raios de luzes contraditórios que vinham 
de todos os lados e não deixando ver de onde brilhava o sol.

Falstaff nada podia fazer e quase se desesperou ao sen-
tir, no olhar dela, toda a sua intensa agitação. A aflição estava 
transbordando de seus pequenos olhos. Ah! Por que não posso 
falar o que o poeta das palavras cantou?

Goethe, na sua prosa poética, desse trecho do seu Wer-
ther, faria uso de uma como metáfora, ou... algo assim... como 
uma ‘duplicidade’... ele que se dizia ser um e duplo, no seu 
Ginkgo Biloba, um célebre e belo poema do seu Divã Ociden-
tal-Oriental. E ele dizia que assim era em seus cantos. Será que 
era desse modo somente em seus cantos? Aqui, nessa dramática 
passagem do Werther, poder-se-ia perceber, longínqua, pois, 
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muito sutil, uma metáfora que se faz e se desmancha. Como 
se quisesse escapar de uma compreensão completa. Algo que 
é dado e ao mesmo tempo é segurado pela mão que dá. E deste 
modo fica suspensa, no ar. Um indistinto ser e não ser. Uma 
metáfora que se transfigura. Será? Esses poetas! No entanto, 
apesar de todo esse jogo, em meio à beleza da expressão, o poeta 
deixa uma imagem riquíssima de significados, onde são muitas 
e indefinidas as praias por onde possam se espraiarem as águas 
e ondas das interpretações, aliás, como é comum, nele, Goethe.

Não querendo saber-se quem é quem nessa história, 
o poeta prosador e cantor pergunta à primavera, com a sua 
aragem amena e carinhosa, por que é que ela vem despertá-lo. 

Logo a primavera! Com todo o seu charme! Por que me 
despertar ó carinhoso vento da primavera? Por quê? Por que 
é que tem que ser assim desse modo? A mesma primavera que 
o cobriu com as suas gotas do céu – as gotas do orvalho que 
enfeitam de brilho o amanhecer de toda a natureza, nas doces 
e ensolaradas manhãs de um novo tempo que se abre em flores 
perfumadas, após os rigores invernais. Ele mesmo que, nela, 
irradiava a sua juventude colorida pelos ares, na plenitude desse 
gozo antecipado que é anunciado pelas prazenteiras promessas 
do amor. Ah! O amor! Hélas!

Cedo virá o tempo das tempestades. O tempo das pesa-
das nuvens escuras que carregam o chumbo pelos céus. Essas, 
não outras, como que impiedosas, com os seus caóticos ventos 
tumultuosos, o desfolharão, lançando e espalhando, pelo chão, 
as suas então frágeis folhas, desnudando-o do seu encanto que 
nada mais será do que uma simples memória daquilo que antes, 
tinha sido, naquele tempo de sua glória passada, cheia de luz e 
felicidade. E, então, na sua condição, assim despojado, constata 
o irreparável. O que lhe será? O que desde muito lhe estava 
reservado? Assim de um modo tão desnudo. E então terá razão 
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em perguntar à sua alegre e festiva primavera o porque de tê-lo 
despertado. Era para isso? Oh! Tristeza!

Logo mais virá o andarilho, pelo vale, volteando os seus 
indagativos e silenciosos olhares, o mesmo que o conheceu no 
esplendor de sua inteira beleza e fortuna. Gira sobre os seus 
pés. Busca-o cá e acolá. Vai e volta no seu estranhamento. Onde 
estará ele? Onde estará ele? Oh! Não está mais aqui. Aonde 
terá ido? Por quê?

Não uma única vez. Ah! Inúteis idas e vindas essas de 
quem por ele procura, pelos campos afora, cheios dos aromas 
da vida. Baldados passos esses desse seu companheiro errante, 
viajante solitário.

Por que é que temos que acordar de um sonho, mesmo 
que o seja pelo leve, carinhoso e perfumado sopro da prima-
vera? Por quê? Que capricho do tempo é esse? Por que esse dar 
e tomar? Por que será que é justo a ausência e não a presença 
o legado desse ter que ser? Ter que ser.

Todavia, ela afastava essas indagações. Não sem uma 
certa confissão em seu olhar sobre o que lhe revolvia na alma. 
E que não passava despercebido a um desesperado Falstaff que 
nada podia fazer.

E, em um paralelo com o doce canto, na sala escura, 
pouco iluminada pela luz refletida, concentrada no palco, ela, 
conseguindo dominar-se, como se fosse dizendo, para ele, 
palavra por palavra, seguindo a voz do tenor, cantava, pela voz 
silenciosa dos olhos, aquela poesia que, por ser universal, num 
indefinido viés, enigmático, dava expressão aos imperativos de 
suas existências, dela e dele, naquele momento presente. Pois, 
naquele canto poesia, caberia perguntar-se: quem seria ela, ou 
quem seria ele? Inútil querer saber. Para quê?

Quando o canto terminou, eles nem se deram conta da 
realidade ali como que caída dos céus – aquela de uma sala de 
concertos, com uma plateia em pé, exaltada e barulhenta, nos 
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seus gritos e aplausos. Ignoravam o mundo. Eles davam a enten-
der que o canto não terminara. Estavam como que paralisados 
na sua elevação, presos em si mesmos, pelo magnetismo de 
seus olhares. E era através deles que tudo confessavam entre si, 
como em íntima oração, e tudo compreendiam de sua condição 
que vinha em contraponto, como se fosse um baixo contínuo, 
aos seus desejos. Nem as palmas e os insistentes pedidos de bis, 
nem a insistente ovação da plateia, fizeram-nos levantarem-se. 
Continuaram sentados, inertes.

Para que palavras se tudo, nesta justa hora, está dito e 
explicado? Para que dar sons roucos a símbolos precários sobre 
essências inatingíveis. A música não o teria feito? Ela não seria 
ali a presença do sagrado no ato mesmo da revelação? Para que 
querer, então, compreensão acerca do que está compreendido? 
Para que ir lá onde se está? Para que essa angústia de agarrar 
o que se tem na mão? Para que querer lá fora o que está no 
âmago aninhado? Para que correr atrás do que volta? Para que 
se pensar em ausência diante da presença embriagadora? Oh! 
Tontura! Ladainha. Encantamento! Para que pensar no tempo 
se se tem a luz? Ah! Basta. O poeta. Sim. O poeta. Esses poetas.

O cantor e o maestro cederam aos insistentes pedidos de 
bis e, sem nenhuma outra saída, então eles voltaram os olhos 
de novo para o mundo e se ligaram na música, quando essa 
começou, retomaram a sua atenção para o palco. E, em um 
esforço gigantesco, se referenciaram no foco de luz sobre o 
cantor. Usufruíram, então, em comunhão com todos, a delícia 
que ali se fazia presente e que deixava impregnado em cada 
um a sua magia.

Quando o canto terminou, e com a plateia repetindo o 
seu regozijo, aplaudindo com estardalhaço, eles alternavam os 
olhares mútuos, agora, sob o domínio de seus largos sorrisos, 
com as duas moças, fazendo, cada um para cada um, gestos 
afirmativos com as suas cabeças, como se aprovassem aquela 
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interpretação. Eles davam a impressão de terem voltado do 
seu estado de ausência. Elas, as duas donzelas, trocando-se 
mútuos furtivos olhares, respiravam aliviadas. Usando a sua 
aguçada intuição, falavam entre si, e com ela, dando a entender 
que também conversavam com ele, provocando-lhes o riso. O 
que, naquelas circunstâncias, funcionou como forma simples 
e direta de recolocá-los, a pequena de olhos azuis e Falstaff, 
de volta ao seu mundo. Elas não poderiam saber o tempo em 
que eles ficaram paralisados naquele mar de emoções em que 
flutuavam, como se levados à deriva por aquela música. Elas 
não eram inocentes. Tinham perfeito conhecimento do que 
tudo aquilo representava para a sua dileta amiga. E sabiam disso 
desde aquele instante em que se viram na floresta em meio aos 
raios de luzes que a atravessavam. Aqueles dois deixaram-se 
tomar por um incontido, espantoso e rápido arrebatamento, 
como se o fosse no ínfimo instante de um relâmpago, que os 
fizeram esquecer tudo em volta, como se de antemão se co-
nhecessem de eras e eras pretéritas e, naquele exato lugar, por 
obra do acaso, se reencontrassem. Era notório o silêncio de 
todas as outras moças que colhiam flores. Nada se ouvia a não 
ser o farfalhar que o vento produzia nas ramagens e nas folhas 
secas caídas que iam sendo por seu fluxo tocadas e levantadas 
em pequenos rodamoinhos. Ela se agitou desde aquele instante. 
Foi-lhe uma transformação contida. Não lhes confessava nada. 
Nem uma palavra saía de sua boca sobre esse fato. A sua alma 
nobre o impedia. Tudo lhe era interior. Se transbordamento 
havia, ninguém o poderia afirmar. Pois o fazia para o âmago 
das profundezas do seu coração. E lá ficava como coisa sua. 
Exclusiva. As suas emoções se expressavam pelo cintilar da luz 
refletida por seus lindos olhos, pela voz, que ficava um pouco 
rouca, ou mais clara, em imperceptíveis transições. Vinham 
também, para fora, pela inquietação das mãos, ao falar, e pelo 
seu andar, mais rápido, ou mais lento, com pequenos, ou mais 
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largos passos, dependendo se estivesse mergulhada na ação, 
ou ensimesmada carregando os seus pensamentos. Mesmo 
pequena, doce mignon, como a definia para si mesmo, Falstaff, 
e que o deixava no chão, como o costumava dizer, extravasando 
juventude e feminilidade pelo corpo inteiro, gentil com todos 
e em tudo, atendendo a todo o mundo, sempre com uma voz 
branda – assim, irreparável engana-se quem pensasse que 
nela iria encontrar fragilidade, como se fosse uma boneca de 
porcelana. O seu ser tênue era-lhe apenas uma dimensão da 
beleza e do intenso fascínio. E que ela cultivava, com prazer, 
como mulher. O que deixava Falstaff ainda mais no chão. No 
fundo, essa pequena de olhos azuis estava longe de ser alguém 
ingênuo, passivo e inconsciente do frenesi que girava entorno de 
si. Iludia-se quem não via nela um espírito forte e determinado, 
uma alma estruturada e ancorada na sua cultura ancestral. Essa 
pequena doce mignon, para o contínuo desespero de Falstaff, 
revelava-se, e o fazia de um modo muito natural, meigo, que 
sempre era capaz de achar um melhor caminho para as coisas, 
quando os jovens a cercavam e se reuniam, com ela no centro, 
olhando nos olhos de cada um que falava, estando os outros 
calados. Naquelas festas, ficava evidente a qualquer observador 
atento e pertinaz, alguém que fosse ligado como Falstaff, que 
nada se fazia sem ouvi-la, sem que ela participasse, e sem medo 
de se errar, sem que ela toda afável decidisse. Apesar de não o 
ficar patente. Pois, ela dava a entender que envolvia em doçura 
o que vinha de suas palavras sempre ternas e que guardavam a 
sonoridade dos sopranos. Era isso que ele via. Ela era o centro 
do furacão que tudo provoca na suprema calmaria de si mesmo. 
Dona de si, olhar sereno, porém, sem nenhum rasgo que fosse 
de orgulho. Ficou claro para Falstaff que ela tinha consciência 
de sua diferença.
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C E N A  1 4

Os aplausos foram cessando, mesmo aquelas palmas sin-
cronizadas, sempre acompanhadas de gritos, até que todos en-
tendessem, ou aceitassem, que não haveria mais repetições. O 
silêncio tomou conta da sala quando um pequeno conjunto de 
músicos saiu de dentro da orquestra e se postou à frente do palco.

O maestro, sinalizando uma descontração, e mesmo in-
formalidade, à frente desse conjunto, como se fosse um crooner, 
um cantor solista de uma banda, frente a um microfone, deu o 
exato compasso largo que queria. Oscilava o seu braço direito e 
a cabeça marcando o tempo, como se este proviesse de dentro 
de si. O que estava expresso no seu rosto e nos seus olhos. E, 
com a orquestra em sepulcral silêncio, e com ligeiras adaptações 
na partitura, que retirou o recitativo inicial, o oboé inicia o seu 
canto, contraponteado pela marcação do contrabaixo e pelo 
belíssimo e inigualável timbre que sai do celo. Um timbre mais 
belo ainda porque tocado por uma solista que fazia a música 
nascer do âmago de sua alma e vir para os seus dedos no toque 
que dava às cordas do seu instrumento. Dizer-se que ela era bela 
seria uma simples força de expressão. Era mais, pois, juntava a 
sua beleza à beleza da linha melódica que fazia. Um violoncelo 
poderoso demais e expressivo além da conta nos seus registros 
dos baixos. E o que se viu, e que a todos deslumbrou, foi o seu 
canto obstinado e arrebatado que ia fazendo vibrar, em resso-
nância com as suas cordas, os espíritos, os corpos e as madeiras 
de todo aquele espaço musical. A sonoridade que ela conseguia 
tirar do seu instrumento era tanta, em termos de efeitos sur-
preendentes dos seus inigualáveis timbres, e tão reveladora de 
uma arte acabada, onde nada mais poderia ser acrescentado, 
que dava a impressão que até mesmo substituíra, numa ilusão 
auditiva, o conjunto dos violoncelos da orquestra calada à qual 
pertencia e que, naquela interpretação, permaneciam mudos 
como ouvintes tremulando de emoções. O silêncio das estrelas 
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últimas, aquelas dos confins do céu, com certeza teria descido de 
suas alturas para envolver aquela música. E impôs o seu domí-
nio para que a voz humana, muito natural, aliás, e as vozes dos 
instrumentos vibrassem em todos os corações. Os focos de luz 
concentrados no palco caiam sobre os intérpretes, deixando-os 
como que elevados na materialidade da escuridão impenetrável 
daquele ar. O celo, no seu canto solitário, dava o tom àquela 
linda fantasmagoria. Cantava envolto pelos longos e volumosos 
cabelos negros de sua mestra que, por artes da iluminação que 
se derramava sobre ela, mágica, dava a impressão de elevá-la em 
pura e finíssima nébula. As suas enormes e graciosas madeixas 
caiam enroladas, cachos imensos e volumosos, em cascatas 
sobre os seus seios que, algo egoístas, demonstravam querer 
guardar, para si, e mais ninguém, a beleza do seu contraponto 
quase solitário, forte e cheio de expressão. Impossível, na linha 
melódica que fazia, não se emocionar com o seu ar cheio de pai-
xão, iniludível, sentindo em todos os esconsos do seu coração, 
a lindeza daquela música, como se estivesse embevecida e em 
estado de abandono de si. Ou ela mesma vivesse a intensidade 
daquele encantamento que saía daquela música e daquelas pa-
lavras cheias de poesia.

Falstaff conheceu a música do poeta cantor, assim nos 
seus primeiros compassos. Era uma ligeira e bonita adaptação 
da ária da ópera de Georges Bizet, Os Pescadores de Pérolas, 
que leva o nome de Eu creio ouvir ainda. Um canto cheio 
de êxtase, apaixonado, música plena de fascínio, ritmo bem 
cadenciado, único, contendo uma luminosidade que vinha dos 
céus, dentro das vozes dos celos, ali representado por um só 
deles, cuja linha melódica, na beleza do seu uníssono, lhe dava 
a alma e o tom de elevada suspensão. O canto entremeia entre 
esses celos, na partitura original, e dá a perfeita sensação de 
se estar mesmo em uma noite encantadora, no seu arroubo, 
no seu inebriar, e na sua inapagável memória. Tudo sendo 
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um sonho. Escondida entre as ramagens das palmeiras, havia 
uma voz, sonora e afetuosa, qual um arrulho de pombos, era 
essa voz que o poeta cantor acreditava ouvir.

Ele, Falstaff, esse caçador de sonhos, se sentiu um pesca-
dor de pérolas raras. Aquelas que estão escondidas nas grandes 
profundezas dos oceanos. As que o destino, no seu capricho, faz 
cair nas mãos de alguém. Estão escondidas, cheias de mistérios, 
nas fendas, entre as pedras, aninhadas. Inacessíveis, nos dédalos 
perdidos e mais difíceis das águas escuras, as suas guardiãs. Pe-
gá--las? Ah! Estaria, no seu caminho, ou intenção, com certeza, 
um Caronte, a exigir um óbolo, ou um terrífico Cérbero das 
profundezas. Como se essas profundidades sombrias as prote-
gessem mesmo da escassa luminosidade do sol que ali consegue 
chegar. E talvez, por isso, sejam da mais perfeita, cambiante 
e enigmática alvura, capaz de sintetizar, reunindo, com a sua 
exata forma, em um só ponto de sua superfície, toda a luz que 
refletem. E ele, assim, como pescador de pérolas insólitas, se 
sentia, naquele supremo momento da sua existência, com a sua 
alma então inundada, assim como a todos ali, por aquela voz 
suave, admirável em um maestro, que cantava como um jovem 
trovador, com uma voz que se mostra vacilante, ao mesmo 
tempo em que é intencional, e que só um cantor de talento o 
pode fazer; alguma coisa entre o falsete e o rouco, com muita 
arte, vagando entre os registros do barítono e do tenor, tudo 
com elevada ternura, estonteante leveza e expressão lírica e, 
deste modo, digna da música do poeta cantor. Um canto dul-
císsimo que viria mesmo daquelas profundidades inatingíveis 
e que se elevava e acabava por brotar na superfície do mar, 
como se estivesse suspensa entre véus que caem dos céus, 
como a música que contem o seu segredo. Ah! E que mistério! 
Um enigma cheio de paixão, assombro, tontura, vorticidade, 
abismo, entrançamento da alma e do corpo, bocas ansiosas 
que se procuram, mãos que se deslizam, olhos de devaneios 
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paralisados, como se mirassem a eternidade, ais prolongados, 
abafados por beijos, sob a tênue claridade das estrelas, sob a 
vigília da noite densa e fascinante que estende o seu finíssimo 
manto protetor. Sem atinar o porquê, nem querer explicar o 
inexplicável por meras palavras, Falstaff, que sabia o quanto 
as palavras, em certas circunstâncias, eram inúteis, intuiu que 
esses versos e essa música, doravante, como nunca o foram, 
iriam grudar em sua memória pelo resto dos tempos. O seu 
silêncio interior era significativo dessa compreensão.

Assim que terminou o último bis, pois a barulhenta pla-
teia não parava de aplaudir, e compreendendo que se teria, em 
dado momento, que terminar aquela audição, pois, aquela era 
a última peça programada, e tendo sido acesas todas as luzes 
do salão, como um aviso disto, todos começaram a deixá-lo, 
com exceção daqueles que, correndo, logo cercaram as três 
moças, junto com Falstaff, ainda no corredor mais largo, entre 
as poltronas e o palco, dirigindo as suas indagações à pequena 
de olhos azuis. Mesmo andando, ela foi paciente e ia, como 
sempre, respondendo a todos, com a sua voz delicada, com 
os olhos postos nos olhos de cada um. Uma das outras duas 
anotava, no seu caderninho, o que Falstaff supunha ser o que 
ia se decidindo. Ela caminhava calma, ouvindo todos os jovens, 
um de cada vez, e lhes respondendo e dirigindo-se a amiga que 
anotava o que ela lhe falava. Nada em seu lindo rosto transluzia, 
pela sua voz, que entremeava de sorrisos, a torrente emocio-
nal que a transpassara, como ficou evidente para Falstaff, em 
dois momentos, um deles mais forte – justo naquele em que 
quase o faz se desesperar. Ainda bem, quis a sorte, pelas mãos 
de quem a havia colocado no programa, que viesse a última 
peça – o mágico pano de boca daquele sedutor e tão simbólico 
concerto. Última peça esta a qual lhes deu uma outra dimensão 
de sua paixão. Um espaço além de o incontornável ter que ser. 
Aquilo que se lhe segue, como um miraculoso anti-corolário, 
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no rastro da antiga memória que, como se fosse uma graça 
dos céus, nos faz lembrar do sonho, da sua permanente volta, 
e que torna tudo o mais, nessa vida, um simples e necessário 
resultado dos mandados da razão e do destino.

A pequena de olhos azuis, assim que entraram de volta 
no salão, separando-se um pouco do grupo, pedindo, com 
gestos de suas mãos, que os que lhe cercavam esperassem um 
pouco, falou algo com a moça que não estava tomando notas 
a qual assentia com meneios de concordância da sua cabeça. 
Após o que, voltou e se juntou aos rapazes do grupo, todos 
caminhando muito devagar, sempre alguém falando alguma 
coisa; por vezes, todos paravam, para se ouvir com mais atenção 
alguém que devia estar propondo alguma coisa. Antes que ela, 
a pequena de olhos azuis, no meio do grupo, e os jovens que 
a rodeavam se dirigissem para se reunirem em uma grande 
mesa, o que deve ter acontecido por sugestão de alguém, aceita 
por todos, a moça que estava ao lado de Falstaff, com delica-
dos gestos de braços e mãos, e leves mesuras, o fez entender 
que ele estava livre para fazer o que quisesse, inclusive para 
se recolher, e que ela o acompanharia até os seus aposentos, 
aproximando-se que estavam eles das escadarias espirais que 
davam acesso ao terceiro pavimento. Com o que Falstaff, com 
um largo sorriso no rosto, assentiu, oscilando respeitoso a sua 
cabeça. Com uma ligeira inclinação, despediu-se do grupo de 
jovens e da moça de olhos azuis. Ela, sorrindo-lhe, com os seus 
olhos postos nele, e os rapazes, com largos sorrisos nos rostos, 
responderam-lhe do mesmo modo. E, então ele se dirigiu, com 
a sua acompanhante, para o andar superior. Ela lhe fez saber, 
pela linguagem dos sinais, aos quais se acostumaram, sobre a 
hora que, no dia seguinte, se retomariam os seus festejos e que 
todos estariam reunidos no salão para o desjejum. E que ela 
iria lhe providenciar o chá que lhe seria servido em seguida. E 
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assim o deixou, após uma sutil mesura, e depois de falar algo 
que ele acreditou ser boa noite.

Mal sabia ela, e também ele, sobre a trama em que o 
destino, escondido em meio aos seus mistérios, iria enredá-lo 
naquela noite.

Falstaff entrou pensativo no seu quarto e, ainda nesse 
estado de espírito, quase instintivo, foi saindo, e muito len-
to, para o balcão. Em lá chegando, recostou-se na formosa 
balaustrada. Contemplou a ampla visão da rarefeita neblina 
que cobria a superfície do lago e que, em um lugar e outro, se 
elevava pachorrenta, e ia sendo tocada pela amena viração. Um 
sopro dos céus. O que dava um tom algo propenso a fantasias 
naquela bela noite e que lhe seria inesquecível. Uma noite 
que começou a lhe dar a impressão de estar parada, qual uma 
pintura está em um quadro, onde tudo está no mesmo lugar, 
imune ao fluxo das horas. E que, na sua memória, iria ser a mais 
longa noite de todas as noites que vivera. A noite do espaço 
sem o tempo. Apenas saber-se que se está em algum lugar. O 
tempo não entrava nesta equação. Tão próximo e tão longe do 
mundo. Ficou estático, com os olhos semicerrados, sentindo, 
no rosto, o quase imperceptível afago da suave daquela fresca 
brisa da noite. Esta explodia pelos ares os seus suaves perfumes. 
Impossível não separar, dentre as inúmeras essências, que a ele 
chegavam, aquela das flores dos pessegueiros. Ah! Ele também 
percebeu, dentre elas, aquelas dos jasmins. Inconfundíveis. Sim. 
Eles estavam dando sinais de que estavam presentes também, 
com o ar da sua graça, acordados e abertos, para as belezas 
daquelas horas em que se ouvia o longínquo, melancólico e 
ocasional canto de um pássaro noturno. Aspirou-os, ambos, 
com toda a força e profundidade em que o podia fazer, como 
se desejasse que suas fragrâncias lhe chegassem até o âmago 
da alma e por lá ficassem impregnadas pelos tempos afora. E 
isso o fez sob a incomum luminosidade das estrelas e do luar 



308 | Falstaff: uma fantasia

que, vencendo as sombras, não sendo antagônicos, davam a 
impressão de quererem, juntos, incendiar todo o céu, com a sua 
luz intangível e esplendorosa. A lua, qual uma lanterna celeste, 
na sua perfeição esférica, talvez fosse mais um deslumbrante 
barco de prata a navegar, sereno, e confiante no seu caminho, 
sobre o eterno firmamento, por dentre os astros.

Ele ouviu baterem com suavidade à porta. Abandonou o 
seu posto. Caminhou até lá, e abriu-a. Após os cumprimentos, 
um rapaz entrou e depositou, em uma mesa, uma bandeja, 
contendo um bule com chá, uma xícara sobre o seu pires, e um 
pequeno recipiente de porcelana com uma enorme variedade 
de biscoitos. Falstaff se sentou e, meditativo, se serviu, assim 
que o rapaz saiu, fechando a porta, após uma ligeira inclinação, 
sem dizer palavra. O vapor que subia de sua xícara espalhava o 
aroma do jasmim, que tornava mais perceptível aquele outro, 
mais delicado, que vinha de fora, em meio aos demais que 
permeavam o ar, e encheram o seu quarto com a sua singular 
e inconfundível substância. 

Falstaff, então, sem trocar de roupa, deitou-se. Acreditou 
que poderia se abandonar ao império de Hipno, o filho de Nix, a 
rainha da noite que, há muito, então havia estendido o seu véu 
escuro sobre o mundo. Por que não se entregar aos domínios 
de Morfeu, esse doador de sonhos? Por que não?

C E N A  1 5

Ele acordou de supetão. Ou, em princípio, acreditou 
que era isso mesmo. Será? Era um barulho ensurdecedor que 
se assemelhava a águas misturadas a um trotar de cavalos, um 
som muito conhecido seu. Porém, o som duro que ele podia 
ouvir, ao fundo, o deixava em dúvida. O que seria, afinal? Ele 
acordava de um sonho? Ou acordava de um sonho dentro do 
sonho? Apalpou--se. Seria um maluco querendo saber sobre a 
realidade de si mesmo. Será que estava fora dele mesmo? Nada 
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disso! Aquilo vinha de fora. Vinha do Lago. O que é que ele 
fazia deitado? Deu um inopinado pulo, porque instintivo, igual 
aos saltos de um ágil guerreiro que, despertado, arremessa-se 
rápido do seu leito e que, como um tigre, pronto, está em armas, 
para a ação. E viu-se de pé, em frente à grande porta que dava 
para o balcão. Rápido, e todo desperto, quase correndo, chegou 
à balaustrada e não podia acreditar no que os seus olhos viam 
admirados. Meu Deus! Como pude dormir?! Se é que é isso 
mesmo. Gritava para dentro de si mesmo. Batia furioso contra 
o seu peito e bradava. Aqui não se dorme, velho Falstaff! Aqui 
não se dorme! Presta a atenção, tu aí, ó homem! Punia-se a 
desatenção, para ele, injustificada. Isso não é um sonho. Não 
é mesmo! Não, não é! Morfeu? Tu não estás me enganando? 
Tu não estás me enredando em tuas redes? Velhaco! Se não é 
sonho, por que, então, duvidas, velho Falstaff? Tateava-se com 
insistência. E se achava um idiota fazendo isso mais uma vez.

Aquela noite lhe seria uma noite onde as pontas de co-
meço e fim se juntavam num perfeito e único laço, perdido em 
algum espaço desconhecido do mundo. Ali, a beleza surpreendia 
a cada passo. Embora se pudesse estar de sobreaviso, na posição 
de não se estranhar mais nada. Inútil atalaia em um mar cheio 
de surpresas que traz em cada onda novo encantamento, nova 
dádiva, ondas e ondas que se sucediam umas sobre as outras. Ha-
via sempre alguma coisa imprevista com o que se surpreender.

O que Falstaff não sabia era até onde iriam essas ondas. 
Em que limites. Em que fronteiras. Até onde elas poderiam 
perambular, em quais pedras das emoções elas iriam bater, e o 
que elas trariam ao seu solitário e cansado coração, que também 
se fazia vaguear e vaguear, sem trégua. Como condição de um 
incompreensível ter que ser.

Uma enorme e perfeita coluna de cavaleiros, marchando 
tranquilos, sobre o lago! Sim. Na noite! Sob a feérica lua! Oh! 
Era isso mesmo! Será? Ele via! Loucura! Visão? Fantasmagoria? 
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Alguma coisa miraculosa? Ah! Velho Falstaff, aqui não seria o 
lugar onde todo o impossível torna-se, assim, sem mais nem 
menos, possível? Toma tento, homem! Santo Deus! Nada disso! 
Não era crer porque fosse um absurdo. Nenhuma ilusão deliran-
te dos seus olhos. Estava ali, diante deles, esses mesmos olhos 
que viram aqueles dois olhos azuis das profundezas dos oceanos. 
Os cavaleiros, vestidos de branco, marchavam imponentes, no 
compassado ritmo de um andar despretensioso, em cima das 
águas, em meio a uma densa e impenetrável bruma, envolvendo 
as pernas dos seus cavalos. Uma nébula de luz. Como aquelas 
que flutuam no espaço cósmico. Paradas na eternidade do sem 
tempo e senhoras do seu espaço. E aquela ali flutuando dócil 
sobre o espelho líquido. Como se quisesse devolver, para o 
firmamento, o seu mistério. Luz que não deixa passar a luz. 
Branca, opaca e brilhante, como a neve, e leve, como um véu. 
Talvez fosse o corpo de um imenso cisne que quisesse levar 
tudo para o alto, roubando aquela beleza para si, e mais nin-
guém – egoísta. Os cavaleiros seriam sombras esbranquiçadas, 
drapejando ao vento, oscilantes, e que refletiam o esplendor da 
luz do luar que dava a impressão de querer congelar as águas, 
as árvores, as flores, e o ar com os seus bálsamos. A não ser os 
caóticos ruídos molhados dos cascos dos cavalos que, pelo visto, 
pisariam em água dura – oh! desatino! – nenhum som, nenhum 
canto de pássaro noturno, nenhuma voz, gemido. Nada. Ela, a 
lua, sozinha no alto, imperativa, dava a entender que a noite era 
sua, e não a dividiria com ser nenhum. A não ser com aquele de 
quem fosse a senhora. Ou era isso, ou, então, não seria nada! 
Parada. Deitada toda oferecida, no seu leito diáfano, como 
provocante e dadivosa dama da noite, envolta em seus véus, 
escondendo as suas promessas, labirinto de enlevos, punha o 
todo sob o seu domínio hipnótico. A sua face de ágata branca 
vigiava o espaço entre as estrelas, fazendo cair, sobre as veredas 
escuras da terra, as suas neves em flocos de luz. Dona absoluta 
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e amável companheira dos passos noturnos dos homens, que 
se aventuram pelas desconhecidas e perigosas sendas da noite.

Falstaff estava com os olhos pregados na Via Láctea e, de 
esguelha, no astro de prata, como se seduzido fosse por aquela, 
naquela hora, singular graça. Voou. Flutuou acima daquela cena 
para um longínquo horizonte espaço-temporal da fuga, como se 
levado fosse pelas palavras de uns versos mudos que esvoaçam no 
seu entorno, como o faz um fantástico bando de pássaros que se 
eleva da terra para os céus, na esperança de ficarem dando voltas 
e mais voltas no entorno daquele disco fantástico.

Ele, vacilante, porque algo ébrio, se voltou para o seu 
pequeno mundo, se lento ou veloz, ele não o sabia dizer. E re-
petia o refrão. Tem que ser, Falstaff. Tem que ser. Deixa disso, 
homem, toma tento! Apenas admira! E acabou-se!

Aquilo não podia ser real. Era uma cena apenas, um 
fundo de cenário, uma imagem fictícia, um efeito virtual, uma 
plástica de luz e sombra, como se fosse uma pintura no espaço 
exterior, ilusória, criada por um genial cenógrafo que fez es-
palhar uma nuvem de gelo seco, por cima do tablado do palco, 
tocada por um tênue sopro oculto. Eles, os cavaleiros, davam a 
impressão não de estarem atravessando o lago, de lado a lado. 
Nada disso. O que se afigurava era estarem eles cavalgando, 
suspensos, organizados, em linda formação, e silenciosos, sobre 
as nuvens da noite, iluminados pela lua magnificente. Ah! Um 
lago petrificado e elevado. E nele vibrando as flutuações do 
jogo de luzes e dos corpos. Uma fragilíssima luz provinha de 
baixo, como se fosse o reflexo de sua superfície dura. À frente 
da coluna, ele, incrédulo, via, não muito nítido, flutuante, ao 
compasso da marcha do cavalo, um como gorro vermelho, ou 
partes dele – sim, devia ser isso –, que matizava um forte vio-
leta, ao se misturar com o brilho difuso daquela hora cheia de 
uma incomum graciosidade, onde a luminosidade se negou a 
ir-se embora, quando o sol mergulhou o seu corpo no oceano; 
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uma leve claridade que fazia a sua palpável cor, entre o anil e 
o negrume, ficar renitente atravessando a atmosfera daquele 
pedacinho do mundo. Era como se aquele fluorescente e trans-
figurado gorro carmesim tivesse roubado o brilho dos céus e 
quisesse trazer para si essa primeira e última luz: aquela que 
anuncia a aurora, e aquela que é o prelúdio do véu escuro do 
anoitecer – o silente violeta. O lago dava-lhe a impressão de ser 
uma dura e plúmbea camada sólida. E isso era assaz intrigante. 
O som dos cascos dos cavalos, que ele não podia ver, uma vez 
que estavam ocultos na cerrada nuvem que os encobria, dava 
a entender que pisavam em uma diminuta e imperceptível 
camada de água. O que era uma mera suposição, envolta que 
estava qualquer inferência sua naquelas imagens feita pelas 
mãos da mais pura fantasia.

Eles, os cavaleiros, com a sua formação, terminaram a 
sua travessia, juntando-se na margem oriental do lago, no lado 
oposto em que iniciaram a sua marcha. Após algum tempo, 
estando todos reunidos naquele lado, à esquerda de Falstaff, 
ou do lado do nascente, ainda em silêncio, iniciaram nova e 
paciente marcha, com a mesma formação, no mesmo compasso, 
de volta ao lado do poente. Escapava a Falstaff o porquê, ou a 
simbologia, dessa ida no sentido ocidente-oriente e, depois, a 
volta, no sentido contrário, oriente-ocidente. Ali nada se fazia 
sem ser alguma metáfora de algo antigo. A única coisa que ele 
sabia é que o viajante, quando busca o oriente, procura a noite 
profunda. Noite essa que envolve, em seus isolados recantos 
escuros, os amantes, guardando com eles os seus segredos. E 
também noite anunciadora do novo dia. E quando o peregrino 
se dirige ao ocidente, sai à cata do deslumbramento da luz. Luz 
essa que, por sua vez, é a proclamadora da nova noite. Noite que 
inelutável enleia o poderoso sol em sua translúcida e delicada 
rede de sombras fazendo-o mergulhar nas águas dos oceanos. O 
que, ali – aquela volta ao lugar de origem, a margem ocidental 
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do lago –, talvez simbolizasse a volta à luz da primavera cuja 
chegada se festejava, após a noite invernal.

Nada disso poderia ser dado como certo. Tudo sendo 
mera especulação. Assim, ele deixou para lá essa, para ele, in-
compreensível simbologia. Concentrou-se no que observava 
com os seus atentos olhos. Ele via a mesma perfeição da coluna 
de cavaleiros, todos marchando a um mesmo compasso, tendo 
na fileira da frente o que seria um gorro a irradiar para os céus 
a sua cor violácea. As suas bem definidas e ordenadas alas la-
terais demarcavam com certa precisão os limites do conjunto. 

Uma inquietude se apossou dele ao não conseguir en-
tender como poderiam eles cavalgar flutuando naquela nuvem 
branca que resplandecia em meio ao intenso luar. A imagem 
era de um transcendental encanto. Querer reduzi-la a meras 
palavras era cair em gagueira sem fim. Os símbolos das palavras 
eram inócuos diante daquela visão. Sim. Era isso mesmo. Uma 
visão. Uma visão que se basta. E que fica restrita a si mesma. 
Era melhor ver, e ouvir, e mais nada.

Falstaff  tentou, sem sucesso, entender aqueles sons secos 
dos invisíveis, dado que ocultos, cascos dos corcéis, batendo no 
que lhe seria pedra dura – sons misturados a um ruído molhado 
que os tornava, em certa medida, ocos e amortecidos, e deli-
ciosos de serem ouvidos. Sons que iam e vinham, saindo em 
grande profusão do véu esbranquiçado, sobre o lago, como se 
resultasse de uma miríade de ruídos, indo se ecoarem, faceta-
dos, na difusa barreira das árvores e na bem definida fachada 
plana e iluminada daquele palácio de porcelana branca. No seu 
ir, refletir e vir, chocarem-se, anularem-se, uns aos outros, ou 
somarem-se, os diversos e complexos timbres que escapavam 
daquela formação acabavam, ao fim e ao cabo, por compor uma 
resultante de seus efeitos sonoros que enchiam o ar ameno da 
noite com sucessivas ondas de sons quebrando umas sobre as 
outras, como se estivessem em um indefinido horizonte lon-
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gínquo, dando àquele momento um tom um tanto onírico. O 
efeito disso sobre a visão dos cavaleiros é que eles seriam mesmo 
figurações irreais. Era uma dupla impressão da realidade, um 
estar e, ao mesmo tempo, um não estar, ampliando o efeito de 
flutuação do apolíneo e disciplinado agrupamento que marchava 
sobre a superfície de um lago que teria se despregado da terra 
e se elevara para as alturas dos céus.

Todos, de forma ordenada e devagar, foram se encami-
nhando para o lado da margem ocidental que ficava ao norte 
da entrada que ali existia. Após pararem, deu-se uma intensa 
movimentação que, a princípio, ficou incompreensível a Falstaff. 
A organização inicial se desmanchava. E após algum tempo, face 
à sua experiência de cavaleiro, ia-lhe ficando claro, sob a forte e 
inusitada luminosidade do luar, que uma nova disposição estava, 
aos poucos, sendo constituída. Eles deviam estar se preparando 
para algo acerca do qual ele nada divisava. A noite estava tão 
clara que, mesmo à distância, lá longe, do seu balcão, era-lhe 
possível ver que a fileira de líderes, onde brilhava o gorro que 
rutilava a cor violeta, saia de sua posição por dentro do grosso 
dos cavaleiros, dirigindo-se para os lados da entrada oeste, com 
os seus inquietos cavalos; esses em gestos de querer tomar os 
seus freios nos dentes. Enquanto os líderes, em fileira, saíam 
pelo interior da agitada e móvel massa de cavaleiros, aos pou-
cos, como se fervilhassem, em pequenos vórtices, em princípio 
caóticos, depois de uma forma disciplinada, foram também 
saindo, de dentro dessa mesma massa, conjuntos separados de 
quatro cavaleiros. Esses conjuntos, ao invés de se deslocarem 
pelo meio do grupamento, saíam marchando pelas suas laterais, 
e foram se posicionando ao sul da entrada em frente da qual se 
postaram os líderes. Falstaff não teve dúvida de que cada um 
sabia de antemão o que lhe cabia. Ali se cumpria, passo a passo, 
um cerimonial que, sob aquela luz mortiça, e um silêncio de 
pedra, era inimaginável para quem não o visse. Algo para se 
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tirar o fôlego de quem o estivesse assistindo, pois, se igualava às 
formas dinâmicas e plásticas, às esculturas móveis de um balé, 
como se um escultor fosse, ao mesmo tempo, o coreógrafo de 
suas próprias criações, fazendo-as dançarem sob uma música do 
silêncio, tendo por cenário, e palco, a imensidão de um lago de 
neblina, suspenso no ar, sob a luz de um abusado luar. Talvez 
tudo aquilo fosse a metáfora de algum ritual guerreiro, como 
se um general oculto estivesse dispondo as suas forças sobre 
o espaço da luta. Todavia, isso era uma mera suposição. Na 
verdade, aqueles desenhos móveis, na noite enluarada, criados 
por aqueles belos cavaleiros vestidos de branco, tinham um 
significado que lhe escapava. Os componentes que restaram 
do lado norte da entrada ocidental, após toda essa graciosa 
movimentação, e que eram a maioria, e que estavam à esquerda 
dos líderes, foram sem açodamento se postando, ao som de um 
compasso inaudível, em fileira única, ao longo dessa mesma 
margem, tomando quase todo o quarto de círculo que ficava 
entre o seu início e o palácio de porcelana branca.

Após uma quietude inicial, o primeiro conjunto de quatro 
cavaleiros postou-se diante dos líderes, com os seus cavalos, 
onde, e o mais próximo possível da superfície do lago, havia 
duas bandeirolas que, depois, Falstaff descobriu, marcavam a 
linha de partida e chegada. Assim era porque, como depois ele 
o confirmaria, com a continuidade daquilo tudo, a partida e a 
chegada não poderiam ser feitas a não ser em um único salto, 
não havia outra possibilidade, o que exigia extrema força, aliada 
à destreza e ao arrojo, ao sair e ao chegar. Donde a impetuosi-
dade dos corcéis competidores, que rodopiavam e empinavam, 
corcoveando, em meio àquela claridade difusa,  querendo es-
coicear os céus estrelados, ou derrubar os seus condutores e, 
em louca disparada, esquivar-se no horizonte desconhecido 
daquela enigmática cerração em cima de uma incerta superfície 
líquida. E, então, esse conjunto iniciou o que iria ser ali repetido 
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inúmeras vezes. A algum sinal preestabelecido, lançaram-se no 
ar, como o fazem as flechas que saem dos arcos, sob a vontade 
dos arqueiros. Os quatro cavaleiros atiraram-se no esbran-
quiçado brilhante de um vazio invisível em uma alucinante 
velocidade. E o fizeram com tamanha precisão, igualdade e 
harmonia, que não dava para se distinguir quem saiu primeiro. 
Falstaff, espantado com o que via, logo assim na extraordinária 
largada, e nos primeiros metros do estrepitoso galope inicial, 
como se corressem em cima de água, logo entendeu que eles 
faziam alguma espécie de jogo. Jogo simbólico, diga-se, e ali se 
expressando em uma renhida disputa que, por sua vez, estava 
materializada em uma estonteante corrida de cavaleiros, dentro 
de regras cujos significados, para ele, eram inalcançáveis. Os 
quatro cavaleiros, quase ao mesmo tempo, e lançando-se em 
um magistral voo, como se saltassem, estando parados, por 
cima de um obstáculo, semelhante a uma prova de equitação, 
como um raio, e logo a seguir caíssem na direção de uma luz 
de fundo desconhecido, como se fosse um oco do espaço, era 
uma coisa espantosa, nunca vista por ele. Um átimo de tempo 
que poderia ser a separação entre o vencer e o perder, entre o 
permanecer e o sair do jogo, da luta, da disputa, como depois o 
iria perceber. Naquele jogar-se à frente, imitando um nadador, 
devia estar, sem dúvida, grande parte do fundamento do sucesso. 
Grande parte, porém, não o todo do sentido desse lançar-se. 
Tratava-se de diferenças infinitesimais, diga-se, pequeníssimas, 
fora de campo para um olho comum, desconhecedor daquela 
arte. E isso não era o que importava. Tais diferenças poderiam, 
no correr da disputa, serem compensadas. O que de fato im-
portava era aquela decisão. A decisão. A inaudita decisão do 
passo na borda do despenhadeiro. Do jogar-se no que poderia 
ser tomado como sendo um abismo. Um insondável encoberto 
por uma espessa nuvem de luz – o abissal brilhante cujo inde-
finido fundo estaria petrificado debaixo do céu. O que era algo 
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de deixar qualquer um com a respiração suspensa pelo arrojo 
ante a disparada daquela partida. Eles cavalgavam em algum 
aglomerado de poeira luminosa que habita os confins do firma-
mento. Poderiam ser tomados como assaltantes dos céus. Essa 
era a imagem. E ela estava ali na sua etérea presença. O efeito 
de suspensão e desligamento da gravitação terrestre aumentara. 
Os cavaleiros, como que libertos dessa lei, formando um corpo 
único com os seus cavalos, como se centauros alados fossem, 
voavam sem terem asas. Alguém desavisado que súbito abrisse 
os olhos diante daquela cena, vendo cavaleiros correndo em 
estonteante velocidade dentro de uma nuvem resplandecente, 
em um lugar onde existia um lago – pisando em que superfície?, 
por arte de que magia? –, teria motivos para não crer no que 
via. Tudo aquilo poderia ser tomado como puro sonho. Ou 
demência de quem o via. A neblina que, no início, era uma fina 
camada, ganhara espessura e densidade com o aprofundamento 
da noite. Quase até a altura dos seus joelhos, os cavalos ficavam 
como que imersos na fechada brancura cintilante da nebulosa, 
impedindo a visão sobre onde pisavam, o que lhes dava uma 
impressão de inteira leveza, e desprendimento das correntes 
da gravidade, como um ágil pássaro de asas abertas, imensas 
e paradas na iminência de pousar. Como poderia ser aquilo? 

Não sou eu quem está vendo tudo isso? Talvez seja o meu 
duplo que está adormecido sob os domínios de Morfeu, esse doa-
dor de sonhos? Ou tudo aqui terá se transformado no duplo de si 
mesmo. Onde a essência é a aparência. Onde a aparência, a forma, 
pela beleza, é a verdade. Ah! Onde a ilusão está materializada. 
Quisera poder gargalhar para que as estrelas me ouvissem. Ah! 
Ah! Ah! Oh! Ilusões! Imagens! Posso estar delirando. É possível. 
É bem plausível. Eu sou o duplo de mim mesmo. Sou a realidade 
e sou o sonho. E o que vejo é a minha imagem espelho. Pois tudo 
aqui é o duplo. Oh! Poeta! Tu estás aí saindo das profundezas 
da minha memória com a tua voz fugaz, porém, determinada. 
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Tu atendes a algum desesperado chamado meu que me vem do 
desconhecido de minha alma? Tu vieste em meu auxílio? Talvez 
tu expliques. Talvez ainda tudo fique inexplicável, escondido em 
teus segredos. Quantas portas tu me abres? E me fechas? Em qual 
delas vou entrar? Quem saberá?

Melancolia e beleza, juntos, ao mesmo tempo, não for-
mariam um duplo? A mesma coisa não seria o protesto e a 
resignação? O que seriam o sonho e a ilusão diante da realidade? 
Fantasia e verdade. Protesto e resignação. Melancolia e beleza. 
Sonho e realidade. Alegria e tristeza. Duplos por natureza?

O que nele habitava era um duplo. E se mostrava. E 
pronto. E daí?

Confie no poeta, pobre Falstaff! Voa tu nas asas das mil 
maravilhas! Sem muitas conceituações! Voa. Voa. Nessa luz 
da noite.

Presta a atenção!
Do êxtase, que nos leva para as alturas do paraíso para a 

luz da extrema alegria, somos levados, por um pequeno gesto, 
passo, ou palavra, ou por capricho do destino, sem que, nem 
para que, para a vertigem da queda no golfão, para a escuridão 
sem fundo da tristeza. Dupla é a nossa alma. Duplo e dúbio é 
o sentido das coisas.

Aspirando fundo, o mais que podia, e retendo o ar, como 
se pudesse prender, dentro do seu corpo, a doce aragem da 
noite, inundando a sua alma com a respiração do mundo, que, 
naquela hora, sob o luar, exalava o perfume dos pessegueiros, 
assim, julgou poder viver aquele raro momento com o qual o 
destino o premiara.

C E N A  1 6

Numa curta distância, um dos cavaleiros caiu estrepitoso 
em meio ao nevoeiro. Perdeu-se na luz. Sumiu de cena. Os três 
que sobraram se envolveram em uma porfia na qual, em sua 
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alucinada disparada que empreendiam, aparentavam disputar 
a posição do centro. Os dois laterais davam a entender que 
estavam juntos nessa empreitada: a difícil tarefa de empurrar o 
outro para as laterais. Um movimento ainda incompreensível 
para Falstaff. E o cavaleiro do centro se esquivava e aumentava 
a sua distância dos dois outros. Tudo em movimentos rápidos 
como o raio. E o barulho de uma cavalgada como se fosse por 
cima das águas sobre pedras duras era algo ensurdecedor, mes-
mo naquela distância em que Falstaff estava deles. Algo, como 
uma intuição, começou a dizer a ele que não se tratava de uma 
corrida sobre uma camada dura de gelo, como antes o entendeu 
ser, no início da disparada, quando todos, em formação, atra-
vessaram o lago, duas vezes, indo e vindo, muito organizados. 
Uma corrida daquela em cima de uma placa de gelo duro seria 
insustentável. É incrível! Como isso? Vai se saber! Um feixe 
de dúvidas. Pois, quem, em sã consciência, poderia afirmar 
alguma coisa peremptória, naquele lugar e hora, envolto no 
que lhe era dado ver e viver, ao vivo e a cores? Quem, em um 
sonho, não poderia cavalgar, ou voar, em cima de uma camada 
de gelo? Deixa isso para lá, velho Falstaff! Concentra-te no 
que vês! Os três seriam figuras fictícias, transparentes, fátuas, 
que se mesclavam e se separavam, pelo efeito, neles, daquela 
luminosidade mortiça em que nadavam. Falstaff julgou-os 
ilusionistas, tão perfeita era a sua arte de cavalgar. Eles, como 
que dela abusavam, levando-a ao limite extremo, materializado 
pela mais completa e perfeita interação entre o homem e o 
cavalo. Numa manobra que se julgaria cooperativa entre o que 
se poderia dizer líder e um segundo outro, esses dois fizeram 
desabar, para o fundo da nuvem, o terceiro que, assim, saia 
da refrega. E o seu corcel, em gestos simbólicos, levantando 
o pescoço e agitando a sua bela crina, dava a entender, como 
que indignado, que se recusava a sair daquela lida, ia como que 
se desmoronando aos poucos para dentro da massa luminosa 
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flutuante. Falstaff então notou o que lhe passara despercebido 
na queda do primeiro cavaleiro que saíra do confronto. Logo 
após o seu esboroar-se, sem razão aparente, havia uma ligeira 
ondulação na névoa que, aos poucos ia se amortecendo. Fica-
ra-lhe, naquela segunda queda, uma imagem algo humorística, 
que, nele, Falstaff, sendo quem era, um satírico, logo poderia 
descambar para o risível. Foi uma figura que sem tardança lhe 
veio à cabeça. E o fez na rapidez de um relâmpago. E que não 
deixava de ter o seu lado jocoso. Logo no início do seu desas-
tre, o segundo infeliz cavaleiro, com os braços levantados aos 
céus, como se a eles suplicasse, numa situação esdrúxula, pois, 
irreversível, e o seu cavalo, com o pescoço erguido, estariam 
se recusando, ambos, a mergulharem na nébula, caindo quase 
que em câmara lenta, e com a nuvem, na sua visível ondulação, 
fazendo o papel de um monstro que os estivesse engolindo, não 
sem um esforço, diga-se. O que não deixou de lhe provocar, 
quase que de imediato, em sua natureza propensa ao cômico, 
uma irresistível gargalhada, incontinente abafada, sabendo-a 
conter dentro de si mesmo. Impensável, velho Falstaff, impen-
sável! Nada de gaitadas numa hora dessas! A sua reconhecida, 
poderosa e polifônica gargalhada iria bater e ecoar em todos 
aqueles bucólicos recantos noturnos.

E então os dois outros competidores, livres daquele des-
ditoso, que sumiu engolido em meio à claridade láctea, alcan-
çaram quase juntos, a margem oposta, voaram soltos no ar, ao 
pularem sobre o declive que ali também havia. Falstaff, também 
hábil na arte de montar, fascinado, sem compreender muito 
as regras daquele belo jogo primaveril, entre jovens exímios 
cavaleiros, pôde notar que, de dentro da neblina, em algum 
lugar da margem, saiu um agitado cavalo. Estava bastante irado, 
pois, escoava e borrifava farta água, para todos os lados, visto 
que, ao atingir a berma, corria caótico e empinava-se, apoiado 
nas finas pernas e patas traseiras, relinchando, com as patas 
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dianteiras em movimentos circulares, como se pedalasse no 
vazio, dando a entender que quisesse subir para o alto, numa 
escada imaginária, e como se fizesse um protesto, livre do seu 
condutor, que não soube elevá-lo aos céus. Oh! Infeliz! Este, 
o cavaleiro caído, logo após, primeiro encoberto, quase até o 
peito, pela bruma, depois livre dela, quando alcançou a borda 
marginal, surgiu um pouco adiante daquele local, estando todo 
encharcado. O que era notado através do intenso brilho de suas 
roupas, e que, ao se julgar pela aparência, dando a entender 
estar desamparado, ficou a observar, como que paralisado, o 
seu companheiro de infortúnio sair desembestado, em louca 
disparada pela via que circunda o lago, escoiceando a lua, tor-
cendo o pescoço, como se demonstrasse a sua desaprovação 
ante o tombo, e entrando enlouquecido na floresta, driblando, 
em saltos laterais, os salgueiros que ali ficavam como se fossem 
guardiões da noite.

A saída do segundo competidor, todo molhado, lançou 
mais dúvidas do que certezas sobre o que ele se perguntava, sem 
resposta, desde o início daquela, em princípio, esquisita cena 
de uma formação compacta de cavaleiros marchando acima 
de uma superfície líquida, pois, era isso mesmo o que ele via; 
sem qualquer explicação, mas, via, assim mesmo debaixo de 
suas barbas. Era-lhe surpreendente, mesmo sob os encanta-
dores e deliciosos efeitos visuais de uma belíssima e fantástica 
cena, vivida em plena natureza, sob um céu pontuado, aqui 
e ali, por estrelas e um límpido luar, que aqueles cavaleiros 
pudessem trotar, ou galopar, em alucinante disparada, sobre a 
superfície de um lago; mesmo sendo aquele ali, não outro, um 
lago sem dúvida nenhuma carregado de deslumbramentos que 
transbordavam além dos seus limites. Era-lhe muito estranho. 
Há razões para sonhar, para se terem ilusões e se construírem 
fantasias. Tudo bem. Nada a se opor. E ele era um seu defensor 
resoluto. Achava que a vida sem ilusões, sonhos e fantasias, 
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seria muito árida e pesada, sem sentido, e descolada de toda a 
sua ancestralidade que está encravada, quer queiramos ou não, 
nos labirintos mais impenetráveis e enigmáticos de nossa alma. 
Sucede que também há razões para se pisar na concretude do 
real que, mesmo sendo um mistério, dado como inalcançável, 
na sua essência pura, e última, no fundo mesmo das coisas, é 
aquilo que inunda a nossa existência.

E então ele resolveu deixar essas questões para lá. Não era 
hora de se pensar sobre isso. Concentrou-se no que via e imaginou 
tudo aquilo como um dado de um capricho cheio de beleza que 
lhe vinha dos céus. E que encontrou, como que por acaso, em 
um caminho singular de sua vida de peregrino. E os seus olhos, 
em meio a um silêncio que guarda surpresas, se dirigiram para o 
horizonte daquele lado em que os dois cavaleiros, em disparada, 
pularam, em um salto algo acrobático, de dentro da névoa sobre 
a margem, e velozes extraviaram-se na floresta.

Quando eles voltaram, vindos de algum ponto pre-esta-
belecido, um deles estava um pouco à frente. Novo e decidido 
salto, quase juntos, na leitosa e copiosa bruma, caindo sobre a 
sua superfície clara que acolhia a intensa luz que se derramava 
do firmamento, e que nela se refletia emanando, para todos os 
lados, uma luz transluzente. Caíram pesados, com estrondo, 
sobre o nevoeiro, que mais seria uma superfície de um lençol 
de linho branco suspenso sobre o lago. E, desta vez, Falstaff 
pode notar, no instante mesmo em que se abateram sobre 
aquela branquidão fosca, com seco estrépito, que mesmo es-
tando um pouco longe dali dava para ele ouvir, uma profusão 
de pequenas e finas gotículas se elevarem e se espalharem no 
ar, refletindo e refratando, como o faz um diamante, a discreta 
luminosidade da lua, potencializando o belo e incomum efeito. 
Era alguma coisa fantasmal daqueles cavaleiros que corriam 
acima das águas. Digno de ser visto, assim mesmo como ele o 
via, in loco. Inenarrável.
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E, sem perda de tempo, iniciaram uma luta algo seme-
lhante à encarniçada contenda entre duas quadrigas antigas. Era 
um tudo ou nada em que cada um objetiva derrubar, a qualquer 
custo, o outro, em uma velocidade alucinante. O cavaleiro da 
direita fechou e correndo enormes riscos, sobre o da esquerda 
que, ameaçado na sua liderança, se esquivava, às vezes, com 
destreza inimaginável, sendo forçado a abrir caminho para o 
outro, evitando algum perigo que não se via, ao seu lado. O 
novo líder, logo, logo, iria ser vítima de um estratagema da 
mesma natureza. Eles davam a impressão de rodar no entorno 
de um eixo vertical invisível em movimento. Sem nenhum 
exagero, poder-se-ia dizer que trabalhavam com uma aguda 
intuição espacial em um dado limite virtual de campo o qual, 
uma vez ultrapassado, tenderia a representar o desastroso 
desmoronar-se para dentro das entranhas da brancura que os 
engoliria. Falstaff ficou impressionado com a capacidade de 
recuperação de espaço dos cavalos em decorrência de sua abu-
sada força que lhes permitiam uma aceleração fora do comum. 
Mesmo que um líder abrisse caminho para o seu oponente, 
ficando na segunda posição, em função de não correr o risco de 
atingir, e ultrapassar, o dado limite virtual, logo era alcançado 
pelo outro e aí começava a abordagem que intenta empurrá-lo 
para o lado. Esses dois devem ter trabalhado, em dada altura 
da competição, em comum acordo, para botar para fora da 
disputa os outros dois que haviam caído. O que era uma mera 
especulação. Pois, tudo estava encoberto pelo denso nevoeiro 
sobre o qual galopavam. Depois de algumas trocas de posição e 
ataques, empurrando-se entre si, ora para a esquerda ora para a 
direita, quase atingindo a margem de onde partiram, os dois se 
envolveram em um estágio da luta que se materializava em um 
ganhar ou perder. Demonstravam ter a coragem pura. Como se 
fosse um absoluto. O que significava suportar, ignorando todas 
as possíveis consequências, a desmedida pressão de ir para a 
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glória ou para a desventura, de alcançar o sucesso ou de ir para 
o desastre, confiando, talvez, em algo além de sua técnica, ou 
mérito, como é aquele limite de se entregar de corpo e alma 
ao abraço e ao beijo de Fortuna. A poucos metros do fim, na 
altura de um único salto para voar sobre a linha de chegada, 
tendo pela frente um caminho aberto entre os líderes, os seus 
árbitros, os dois, colados um no outro, tendo os focinhos de seus 
cavalos na mesma linha, num lindo espetáculo, se empurraram 
para dentro da nuvem, caindo com os seus cavalos, em meio 
a estrondos abafados, engolfando-se em uma onda branca, os 
braços levantados para os céus, como naquela imagem suplicante 
do segundo caído, sob os gritos de todos os que os assistiam. 
E a noite se enfeitou de sons e ecos de todos os modos. Iam 
e vinham, em ondas, propagando-se pelo ar ameno da noite 
cheia de luz e encantamento. Os cavalos desabados, frustrados 
no salto final, saíram logo pela adjacente margem em que se 
agrupavam o grosso da formação de cavaleiros que, atentos e 
emocionados, assistiam a uma peleja sem vencedor. Empreen-
deram, ensandecidos, uma impetuosa correria, em ziguezague, 
entre pacatos assistentes, que deles se desviavam, dando todos 
os possíveis pinotes, em vórtices sucessivos, escoiceando tudo 
o que estivesse em volta, instalando um gigantesco e sonoro 
caos de movimentos e gritos entre todos os que estavam na-
quela reta final da refrega, enquanto que os seus cavaleiros, 
recém-saídos da nevoaça, surgiam um tanto atônitos, o que 
não era para menos, em meio àquela azáfama que se propagava 
muito além do que seria de se esperar. Eles foram caminhando, 
como que procurando divisar o que faziam os seus incontrolá-
veis consortes que haviam tomado os freios nos dentes e que 
corriam como loucos em direção à floresta. Davam a impres-
são de estarem desconsolados, sem as suas perfeitas metades, 
um tanto alquebrados, no meio de todos, reluzindo a bonita 
brancura molhada de suas roupas que derramavam abundante 
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quantidade de água pelo chão. Eles eram homens de limites. 
Não importa o que houvesse além. E isso era tudo. O que não 
era pouco. Ali, naquela magistral queda, Falstaff via alguma 
coisa além de um tombo banal. O cômico que pudesse haver 
na cena dos cavalos, e era cômico mesmo, arqueando as suas 
luzidias corcundas, dando coices nas copas das árvores, nas 
estrelas e na lua, um espetáculo até mesmo bonito de se ver, 
ao longe, pela sua plástica, e espalhando a confusão em meio 
às gentes que, correndo precipitadas, abriam-lhes os caminhos, 
como o faz a água que escoa de um vaso que se quebra, para que 
seguissem na sua aloucada disparada, esse cômico se aninhava 
na alma jocosa de um Falstaff, há muito sábio o suficiente para 
equilibrar os estados de espírito que flutuam entre a tristeza 
e a alegria e, por outro lado, entre a amargura e a consolação, 
a perda e a sublimação, e assim saber se era hora de rir, ou se 
era hora de compreender.

Ele notou, que as demais corridas, sempre com quatro 
cavaleiros de cada vez, repetiam, em geral, esse mesmo for-
mato. Algumas delas, não poucas, terminavam com um único 
vencedor, que passava sozinho pela linha de chegada, sempre 
ovacionado com gritos de hurra. Outras, eram quatro os ca-
valeiros que saltavam, quase ao mesmo tempo, para a linha de 
chegada, com uma diferença só perceptível a olhos treinados. 
Nessas, os olhos de Falstaff se enchiam de brilho, pois, mesmo 
em disputa ardorosa, nenhum cavaleiro fora derrubado, ou 
deglutido pela névoa. O vencedor era aquele que conseguia 
saltar primeiro sobre a imaginária linha de chegada. 

Ao seu tempo, houve uma última corrida, que encerrou 
a competição, e que deve ter sido aquela na qual estariam os 
vencedores de todas as etapas, a derradeira da qual sairia o 
vencedor único, que seria aclamado como tal, e que receberia 
dos líderes o seu estandarte de campeão. Nessa, não houve 
quedas. A imperceptível diferença do tempo é que arbitrou 
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a disputa. Os quatro chegaram quase juntos. E o vencedor 
cavalgava com o prêmio.

A bela e fantasmagórica cavalgada noturna, que festejava 
o início da primavera, representando a destreza, a força e a 
coragem da juventude, o princípio do ressurgimento da vida, 
emanando os seus perfumes e os seus amores, sob o céu domi-
nado pelo véu do luar, que prende, em sua rede translúcida, as 
estrelas mais brilhantes do firmamento, chegara ao seu fim, mas, 
ainda apresentava a Falstaff inúmeros segredos. Cavalgar sobre 
a superfície do lago. Cavalos e homens submergindo em um 
espesso véu lácteo flutuante. A própria nevoaça que se estendia 
justa e perfeita sobre o lago. Ele não estava em estado de sonho, 
embora haja sonhos em que se sabe que se está em tal estado. 
E sonhos dentro de sonhos. Sonhos belíssimos, coloridos, com 
os esplendores dos azuis de todos os matizes, regando, com a 
sua cor divina, os canteiros de flores, as florestas, os prados 
e as plantações. Sonhos aos quais queremos voltar, mas, que 
não somos premiados com essa volta. A beleza deles fechou a 
sua porta para nós. Deles, nos sobrou, a custo, o acesso àquele 
efêmero que se desmanchou. E então nos resta guardá-los 
com carinho na memória. Entretanto, ali não era o caso de 
se estar sonhando. Era o real mesmo que se apresentava em 
toda a sua beleza. Era a vida, na exuberância da bela estação, 
que desabrochava e emitia os seus signos de um ciclo que se 
repete, sempre se renova, e nos resta incompreensível, pois, 
nos escamoteia os seus desígnios. Por que essa eterna volta do 
mesmo, sempre disfarçado para nos enganar, para fugir do face 
a face de sua presença em nossa presença? Por quê?

Talvez aqueles jovens, assim na aurora da vida, sempre 
voltando, estivessem no caminho de uma resposta, ansiosa e 
procurada muitas vezes. Primavera e juventude. Juventude e 
beleza. Não eram opostos. Não eram duplos da mesma coisa. 
Eram, em si, o símbolo da unidade antiga que se perdeu, se 
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esfacelou, fazendo com que cada um, nos espaços incomensu-
ráveis, buscasse cada um, segundo a forma que restou da sua 
separação pela luz primeira.

Ah! A luz primeira! Assim sussurrou o poeta, que se dizia 
um e duplo, sobre o reencontro dos que foram separados pelo 
faça--se da luz primeira, murmurando esses segredos, e dei-
xando-os suspensos no ar, com a sua voz silenciosa e delicada 
que caminhava pelos desvãos da noite, como aquela do regato 
escondido nas sombras dos mistérios.

Quando esse mesmo poeta encontrou a amada, aos lábios 
de quem fora transportado pelas asas purpúreas da aurora que 
o piedoso criador dera origem, em meio à escuridão do mundo 
desolado, como um pintor divino, fazendo surgir as cores, em sua 
beleza e, assim, os dois, tendo por testemunhas as mil estrelas do 
céu, estrelas essas que, para ele, nada mais eram do que os selos 
de luz que legitimavam o desejo mútuo de se unirem os lábios, 
um no outro, fechados, como se do mundo se isolassem, como 
se cada um, em cada um, chancelasse o seu reencontro, depois 
de uma separação e infinda procura pelos mundos, suportando 
a alegria e a tristeza, apartados que foram por aquelas palavras 
do faça-se a luz, quando se deu esse miraculoso ato de amor, de 
junção, o mesmo poeta pediu que não mais se tivesse nenhum 
segundo faça-se a luz! Nada de mais um que seja! A luz e as 
cores estavam no mundo. Não era necessária mais uma nova 
luz primeira que pudesse, mais uma vez, dolorosa, desuni-los, 
um do outro, jogando-os solitários pelos espaços afora, cada um 
procurando o outro, a sua alma gêmea.

Falstaff pegou-se, então, recitando para si próprio, e em 
silêncio, os versos do poema a que Goethe dera o nome de Wie-
derfinden, Reencontros, que estão no seu Divã Ocidental-Orien-
tal. Ele o amava e o cantava de cor. O poema, numa sua visão 
pessoal, anteciparia, no tempo, algo como névoas, rasgos, ou 
mesmo pedaços de conjeturas futuras sobre a origem e evolução 



328 | Falstaff: uma fantasia

do universo. E isso ele achava inacreditável. Nem precisou de 
muita análise interpretativa para que desse com a coisa.

Seja o que for, ou as mil e tantas interpretações que ele 
tenha, dado que Goethe é sempre uma pirâmide de mistérios, 
para ele, Falstaff, o que lhe interessava, naquela hora, era o que 
o poema falava sobre o amor. O resto era o resto. Isso porque, 
algo lhe dizia, talvez o seu daímon interior, que esse poema 
era também uma antecipação da sua condição presente. E que, 
por óbvias razões, calava fundo no seu coração. Seria um como 
presságio sobre o que lhe estaria reservado na clareza daquela 
noite que, para ele, não teria fim. Não lhe vinha nem como 
névoas, rasgos, ou mesmo pedaços de conjeturas. E não deve 
ter sido outro o motivo de aqueles versos surgirem ao nível de 
sua consciência, vindo das profundezas de sua memória. Ele, 
Falstaff, intuitivo, como o poeta, não desejaria que nenhum 
faça-se a luz primeira desfizesse o que o destino lhe estaria a 
oferecer como dádiva. Desejar. E sonhar. Velho Falstaff, pelo 
menos isso.

A noite ia longe, tão longa quanto fosse possível para fazer 
perdurar aquele luar sublime. Como se um deus, misericordioso, 
abandonando a sua morada, viesse para o mundo e ordenasse 
à lua que parasse em meio às estrelas. E mantivesse fixo o seu 
olhar. Como se pudesse sair da sofreguidão do tempo. Assim, 
tendo piedade dos olhos de quem fora escolhido pelo destino 
para ver aquilo tudo. E, desse modo, o deus, piedoso, estaria 
divinizando, com a sua presença, toda aquela inacreditável cena.

Que razão haveria, para Falstaff, em não ver ali uma noite 
plena de enigmas, por tudo o que se irradiava em sua volta?

E, para reafirmar mais ainda um espectro de magia, que 
pairava no ar, e que ficava sugerido por essa atmosfera, a ne-
blina, que cobria as águas, tão cheias de indagações, ia quase 
imperceptível se rarefazendo. Subia, em delicados vórtices, que 
saiam de sua superfície, e ia suave aumentando a sua espessura, 
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diminuindo a sua densidade, perdendo, aos poucos, aquela 
opacidade. Talvez fosse mesmo a filha de uma nebulosa que ia 
buscando sem nenhuma pressa as suas origens no firmamento.

A bruma espalhava-se pela alameda que circundava o lago, 
e alcançava as copas das árvores, adentrando-se pela floresta, 
quando o conjunto de cavaleiros, tendo à frente os líderes e 
o cavaleiro vencedor, portando o seu estandarte, começaram 
a sair, com a sua bonita formação, em direção ao palácio de 
porcelana branca, então mergulhado na solidão e que ia sendo 
como que abraçado pela nuvem branca que o enchia de luz.

A noite dava a entender não ter fim. E era isso mesmo o 
que Falstaff iria conhecer. A noite que iria ser a noite da eterna 
memória. E assim iria existir para sempre no seu coração.

C E N A  1 7

O palácio de porcelana branca não estava mais solitário. 
Mesmo assim, permanecia em um silêncio monacal. As águas 
do lago, então livres da neblina, que se fora por completo, 
transformaram-se em uma superfície de um imenso espelho 
que refletia o céu pontilhado por suas estrelas mais fortes. A lua 
ainda ia adormecer atrás das árvores e produzia um magnífico 
clarão, pelos lados do poente, dando a impressão de que o mar, 
lá na desconhecida, ou enigmática, distância, irradiando uma 
luminosidade descontínua, vinha quebrar as suas ondas na 
orla externa da floresta. A noite seria longa, como ela mesma 
o determinara, ao seu arbítrio, ordenando ao tempo que con-
tivesse o seu ímpeto. Os campos, cobertos pelo trigo dourado, 
recebiam e devolviam para o alto toda aquela feérica claridade 
noturna. Aqui e ali, sem que se soubesse ao certo, um melan-
cólico e teimoso canto de um pássaro da noite enfeitava, com 
a sua suave voz, aquela doce quietude.
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Hipno, fiel e caprichoso seguidor de Nix, a rainha da 
noite, tinha, com os seus véus, dominado a todos que, exaustos, 
deixaram-se cair sob os seus domínios. Estava, assim, aberto 
o caminho para Morfeu, o doador de sonhos, enlaçar a todos 
com as suas fantasias.

A noite estava mais longa do que Falstaff o poderia ima-
ginar. Para ele, o tempo ali teria ampliado o percurso do seu 
pêndulo, percorrendo um enorme espaço de ida e volta, tornan-
do lento o compasso das horas. Qual era, afinal, o tempo que 
estaria implícito em um singelo passo? Ele perdera a noção de 
onde viera, por onde perambulara e onde viera parar. De um 
modo estranho, aos poucos, nos vórtices de todas as emoções 
que o assaltavam, envolto nas mercês daquele fantasmagórico 
recanto, pois, assim lhe seria, uma vez que cheio de enigmas 
não esclarecidos, os seus referenciais, aquilo que nos ancora 
em dado espaço, tinham se evolado. A sensação era de um estar 
ele perto e longe demais de onde se imaginara ter vindo. Até 
mesmo essa origem lhe ficara como um dado de uma memó-
ria que foi perdendo o brilho. Não que ela fosse extinta. Não 
haveria dúvida de que era uma precária e pequenina chama 
nas profundezas do seu ser. Poderia ser que ele fosse vítima 
de um, seja dito, encantamento. Um deslumbramento vindo 
de toda uma beleza que ele não conhecia e que o deixara estu-
pefato, assim de repente, em meio a uma ensolarada floresta, 
que aninhava, carinhosa, dentro de si, um gracioso lago, em 
um ambiente de juventude e beleza, reunindo moços e moças 
que festejavam a chegada da primavera, e que ele não pudera 
supor fosse capaz de habitar o seu mundo. Longe e perto de-
mais, como poderia ser isso?

No balcão, com os cotovelos apoiados sobre o corrimão 
da balaustrada, o rosto envolvido pelas mãos, insone, olhos 
abertos e atentos, mesmo circundado por toda aquela calada de 
uma noite que há muito adormecera, meditativo, contemplando 
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a superfície pétrea daquele imenso espelho d’água, Falstaff se 
sentia erguido daquele mundo, porém, ao mesmo tempo nele 
imerso até os limites mais profundos da alma. Elevado, fora 
dele, porque procurava uma razão que lhe explicasse o porquê 
de ali estar; por qual ordem, ou por quais devaneios do acaso, 
em seus descaminhos, fora dar com os passos de peregrino justo 
naquelas paragens onde os adjetivos da linguagem se tornam 
inúteis para qualificá--las, talvez só explicável pela linguagem 
do silêncio, pois, aquela da fala – ah! essa aí, delicados e tra-
vessos serezinhos da noite que me espreitam –, com as suas 
palavras, sons, que se explicam por outras palavras, sons, está 
desarmada para isso. Essa razão lhe era inexplicável. Tudo bem. 
Fica por conta dos mistérios da vida. Contudo, havia o outro 
lado da moeda. Ele se julgava engolfado, na totalidade do seu 
corpo e da sua alma, naquele pequeno pedaço do mundo que 
ele definia, para simplificar, como sendo um mundo diferente, 
longe e perto demais do seu mundo, porque tudo ali vibrava 
em perfeita ressonância com o todo do seu ser. E isso lhe era 
explicável. Não sem dor. Que dimensões lhe provocavam isso? 
Ele apenas as intuía. Eram sombras de uma percepção. E eram 
algo em que se apoiar, mesmo sendo sombras. Talvez não 
quisesse saber o que sabia. Quiçá quisesse passar ao largo da 
verdadeira consciência de sua condição. Para que saber? Para 
que ter conhecimento se esse leva ao sofrimento? Oh! Vontade 
de verdade que nos traz a dor! Ele não podia esconder de si 
para si mesmo que sabia que aquele presente, por imenso que 
fosse, era efêmero. Era também um ter que ir. Um ter que ir 
que vinha do ter que ser. Inútil diante da pergunta: tem que ser?

Assim é que lhe passava despercebido, em um primeiro 
momento, aquela essência única que o inundou naquela tarde, 
em um caminho ensolarado do bosque, e que, por obra da brisa 
da noite, se unia ao perfume dos pessegueiros que se espalhavam 
pelo ar. Todavia, naquele primeiro momento, ela era tão sutil, 
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tão frágil e longínqua, que ele, imerso em seus pensamentos e 
temores, e admirando aquela luminosidade que atravessava a 
floresta, não fez a devida correspondência. O perfume estava 
ali mesmo exalando a sua beleza. Era a pura presença de uma 
ausência que se materializou. E que ele não a via.

Só então, em um segundo momento, ele se deu con-
ta da coisa. Sim, era aquele perfume. O perfume que nele se 
impregnou quando estava estatelado, atônito diante de sua 
beleza, quando ela, sem a mínima pressa, a passos de bailarina, 
se retirava, depois de tudo o que ela ali fizera, diante de suas 
amigas, que sorriam, e se divertiam, alegres, com tudo o que 
acontecia com eles dois, e que com ela colhiam flores e brotos, 
descompromissadas, num caminho ensolarado do bosque. 
Beleza e juventude na festa da primavera que se inaugurava.

Caramba! Velho Falstaff! Presta a atenção!
O que tu queres, oh! tu aí escondido? És algum duende? 

Deixa para lá! Está bem! Está bem, presto a atenção! O perfume. 
Tu achas que não o senti? E daí? Porque esse espalhafato todo? 
Não sou um imbecil, como podes tu pensar. Afinal a essência 
dela não estaria por tudo aqui? O que estranhas? Por que o 
perfume dela não se exalaria por todo esse ar que respiramos? 
E deste modo fica sendo meu. Ela pertence a esse todo que não 
tem razão de existir sem a sua beleza. Por que esse perfume, 
misturado às essências dos pessegueiros, não estaria por aqui 
também, fazendo companhia à minha solidão? De onde ele vem? 
Não sei. Se tu souberes, diga-mo. Sou eu mesmo, Falstaff, quem 
lhe digo. Ele vêm dessa distância do impossível. Vêm dos seus 
sonhos. Ela está nos braços de Morfeu. Tenho a companhia 
da lua, que indolente está indo embora, e que com ela levará 
também a noite, que se reflete nesse espelho imenso e imóvel 
que, em si, contém o inquieto firmamento.

Velho Falstaff, turrão, presta atenção! Deixa de inúteis 
circunlóquios! Peço-te para se ligar nas coisas concretas que te 
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cercam. Tu que gostas tanto de falar em ausência, com o que 
imaginas mais ligado, uma pena! não sentes a presença. Tu 
perdestes mesmo as referências. Sou eu quem lhe peço para 
escutar o que não escutas. Um arfar que seja da respiração. Tudo 
indica que perdeste mesmo a sensibilidade. A insensibilidade, 
meu não tanto, assim, solitário peregrino, é má conselheira 
dos amantes. Tu, que és dado a fantasias, e a ilusões, que se 
perdem e que retornam renascidas, também necessitas, como 
tu mesmo o sabes, olhar em volta de ti para ver o mundo em 
volta. De qualquer modo ele é o acolhedor do nosso imaginário, 
mitos e sonhos. Foi assim desde os tempos primeiros. Fantasia 
e verdade. Protesto e resignação. Melancolia e beleza. Sonho 
e realidade. Alegria e tristeza. Não são duplos por natureza? 
Não é um perfume solitário que está no ar. Presta a atenção, 
ó homem! Tu, assim impassível, com medo do destino, ou do 
que ele possa te aprontar, com o seu acaso trapalhão, estarias 
endurecendo o teu coração e enregelando a tua alma. Ficas aí, 
como que pregado nessa balaustrada, cheio de cuidados. Carpe 
diem,nec minimum credula postero – colhe o dia, em te fiando 
o menos possível no amanhã. Siga o conselho do sábio poeta.

Velho Falstaff, agora cessa essas tuas lamúrias silenciosas 
e escuta uma voz calada que te chama e que não ouves. Cáspite!

Não era mais possível que Falstaff não percebesse todos 
os então evidentes sinais que o envolviam. Esses sinais só 
faltavam tocar-lhe no ombro, como se o despertassem de sua 
desatenção, e quase falassem, mesmo que o fosse baixinho, 
como um sussurro – ei, tu aí, alheado, acorda! Vire-se. Desde-
nhas, por um acaso, a bela que está atrás de ti? Ficas aí, como 
uma estátua, com o olhar vago, pregado nesse horizonte cheio 
dessa luz mortiça. Por um acaso, estarias tu, distraído, a cata 
de sonhos que possam estar perambulando por cima dessas 
águas paradas? Não posso crer nisso. Será isso mesmo? Para 
quê? Se são eles que procuras, saibas tu, desatento, que eles, 
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os sonhos, saídos da noite profunda, estão mais perto de ti do 
que tu possas supor. O pêndulo das horas, por mais lento que 
tu queiras que ele pulse, não espera. Daqui a algum tempo, que 
tu não controlas, a lua mergulhará nas sombras das árvores. 
Não sentes alguém batendo dulcíssimo à tua porta?

Falstaff virou-se de repente, e no átimo deste gesto, 
enquanto se movia para trás, tinha a convicção de que não 
acreditaria no que poderia ver, pois, a respiração dela se juntava 
à respiração dele. Os dois anelavam e dividiam entre si o fôlego 
do mundo, quando os seus olhos se cruzaram em um mesmo 
intenso olhar paralisado e ébrio. E um êxtase incontrolável os 
invadiu. A ofegante oscilação dos seios dela, visível, não fazendo 
nenhuma questão de ser abrandada, seios mais estonteantes 
ainda naquela luminosidade, em parte escondidos, no longo 
decote da finíssima seda branca do seu vestido, que vinha na 
continuidade de um gracioso capuz que lhe envolvia o rosto, 
um véu diáfano, caído sobre o corpo, tênue, como a ocultar e 
ao mesmo tempo a revelar sobre as belezas do que escondia, 
confessando ter ouvido os conselhos do poeta, logo dizia das 
fortes emoções que assaltavam o seu coração. Ele, não menos 
emocionado, e com o coração contido, pois, senhor dos trans-
bordamentos de suas emoções, amparado em sua vivência, nas 
coisas do amor, para a alegria, ou para a tristeza, fez aquele 
irreprimível gesto de se apalpar para verificar se não estava 
em um sonho. Dessa vez com uma diferença. Nada de auto 
ironias. Pois, era um gesto, naquele momento, surpreendente, 
e mais estudado do que espontâneo, mesmo tendo em vista 
o curtíssimo espaço de tempo que ele teve para imaginá-lo. 
Algo mais metafórico do que a coisa real em si mesma. Um 
movimento de braços e mãos, contra o seu peito, que pudesse 
sinalizar a ela, por uma alegoria, algo infantil, que fazia aquilo 
mais para demonstrar a sua incredulidade, a sua embriagadora 
felicidade pela surpresa diante do inesperado de um impossí-
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vel: tê-la ali, real, com o seu corpo e a sua alma, só, sem que 
ninguém a cercasse, sem séquitos, ela só, com o seu singular 
perfume, e os seus dois olhos azuis, brilhando diante dele, na 
imensidão daquela noite. Olhos dominando o seu lindo rosto, 
envolto naquele delicioso véu hialino sobre a sua cabeça que, 
deixando não tão visíveis os seus cabelos negros, refletia a luz 
do céu e era acariciado pela doce brisa noturna.

Ah! O vento leve misturando a seda e os seus cabelos. 
Ah! Como resistir? Pobre de mim! Velho Falstaff, tu estás no 
chão, rendido diante da beleza. E entre ti e ela não há nenhuma 
escada. Ela está no teu chão.

Um todo autêntico dele se apresentava a ela, o que a fez 
sorrir, aberta e prazerosa, como jamais o fizera, quebrando assim 
qualquer barreira que ainda pudesse existir entre eles. Quais 
sinais a mais ele poderia querer ver? Que dúvidas ele poderia 
ter? Que significados além desses, que exalavam dela, eram-lhe 
necessários para que ele percebesse e para que ele acreditasse 
que ela lhe baixara a ponte levadiça de sua fortaleza? Tudo sob 
aquela vaga penumbra. Sem pronunciar palavra ela lhe dizia 
todas as palavras que o amante espera da amada.

Eles falavam a linguagem do silêncio. O que é a figuração 
de um absurdo. Pois o silêncio é incompatível com a linguagem 
como tal e como se concebe. Eles não tinham entre eles a barreira 
do simbólico, a muralha opaca dos signos, dos significantes e 
significados. E é isso o que importa. Era a realidade dela pe-
rante ele. E o real dele perante ela. Assim mesmo, despidos da 
imensa cadeia dos falares. Cada um era cada um mesmo, diante 
de cada um como tal. A muralha do mundo simbólico teria sido 
rompida, posta no chão. Eles estavam diante do real desnudo. 
Unindo-os, na compreensão plena, não havia nada mais que 
o frágil fio do amor que fala uma linguagem que não necessita 
dos complicados e, às vezes, dúbios, símbolos da linguagem. 
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Signos que são explicados por outros signos, como se fora 
uma sucessão infinita, sem fim. O amor é como a música pura, 
sem palavras, que basta a si mesma, e que entra pelos poros da 
alma, deixando lá aquilo que, no seu mistério, ela sabe deixar: 
a emoção essencial, nuclear, indizível, sublime.

Eras e eras deviam ter se passado antes que eles dois, pe-
rambulando pelo etéreo infinito, depois do faça-se daquela luz 
primeira, que rachou as trevas, e fez o amor inundar-se de luz, 
se reencontrassem e se desejassem. Em sua quimérica poesia, 
eles tinham, em suas bocas, a voz do poeta. Que não houvesse 
mais nenhuma uma voz divina que dissesse aquele faça-se que 
os pudesse separar de novo. Era só o que desejavam dos céus.

Ela, inesperada e decidida, o puxou para que ele a seguisse. 
E, segurando firme a sua mão, o incitou a correr junto com 
ela pelo grande balcão. Na corrida, o seu capuz, que cobria 
o seu rosto, caiu, e os seus longos cabelos negros flutuavam 
revoltos pelo ar, às vezes tocando, para a sua delícia, o braço 
e o rosto dele, e o seu vestido, leve e transparente como um 
véu, colado em seu corpo, ia desvendando pouco a pouco os 
mistérios escondidos de sua estonteante formosura. Os dois 
corriam fazendo um pas de deux de um balé fantástico. A pá-
lida luz de algumas estrelas, e o dominante clarão do luar, que 
pairava no ar, com o grande disco da lua ainda parado no alto 
do firmamento, eram-lhes as únicas testemunhas de sua união.

C E N A  1 8

Falstaff, quando se via diante de uma beleza feminina 
substantiva, quando a mulher transcendia o belo e era a beleza 
em si – o que foi o caso da belíssima Psiqué, que se abalou pelo 
também belíssimo Eros, e por mais ninguém, como conta a 
mitologia –, quando era esse o caso, acontecido poucas vezes 
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em sua vida, era-lhe como se alguma coisa, como uma cadeia 
de obstáculos, às vezes insuperáveis, estivesse à sua frente. E 
se interpunha irremovível a qualquer desejo seu de querer, ao 
menos, se aproximar dela. Ele, então, mantinha-se distante e 
contemplativo. 

O que, em determinadas circunstâncias, como se fosse 
por uma ironia, não seria ele que se aproximava. A iniciativa 
do movimento, então, sempre partia da beleza admirada. E 
olhada sempre de soslaio e de uma maneira sempre profunda, 
de um modo que nada lhe escapava, no todo e nos detalhes. 
Via o que se via e o oculto que se escamoteava. É lógico que 
ele sabia quando era o outro lado que se movia. Mesmo que 
o fizesse de um modo um tanto oculto. Falstaff não era um 
ingênuo. Sabia muito bem a função do falso desdém nos jogos 
do amor. Entretanto, ele idealizava essa situação, quando ten-
tava dar uma figuração para si mesmo, dessa sua dificuldade 
de lidar com as mulheres excepcionais e belas. Algumas vezes, 
fazia uma espécie de alegoria dos múltiplos véus. Véus que 
se interpunham em seu caminho ideal, entre ele e quem nele 
acendeu a chama do amor, e que necessitavam ser retirados, 
um a um, com o cuidado devido, para que ele não pudesse ficar 
em uma posição de quem, repentino, vê, não a presença, mas, 
o vazio terrível – o abraço na ausência. E se indaga, perplexo, 
o porquê. Outras vezes, a alegoria era outra. Ele se punha ao 
pé de uma solene e alta escada de incontáveis degraus que teria 
que subir, um a um, sem erros nem vacilações, até o patamar 
onde estaria a sua amada. Ela só, conquistável, livre, na solidão 
de si mesma. O que seria a solidão deles, únicos, cada um por 
si, testemunhas do seu ato de amor.

Com a sua pequena de olhos azuis não foi assim. Foi 
único, diferente de tudo o que lhe tinha acontecido. E foi o 
estupendo da coisa. Ela estava no chão raso, junto dele, com 
os seus pés descalços, ao nível dos pés dele. Nem havia véu 
nenhum a ser retirado e nenhuma escada de infindos degraus 
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a serem superados. Nada. Ela se fazia presente, toda luminosa, 
dádiva pura, esperada, com a sua inteira beleza, livre de qualquer 
simulação, respirando o seu ar, com o seu perfume, descor-
tinada, transbordante de desejos, que afloravam na superfície 
de seu corpo, na forte oscilação de seus seios, e num visível 
rubor na face, não por vergonha. Era mais como prenúncio de 
um êxtase incontido e aguardado, quem sabe, por um tempo 
imemorial, a se crer nas palavras do poeta. Estava lá com os 
seus olhos azuis da cor do céu, no esplendor do dia, como se 
fossem safiras a nadarem no fundo dos oceanos, dizendo tudo 
a ele, na sua linguagem do silêncio.

A sua mão meiga, carinhosa, a segurar a mão dele, selava, 
tendo o vasto firmamento por testemunha, os céus luminosos 
que vieram das trevas primeiras, a sua união, o seu reencontro.

E era ele mesmo que a ela segredava a poesia desse, seu, 
deles, reencontro.

Bela como o lírio,
Leve como uma bailarina,
No seu diáfano vestido branco.

O princípio e o fim. Os dois na mesma unidade.
Oh! Amor! Quais são os seus limites?

O seu corpo inimaginável,
Talhado pelo gênio da forma,
A sua beleza intocada,
O negro de seus cabelos,
Os seus olhos do fundo dos oceanos,
A doçura de seus braços ondulantes,
A fragilidade de seus dedos.
Ah! Eros! O que fizeste tu de mim?
Tudo nela flutua como uma névoa sobre as águas.
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Ao que ela lhe respondia, no tom musical da sua doce 
voz, como um arrulho de bomba escondida entre as palmeiras.

Oh! Eros, meu irmão,
E irmão do absoluto, ele é meu.
Pois absoluto é o meu amor.
E, assim, a ele me darei,
Na alma e no corpo.
E no gozo das tuas delícias.

O meu amado se ir? Oh! Céus! Eu chamá-lo e não o en-
contrar? Oh! Estrelas do firmamento! Eu chamá-lo e ele não me 
responder? Ah! Meus campos e florestas, e meu lago querido, 
retenham-no! Não quero que os meus dedos, perfumados pelas 
flores dos pessegueiros, apenas deixem, para alguma memória, 
na fechadura de uma porta, as suas essências, e que essa porta 
se abra para o vazio. Oh! Não! Que a tentativa de abri-la não 
seja apenas um sinal de sua presença que ficou como ausência 
diante de meus olhos. Oh! Vós que estais aí, meus amados, 
flores da primavera da vida, superados pelo doce sono, podeis 
dizer que estou doente de amor!

E ela, então, segurava a mão dele firme, como se pensasse 
que ele pudesse escapar. Ai de mim! Que isso não aconteça!

Falstaff apenas se deixava levar. Nem poderia imaginar o 
que se passava pela alma, pela razão e pelo coração dela. Jamais 
poderia imaginar, nem sonhar, com aquilo que acontecia. Como 
dimensionar o tamanho da coragem da sua decisão de se fazer 
presente, diante dele, sozinha, nas sombras da noite, e desse 
modo, lançando-os, juntos, em uma única e última noite que 
teriam. A decisão é um simples passo diante do abismo. E ela 
a tomou. Única e última noite. Era o todo e era o nada. O que 
eles, de antemão, sabiam. Única e última noite que queriam, sem 
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que o dissessem, tornar longa como o espaço cheio de nébulas e 
estrelas, tornar absoluta, se isso fosse possível, na sua singeleza, 
na sua beleza, no fato de ser única. Eles iriam bebê-la e esgotá--la 
até a última gota. Como um raro e precioso vinho. Como se 
pudessem afastar de si, para sempre, o deslumbrante espectro 
do esplendor da aurora, que os iria separar. A mesma aurora 
que, então nos seus ainda longínquos prelúdios, os juntava.

Eles davam a impressão de correrem em uma camada de 
luz, solta, leve, no ar – essa era a sensação de quem os pudesse 
observar de fora –, com as esvoaçantes roupas dela, véus em 
múltiplos torvelinhos, ao sabor do vento. Pisavam delicados, 
descalços e com leveza, sobre o assoalho um tanto opalescente 
do balcão, um sinuoso corredor, adaptando-se às várias e ricas 
reentrâncias e saliências da fachada da magnífica construção, 
projetando-se, arrojado, para fora, suspenso, em balanço, que, 
pela complexa conjugação das difusas claridades daquela noite, 
dava a sensação de estar como que desligado de sua face exter-
na, como se fosse uma bruma esbranquiçada, semelhante a um 
anel fosforescente que a circundava em todo o seu perímetro. 
O que talvez fosse a intenção do arquiteto seu criador. Era um 
caminho que lhes era sem limites até que atingissem o lado norte 
da sacada, justo em frente à entrada daquele caminho onde se 
encontraram pela primeira vez. Um caminho agora iluminado 
pelos raios quase verticais da lua, que parara no firmamento, 
como se obedecesse a alguma ordem misteriosa, para derra-
mar aquela sua meiga luz, direta, sem fazer sombras, sobre as 
flores que cresciam em meio às arvores e que ornaram os seus 
olhares fixos e perturbados e perfumaram as suas respirações, 
testemunhas que eram de suas perplexidades quando se viram 
cada um diante do outro, assim sem mais nem menos, como se 
fosse a consumação de uma enigmática procura, sem que dela 
soubessem, perdida na memória do tempo, mas que, agora, 
ali estava feita na realidade de suas vidas, e que se dava pelo 
cumprimento de algum ato do destino.
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Se quisessem, poderiam ver esse deslumbramento de 
cores esmaecidas que se exalava, como uma fosforescência, do 
meio da floresta, e que se irradiava para o mundo adormecido. 
Como se as flores, na noite profunda, em reconhecimento, de-
volvessem para os céus toda a formosura que deles receberam 
como dádiva da criação divina. E assim, eles, os dois amantes, 
estavam ébrios, em seu prelúdio de amor. Fechados para o 
mundo, eles mantinham travados os ferrolhos da porta de sua 
sensibilidade. Tudo em volta se apaga, até mesmo as vicissitudes 
da existência e os imperativos do destino. Todas as paixões se 
anulam diante da paixão maior. O que mais importa aos amantes 
senão abandonarem-se às delícias de Eros, a irresistível força da 
vida? O que mais importa senão o sagrado reencontro, a volta 
à união primordial, desfeita pela luz primeira que separou as 
trevas e inundou o amor de luz?

Ela, então, abre a porta. E, com os seus dedos perfumados, 
tranca a sua fechadura. E ali era ele e ela. Nada mais importava. 
E, como que aliviada, pode sossegar o seu coração. A sua porta 
não se abriu sobre um vazio. Aquela porta se abriu para que 
ele e ela entrassem nos seus aposentos e deixasse atrás de si o 
mundo silencioso e sonhador, sob a bela noite das estrelas mais 
fortes que existiam, enfeitadas pelo luar.

O poeta que se dizia um e duplo suplicava que não houves-
se mais nenhuma voz divina a dizer, uma segunda vez, faça-se 
a luz. Isso seria supérfluo, pois, o mundo, de há muito, estava 
habitado, em abundância, pela luz, pelas cores e, como não? 
Pelo amor. Então para que mais um desses aí, supérfluo, que 
seja! Desse, que é demais, faça-se a luz, que pudesse separá-lo 
de sua amada?

Hélas. E a aurora? Quem pode fazer algo com o façam-se 
as suas cores? Ah! Como pode o amor resistir à sua inundação 
pela luz? Por que os amantes procuram as sombras da noite? Não 
será uma reminiscência da sua união primordial que se perdeu 
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na criação do tempo e do espaço, quando o uno rachou-se no 
que une e no que separa? E uma voz, cantava, para eles.

O clarão do raio onipotente.
Hélas! Trouxe a presença.
E a ausência.
A divindade que escapou.
A angústia desse nada
que nada nesse plasma da unidade perdida.

Oh! Aurora! Por que tu não fazes conosco o que fizeste 
com o poeta do reencontro? Não foram as tuas belas e amplas 
asas purpúreas que o arrastaram para os lábios da amada? Não 
sejas cruel conosco! Pelo menos, então, delonga esse teu pre-
lúdio. Fica presa ao belo canto do rouxinol. Encanta-te com 
ele. E atrasa a tua luz para o mundo!

Oh! Bela Aurora! Não tires ainda do céu esse doce cintilar 
da pequenina cefeida que nos sorri de sua imensa distância. 
Não tenhas pressa, querida, em abrir essa tua porta de ouro 
ao carro luminoso do sol. Pensa nos teus dedos de luz como 
se fossem os meus dedos perfumados pelas flores que colhi. 
Eu fechei a porta atrás de mim. Não me tome para ti esse que 
a luz da tarde me deu.

C E N A  1 9

Ela começou a acariciar, com as suas delicadas mãos, os 
cabelos orvalhados dele que se derramavam abundantes sobre 
os seus fortes ombros. E milhares de gotículas iam caindo, 
como se fossem cristais, pelo chão, ou ficavam suspensas no 
ar, como se fossem vapores de perfumes, pedacinhos de bri-
lhantes, formando um inimaginável espectro luminoso no 
espaço tomado por vagas sombras. A frágil claridade, vinda 
do exterior enluarado, que ali penetrava, pelo vão meio aberto 
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da janela, pulsava, ao sabor do suave balançar do cortinado, 
obediente à doce brisa que ali soprava. E ele envolveu o rosto 
dela com as suas mãos.

Não havia mais incredulidades. Eles estavam ali com os 
seus pés no mesmo nível.

O doce sonho estava feito. Era real. E tocável. Os dois 
olhos azuis do seu tesouro, ocultos pela eternidade, estavam ali 
mesmo. Era presença. A ausência o havia abandonado. Teria 
sido levada pela divindade que se apiedou dele.

Que maga Morgana te colocou aqui! Afinal, caíste? De 
qual das alturas? Foi para me consolar? Ou para me desesperar? 
Ah! Ou vieste pelo fio desta música imaterial. Não fales nada, 
nenhuma palavra. Silêncio nessa catedral. Só essa distância. 
Nada mais que esse ar que respiras. Deixa-me no nada desse 
vácuo enigmático. Só quero esse arfar do teu desejo. Insaciá-
vel. Que seca as nossas bocas. Inflama os teus seios. Ao meu 
escalar essa tua escada. Degrau a degrau. Nada mais me resta, 
para ter-te, senão desejá-los intermináveis. Nada mais do que 
esse querer de nunca tocar-te.

E ela o tocava. Ela dava concretude a outro sonho. Ela 
queria outra eternidade. Ela desejava outros degraus intermi-
náveis. E o dizia tudo com palavras silenciosas.

Deixa estar a tua mão em mim. Deixa estar a tua mão 
em meu coração. 

Deixa estar a tua boca em meu desespero. Deixa estar a 
tua alma em meu ar. Deixa estar a tua perdição em meu pecado, 
o teu voo livre em minhas asas. Deixa-nos estar sem o tempo, 
nesse esquecimento de nós, nessa noite que liberta.

E ele, também com o silêncio de outras palavras.
Que esse momento seja. Seja todo, meu e teu. Nada além 

de nós dois. O esquecimento do mundo e do tempo. Que esse 
momento seja de um apagar de tudo. Desse todo. Desse todo 
que não fala, mudo e silencioso como lágrimas recolhidas. E que 
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o nosso gozo nunca venha. E seja sempre ausente. E pertença, 
pela eternidade, a esse perfume do teu corpo. E que assim seja, 
em oração, vamos suplicar aos céus, pelo resto de nossos dias.

Sob esse céu e essas estrelas paradas, no seu êxtase sem o 
tempo de qualquer tempo, cristais congelados, névoas dos anjos 
dionisíacos, decaídos de seus festins loucos, gritos sem vozes, 
roucos, no desvão de sombras, desse tempo desconhecido. O 
tempo. O tempo puro sem espaços, sem nada. O nada.

Num gozo estático fechado em si mesmo, tuas mãos 
abertas correm as minhas mãos, no teu corpo imerso numa 
atmosfera de incensos, coberto pelos lírios dos meus beijos 
abertos.

Sob esse céu e essas estrelas quietas, mudas, que furam 
esses tons violáceos de orquídeas negras, nesse existir imóvel, 
meu e teu, essas minhas mãos correm as tuas mãos, no meu 
corpo purificado pelo teu beijo mágico, no sopro ofegante de 
tua boca. Oh! torpor! Oh! alucinação!

Quem és tu? Esse teu corpo meu corpo? Que me identifica 
e separa? Assim calada, cálida, imóvel, nesse sono de papoulas 
vermelhas? E eu, trêmulo, frágil. O que me resta?

Escondo-me no regaço ilimitado do teu umbigo sagrado. 
E tu inerte. Imersa no meu sono impotente, move pausas in-
compreensíveis em teus lábios lentos, em uma floresta vazada 
por névoas de luas longínquas. 

Em ondas. E ondas. Que vão e que vêm. E os gritos!? E 
os gritos!? Os nossos gritos mútuos! Mudos delírios. Súplicas. 
Orações. Nas asas orgiásticas de cisnes brancos desvairados. 
Eu te chamo, clamo, suplico.

Quem és tu? Quem sou eu?
Há águas. Entre os nossos lábios. E águas. Sons de águas.
E o silêncio de nossas palavras. Que se apagam no hori-

zonte desse azul petrificado.
E ela, com outras palavras mudas.
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Oh! Belo assim nas asas do sono! Em ti deixei o meu 
perfume. E roubei o teu. Eu te digo, ao levantar, porque, nesta 
justa hora, ouço a voz da Aurora, que abre as suas portas para o 
novo dia, que a lua da noite então se foi. E o rouxinol parou de 
cantar. O oriente agora se tinge com a sua esplendorosa púrpura.

Eu sei que tu vais. Amor. Tu andarás pelos caminhos 
perfumados. Voltaras. Estarei atenta aos teus passos atrás da 
porta. Tu farás como o gamo, que deixou a sua gazela, e que 
corre pelas encostas cheias de flores das montanhas. Quando 
alguém te perguntar, por esses caminhos, quem é essa que está 
com o rosto colado no teu braço, dirás que sou eu.

C E N A  2 0

Falstaff foi acordando de um sono sem sonhos com os 
primeiros clarões do dia que se derramavam sobre ele. Perma-
necia numa indefinida atmosfera de penumbra entre o acordar e 
o adormecer, como se vagaroso fosse despertando de um estado 
onírico apagado, sem imagens, e fosse procurando, meio ébrio, 
um longo caminho de volta para a realidade, e ao mesmo tempo 
como se estivesse impedido por uma força descomunal que o 
detinha, e o puxava para um estranho adormecer definitivo 
contra o qual lutava. Era como se ele fosse perder o estado de 
consciência. Como se Tânatos estivesse ali se apresentando 
diante dele. Horroroso. Uma intensa força dentro de si lutava 
contra uma terrível sensação de perda definitiva. E o misterioso 
é que achava que tinha consciência do que lhe acontecia. O que 
era um clarão na escuridão que o queria manter em seus do-
mínios. Um enorme peso, como se fosse uma gigantesca força 
gravitacional, lhe puxava para baixo, para um abismo, como 
se Hipno, à espera da Moira, recusasse a ele a luz do dia. Ficou 
lutando contra si mesmo, entre o seu acordar e o seu dormir, 
alguns segundos do tempo, que mais seriam uma eternidade, 
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como se fosse um corpo sem arbítrio, algo impotente, um 
simples joguete, à deriva, num imenso oceano, em um fluxo 
que ia e voltava, independente de sua vontade. Até que, em um 
esforço incomum, que achava, confiante, que pudesse vencer 
aquilo que tomava por ser a morte, se se deixasse levar para 
mais um adormecer, conseguiu sustentar o estado de vigília, 
fixando firme a luz que entrava calma pela janela, afagada pela 
leve brisa da manhã que despontava, no balanço tranquilo do 
seu bonito cortinado. Foi então que, transpirando, e ofegante, 
decidido, consciente, a garantir o estar na presença da luz, no 
espaço real, num repente, em um único salto, sentou-se na 
cama, como faz uma sentinela que é despertada para o seu 
turno no posto da guarda, ou diante do alarma de um perigo 
iminente. E, incontinente, porém nem tanto liberto daquela 
nuvem de entorpecimento de um sono pesado, que teimou em 
não querer deixá-lo, olhou para o vazio do espaço da cama ao 
seu lado. De onde exalava o cálido perfume dela que o entra-
nhava e permeava tudo ali.

Começou a se maldizer.
Falstaff! Poltrão! Oh! Infeliz de mim! Como pude perder 

um precioso tempo, que não sei, adormecido! Um raro tempo, 
um tesouro, que não posso jamais tê-lo de volta! Pobre de mim! 
Uma eternidade! Isso foi o que joguei fora! Velho Falstaff, onde 
estará a tua disciplina? Acabou-se a minha mais sagrada hora 
de vigília! Que mais outra doravante me interessará em minha 
existência? Para que me serve agora esse estar desperto? O seu 
gosto é o que resta do seu corpo. Por que então não venceram 
as forças que até agorinha mesmo queriam me deixar naquele 
fundo da escuridão? Por que lutei tanto para me despertar? Por 
que bater-se tanto contra aquilo que seria um Tânatos querendo 
me arrebatar? Por que, querida e bela Aurora, adornada pelas 
cores do oriente, tu fizeste isso comigo? Por que os seus belos 
dedos róseos me tocaram? Para me deixarem assim?
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Ele vivia um momento de extremo tumulto emocional. 
O que afinal serviu para colocá-lo na realidade. Mesmo que 
fosse ao custo de uma terrível constatação: a ausência dela.

Calma, velho Falstaff! Queixas de tua falta de disciplina. 
Não atentas que, pior do que a tua pretensa falta de disciplina, 
pois, nada podes contra a sagrada natureza do amor, que nos 
envolve no doce sono da vida, após as suas delícias, é a tua 
incompreensão sobre o momento que vives, o presente da tua 
existência, e a tua revolta tola contra o que, de antemão, sabes 
pertencer ao reino do impossível, mesmo que seja inefável. 
E que, por ser inefável, lhe será eterno. Não queiras cobrar 
presença do amor, pois, ele, em sua essência última, é também 
ausência. É vida e é divindade.

Palavras! Meras palavras! Velhaco! Queres me enganar 
com as tuas bonitas e inúteis palavras! Que são elas senão signos 
que nada dizem? Tu sabes disso! Velhaco!

O desespero não te adianta em nada! Falas de minhas 
palavras e pensas me contestar com as tuas. Signos. Deixa para 
lá! De qualquer modo, estás aí parado, inerte! E ainda te queixas 
de falta de disciplina! A imobilidade não seria pior do que a tua 
alegada indisciplina? E é evidente que não fazes nada quanto a 
isso! Os jovens estão a caminho da sua festa da primavera com 
os primeiros raios de luz enviados por Aurora, a que tem os 
dedos cor de rosa. E tu estás aí se lamuriando! Presta a atenção 
no tempo, velho Falstaff!

Falstaff levantou-se rápido, procurou afastar os pensa-
mentos que o tiravam do tempo e do espaço presente. Com 
movimentos condicionados por uma vida, e sem vacilo, como 
o faz um bom soldado ao levantar-se, como se cumprisse etapas 
bem marcadas, vestiu-se. Arrumou, com esmero, como sempre 
o fez, a sua cama. Dela, da sua pequena de olhos azuis, nenhum 
sinal tangível, o mínimo que fosse de sua pretérita presença. 
Havia apenas um ar imaterial de que ela por ali passara. Nada 
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restava pelo chão. Estava tudo exato do mesmo jeito em que 
deviam ter encontrado quando lá entraram na calada da noite. 
Nada mais que um perfume, que vinha misturado à essência 
da mirra, impregnava tudo, e que inundava a alma de Falstaff. 
Até mesmo a pouca luz, que entrava pelo cortinado leve, que 
oscilava com o vento, vibrava esses aromas. O que tendia a 
deixá-lo suspenso, preso às doces lembranças das raras emoções 
que vivera há pouco, se não fosse a força disciplinar que se 
impôs, até que pudesse deixar aquele quarto mágico, e que iria 
pertencer à sua memória pelos tempos afora. Ele estava todo 
impregnado dela até as raízes de seus músculos e profundezas 
de seus ossos. E assim desejava ficar. Por isso, apenas imergiu 
em parte o seu rosto em água fria, lavando-o de leve com as 
suas mãos. Tudo contribuindo para deixá-lo mais desperto 
ainda e em condições de poder sair. O que fez, não sem antes 
de olhar aquela doce penumbra, voltando-se vagaroso a cabeça, 
ao chegar à porta interna, e ficar como que parado com a mão 
na sua maçaneta, que começou a girar indecisa e silenciosa, 
quase parada. Impossível não vê-la, em sua imaginação – oh! 
imaginação! –, no lado oposto, com os seus dois olhos azuis, 
flutuando como safiras no fundo dos oceanos, em seu gracioso 
rosto, roubando para si toda a vaga luz daquela claridade amor-
tecida, fechando, atrás de si, a outra porta, aquela iluminada 
pela noite, a porta que iria guardar o seu segredo.

Ele sorriu. E olhar para aquele lado, o lado da noite, lhe 
estava sendo uma doce consolação. Tinha que sair da sombra 
que agasalhara o amor para a ainda tênue luz do dia que estava 
se aproximando.

Ele acabou por girar, com decisão, a maçaneta da porta. 
Abriu-a e saiu, movendo-se meio de costas, e, desse modo, ir 
retirando com lentidão os olhos daquele íntimo espaço, que-
rendo retê-lo o mais que pudesse em sua memória, e que ia 
ficando fora de sua visão, não sem um átimo de coragem para 
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virar-se e bater o mais suave que pudesse a porta atrás de si, en-
contrando-se no largo corredor interno por onde perambulava, 
aqui e ali, um punhado de jovens que conversavam em meio 
a gestos e sorrisos. Era como se tivesse trancado um mundo 
que se petrificara no passado. Um mundo que as eras pretéritas 
devem ter guardado com esmerado cuidado, para que ele e ela 
pudessem ali se reencontrar, quem sabe, por um mandado do 
destino. O que era uma mera imaginação. Que beleza, a imagi-
nação! O sonho! O amor era uma fonte de mistérios. Porque, 
por mais que ele, ou alguém, quisesse explicá-lo, encontrar-se-ia 
sempre diante do inexplicável daqueles olhares parados sob o 
sol inclinado da tarde, que penetrava, como flechas douradas, 
por dentre as árvores da floresta, como que ampliando, com os 
seus múltiplos e tênues coloridos, as cores das flores e de seus 
brotos, que vicejavam espalhados pelo chão, em meio ao macio 
tapete de folhas caídas que o vento derrubara e que, de quando 
em quando, levantava e levava em múltiplos torvelinhos pelo 
ar morno do entardecer primaveril.

Ele caminhava por um dédalo de corredores. Tinha uma 
boa noção de onde estava e sabia a direção geral a tomar para 
chegar aos seus aposentos que ficavam no lado sul daquele 
palácio, o oposto de onde estava. Viu quando um punhado 
de jovens entrou por um corredor transversal ao corredor 
principal, por onde caminhava, e, quando lá chegou, percebeu 
uma luminosidade rósea, ao fundo. Notou o que seria um cor-
redor secundário, onde os jovens escaparam de sua visão, logo 
após terem virado, em meio ao vivo avermelhado da manhã. 
Intrigado, tomou o mesmo caminho e acabou por descobrir 
que o corredor secundário dava em um balcão interno, que 
concorria em beleza com o externo, e que era repetido em 
todos os andares, cujas fachadas formavam um imenso claus-
tro, semelhante àqueles dos monastérios, em cujo rés do chão 
abundavam pequenas árvores, arbustos e inúmeras plantas 
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cheias de flores. O seu centro exibia uma fonte, um repuxo 
que jorrava forte para o céu, e despejava um fluxo abundante 
e sonoro sobre as águas do tanque cuja superfície, mesmo no 
seu tumulto, conseguia espelhar a púrpura que a aurora jogava 
sobre o mundo naquela manhã. No andar térreo, na projeção 
dos pisos superiores e balcões suspensos, havia uma belíssima 
galeria aberta, em arcadas, pelo lado que dava para o ajardinado 
pátio interno. O que ele calculou devesse ser uma grande estufa 
quadrangular corria paralela a essa fileira de arcadas, a poucos 
metros dela, de modo que quem quisesse atingir, a partir da 
galeria, a fonte central, para um simbólico ato de ablução, era 
obrigado a passar por seu interior, como que inalando essências 
naturais. Pois, nela, tinha-se a impressão de uma explosão de 
todas as cores do espectro, naquela hora matutina, em meio 
aos domínios dos múltiplos tons do verde. Ela tinha todo o 
aspecto de uma esmerada construção de cristal, condensando 
gotículas de orvalho dentro de si, tomando todo o perímetro 
deste recinto algo intimista, pois, era encimada por telhados 
transparentes apoiados em paredes de vidro laterais. Tudo 
concorrendo para reafirmar, intencional, o caráter arcádico 
daquele espaço íntimo, tornando-o ainda mais gracioso, har-
monioso, e agradável à contemplação de quem o admirasse 
dos andares superiores, mesmo durante os invernos. Nas suas 
aleias, ornadas com pessegueiros em flor, como se fossem um 
rebatimento dos pessegueiros da esplanada externa, podia-se 
perambular por dentre os seus perfumes e sombras no frescor 
da alvorada, e sentar-se em vários pontos, em elegantes e aco-
lhedores bancos de madeira. Neles, alegres grupos de jovens, 
aqui e ali, entretinham-se, animados, nas preliminares de suas 
comemorações, que iriam lhes tomar o dia todo e quiçá grande 
parte noite, como acontecera no dia anterior.



351 | João Cezar Pierobon

A fachada interna do imponente claustro, oposta àque-
la em que ele, Falstaff, estava, se encontrava toda iluminada 
com o tom carmesim, que batia franco em suas paredes de 
porcelana branca e, desse modo, dava-lhe aquela tonalidade 
rósea. Um colorido um tanto indeciso, um pouco turvo, por 
algum resquício de névoa úmida que ainda pairava no ar frio 
da manhã, porém, um nítido róseo de pétala transparente que 
ele agorinha mesmo reparara do interior do corredor interno 
principal do prédio, e que lhe chamou a atenção para uma dada 
direção a seguir, no intrincado de caminhos que lhe estavam 
à frente. Apesar das dimensões daquele prisma aberto para o 
azul do céu, dado que outra coisa não era aquele pátio interno, 
os raios do sol nascente ainda não ousavam cair sobre o seu 
chão juncado de pétalas e folhas caídas.

Falstaff surpreendeu-se com a sua beleza incomum. 
Jamais poderia imaginar que aquele palácio, visto de fora, 
naquela sua singular imponência, pudesse guardar tal relíquia 
paisagística em seu interior. Um segredo que era oferecido a 
quem se aventurasse, com certa curiosidade, pelo labirinto de 
corredores internos que se interligavam entre si, e que exigiam 
uma boa intuição de localização a qualquer um que decidisse 
conhecer, em seus detalhes, os tesouros das artes plásticas que 
guardavam, as obras expostas em suas paredes, a pequena e 
delicada estatuária em porcelana, tudo arrumado, com esmero, 
em pequenos nichos, entre os quadros, ou em estreitas mesi-
nhas, ladeadas por cadeiras de todo tipo, exibindo uma riqueza 
singular na arte mobiliária, na arte do entalhe, da pintura, do 
esmalte e do laqueado.

Quando alcançou a ala sul, Falstaff deixou o corredor do 
claustro interno e se enveredou por um corredor de interligação 
com o grande corredor interno. Em lá chegando, quase saiu 
em frente aos seus aposentos onde o aguardavam dois rapazes. 
Ele, um pouco surpreso, pois, não previra isso, embora tudo 
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o que ali se fazia o levasse a intuir que isso aconteceria – nada 
era de graça, ou acontecia por mero acaso, como ele costumava 
se dizer, em certas ocasiões –, acolheu-os com reverências e 
alegria, dando-lhes, na sua linguagem silenciosa, os votos de 
um feliz dia. Com o que um deles lhe ofereceu uma espécie de 
mochila e fazendo-o entender, por sinais, que todos estavam se 
encaminhando para mais uma jornada e que o desjejum estava 
servido. E que ele poderia descer. Fizeram-lhe novas mesuras, 
viraram-se e tomaram o rumo das escadarias.

Ensimesmado, colocou a bonita mochila no seu ombro, 
e começou a se encaminhar para um local onde tivesse um cor-
redor de interligação com o balcão externo aos seus aposentos, 
pois, a porta interna estava fechada e ele não teria acesso ao 
seu quarto senão pela porta externa, que ficava nesse mesmo 
balcão externo, em frente à qual o fora encontrar a sua pequena 
de olhos azuis na noite anterior. O andar é bom. A ação, dando 
razão de ser ao corpo, é restauradora dos bons fluxos que aliviam 
a nossa alma que possa se atormentar, às vezes sem sentido, 
com fantasmagorias infundadas, ou com pensamentos escuros 
que nascem nas nuvens do pessimismo sempre à espreita e que 
nos chega pelas mãos do passado. Ah! O passado! O passado 
que de quando em quando desaba sobre nós.

Não foram as moças, as suas amiguinhas inseparáveis, 
que agora vieram ao seu encontro. Foram dois obsequiosos 
rapazes. O que isso poderia significar? Sabia que os amantes se 
apegam a minúcias quando se veem em situações idealizadas 
onde sempre vão encontrar sinais de perda dos seus amados. 
Estes lhes acenariam escapar de suas mãos. O que isso poderia 
significar? Os dois rapazes e não as duas moças. Ele não via 
qualquer sentido nisso. E, mesmo assim, ficava contra si mesmo 
se remoendo. Enquanto caminhava, procurou dar um basta 
nessa desnecessária turbidez que, na verdade, estava mesmo 
era tornando sombrio um momento de suprema luz que ja-
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mais teria vivido. Esse era o fato. Essa era a dádiva enviada 
pelos céus. O resto era o resto! Como um clarão, numa noite 
chuvosa, ilumina o espaço e dele faz fugir as sombras, assim 
mesmo teve clareza do que o afligia. O que o deixou menos 
angustiado. O que aquilo poderia significar? Essa não era a 
pergunta correta. A pergunta correta, que então não poderia 
permanecer calada, era, em que aquilo de serem os rapazes, e 
não as moças, os escolhidos para presentearem-no com algo 
que ele ainda não sabia, poderia mudar o seu destino? Essa era 
a pergunta! E ele sabia a resposta. Ele sabia que em nada isso 
poderia mudar o seu ter que ser. O que teria que ser, seria. Se 
isso representava uma nova roupagem para a velha luta entre 
o resignar-se e o afrontar o destino, agarrando-o pelo pescoço, 
nada poderia ser feito. A sua experiência de vida lhe ensinara 
que, no máximo, ele poderia protestar.

Como numa revanche, ao lado cruel da coisa, o seu ter que 
ser não conseguiria apagar de sua memória, pela eternidade, o 
ato de amor do qual ele e ela foram partícipes plenipotenciários, 
sem ter que responder perante nada e a ninguém nesse mundo, 
tendo por testemunha o absoluto do céu, as estrelas e a lua, que 
envolvia, na sua doçura, o canto do rouxinol.

A pequenina cefeida, a demarcadora das distâncias do 
infinito, cintilava nas alturas. Ele poderia dizer que uma es-
trelinha sorria para ele no seu momento sublime de amor, 
abandono e esquecimento do mundo.

Responda-me quem quiser! – disse-se ele –, e toma tento! 
Porque essa é uma questão proposta pela Esfinge, a guardiã 
das encruzilhadas dos caminhos, e que engole quem não tem 
a resposta correta. Por que é tão fugaz, ao mesmo tempo que 
eterno, esse abandono e esse esquecimento do mundo trazido 
pelas delícias do amor?
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C E N A  2 1

Quando Falstaff alcançou e transpôs a porta do corredor 
de interligação com o balcão externo, a sua cabeça, se ainda 
contivesse qualquer resquício de perturbação e anuviamento, 
clareou-se e acalmou-se instantânea diante da visão do lago 
sob aquele céu purpúreo que se erguia solene pelos lados do 
nascente, seguido pelo tom violáceo que, espargido e trans-
lúcido, insistia em permanecer no alto do firmamento, como 
se recusasse dar fim à noite que se fora. Não haveria agitação 
possível em quem contemplasse aquela beleza de um espelho 
parado sob aquele céu. Mais seria uma pedra dura de chum-
bo, absoluta, lisa, encravada entre as árvores, dentre as quais 
se destacavam os floridos pessegueiros, mais próximos, e os 
salgueiros, tanto próximos como afastados, e dispersos, aqui 
e ali, que iam como que delimitando a estrada que circundava 
a sua superfície, placa refletora da luz que a aurora fazia jorrar 
pelos campos. Ele cogitou se alguma magia se encarregara de 
jogar para fora, ampliada, toda uma beleza que se concentrava 
no claustro interno. Ou, quem sabe, seria o contrário?

Assim que ele chegou à porta externa de seus aposentos, 
parou e ficou algum tempo admirando aquele local onde, na 
noite densa, ela veio encontrá-lo. Lembrou-se, meneando a 
cabeça e contraindo os seus lábios, como se risse silencioso, 
daquele seu gesto de pressionar o seu peito com os seus braços 
e mãos, como a confessar qual um menino que não se tratava 
de um sonho, o que provocou nela um delicioso e largo sorriso. 
E que retirava qualquer cortina que pudesse se interpor entre 
eles. Custou a acreditar que tudo aquilo que se passou naquela 
extraordinária noite não fosse mesmo um sonho. Fora um 
tempo tão diminuto, tão miserável, assim mensurável pelo 
relógio das horas, tão calamitoso pois real, mas que, ao mes-
mo tempo, lhe dava a entender que, nele, pequenino tempo, 
estivesse contido a vasta eternidade, numa doce contradição 
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que lhe legava um incontido prazer ao imaginar, em ali che-
gar, que vinha de um tempo perdido no passado longínquo. O 
seu tempo com ela não poderia ser medido. Estava na esfera 
do tempo incomensurável. Quem vai dizer o que sobre algo 
que pertence ao âmbito do esquecimento e do abandono? Os 
amantes vivem um paradoxo, o absurdo de pertencerem a si 
próprios e, ao mesmo tempo, não se pertencerem. São Narci-
sos, porque são belos. E ao amor chegam, como Narciso, pela 
beleza. E, ao mesmo tempo, não são o Narciso. Pois, os amantes 
não são o um que se deseja. Compreendem o seu ato de amor, 
segundo o poeta, como o ato do reencontro que estaria refa-
zendo a união primeva que foi desfeita com o criador faça-se 
a luz, que rachou as trevas primordiais, deixando a existência 
grávida de ausência e presença. O que é causa de dor e não de 
gozo. Assim, deslocam o impossível do querer ser o absoluto, o 
que está no Um – no Único. Deslocam. A ele, ao um solitário, 
opõem o dois. Ao se darem, na sua união, transcendem-se, no 
sonho de reconstruírem o uno primeiro, como renascimento, 
como eterno retorno. Assim, como se fossem o início de uma 
volta espiral, seriam Narcisos de sinais trocados, um sendo o 
princípio yin, e o outro o princípio yang, não o mesmo que 
se quer amar, nada disso, seriam sim um e outro, que, ao con-
trário do primeiro, o Narciso original, não encontram, entre 
si, o interdito daquela proibidora e, por incrível que pareça, 
ínfima e frágil camada espelho. E, desse modo, consumam o 
seu enlace, a união de seus belos corpos, simbolizado no seu 
beijo. A finíssima camada d’água que, com Narciso, ondulava 
e se desmanchava, levando em suas ondas, e agitação, a bela 
imagem desejada e amada, deixando na solidão, na sede e na 
consumação, aquele que ama, agora, como se obedecesse a uma 
magia divina, essa inefável camada se evapora, sublima-se, junto 
com toda a água que possa existir entre os amantes, fazendo 
com que imagem e corpo sejam os mesmos, acabando por 
permitir-lhes que se desejem, enfeitem-se, amem-se e salvem 



356 | Falstaff: uma fantasia

a vida no campo do ser. Eles, sendo, cada um, o um, souberam 
alcançar, pelo belo, o dois, princípio do múltiplo, e da criação.

O que seria então o tempo para eles, no seu esquecimento 
e abandono, e no seu transcender-se? Que referência eles teriam 
de espaço e tempo se tudo neles é estar e não estar, é pertencer 
e não pertencer, é flutuação, é leveza, é êxtase. O seu tempo, 
então, é o que dá o referenciado pêndulo do relógio, que se 
movimenta em um dado espaço, ou o que não se movimenta 
em nenhum espaço, como o pêndulo do coração, do desejo, da 
alma, da fantasia e do sonho? Quem será capaz de responder à 
Esfinge indagadora sobre o que seria o tempo no sonho?

Ele entrou em seu quarto, ainda com um meio sorri-
so nos lábios, e ficou com vontade de dar uma estrondosa 
gargalhada, com o rosto virado para cima, – aquela de baixo 
profundo –, que pudesse funcionar como uma espécie de coda 
a esse turbilhão de pensamentos. Fantasias, Sir John Falstaff. O 
que importa? Selaria tudo? Tudo? Sim, selaria! E é isso o que 
importa! Porém, ele a reteve. Dar uma gargalhada para um 
teto ainda que belo e todo trabalhado com graciosas formas de 
alto-relevo? Não era o seu costume. As suas gargalhadas tinham 
que ser dadas com o rosto virado para os céus, na amplidão da 
atmosfera. Tinham que ecoar lá nos confins dos mundos. O 
que não era o caso. Afinal, ainda se fazia o silêncio ali, mesmo 
que todos, ao que lhe era dado ver, estivessem acordados, desde 
os primeiros movimentos dos formosos dedos carmesins de 
Aurora, a pintora do céu, como era o caso daqueles jovens que 
encontrara pelos corredores. Uma calma caluda tomava conta 
de tudo onde apenas se ouviam os murmúrios de vozes huma-
nas, quase que abafadas, e que eram atravessadas pelos cantares 
polifônicos da passarada ao longe, num tumulto de sons, e que 
a ele chegavam de um modo muito sutil e encantador. Ridículo, 
Sir John Falstaff, ridículo! Perturbar essa paz em que Aurora 
trabalha espalhando, pelos campos perfumados, as suas lindas 
cores. Gargalhada nenhuma, nem aqui, nem em lugar algum.
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A vontade de dar uma gargalhada era bem um sintoma 
do seu estado de espírito. Ninguém, nem o ter que ser do des-
tino, iriam tirar dele, Falstaff, esse tempo que vivera, fosse ele 
diminuto, fosse ele eterno, volta em espiral, fantasia, fosse o 
que fosse, na racionalidade dos homens, andasse ele ao ritmo 
de um agitato, ou de um andante con moto.

A gargalhada silenciosa seria então o seu protesto mudo, 
a sua revanche, contra aquilo que o destino lhe daria. E que não 
precisaria lhe dizer. Ele o dispensava disso. Pois, ele o sabia há 
muito tempo. Nem precisaria enviar o seu acaso trapalhão, um 
arauto que costuma se perder nos seus próprios enigmas, não 
dizendo coisa com coisa, à vezes mal das pernas, de quando em 
quando se enrolando nos seus próprios pêlos. Ele dispensava 
qualquer fala do acaso. Falaria palavras. Meras palavras. Se 
viesse, iria dar com a cara na porta.

Falstaff caminhou vagaroso pelo quarto e depositou a 
sua mochila na cama onde se sentou. Ficou com vontade de 
abri-la. Não o fez. Como que tomado por um insight, num 
repente, lembrou-se que os jovens todos deviam estar descendo 
e saindo, como o lembraram, por sinais, os mensageiros que 
inda agorinha estiveram com ele. E, talvez estivessem saindo, 
após um rápido desjejum, por uma razoável suposição, para 
mais uma etapa de suas aprazíveis festas, plenas de alegria e 
fascínio. Tudo dentro desses festejos começava muito cedo, 
logo nas primeiras luzes da manhã. E, como ele mesmo vira, 
terminavam muito tarde. E, evidente, isso lhe significava que a 
sua pequena de olhos azuis, ao que lhe era dado ver, a líder de 
toda aquela festividade, pois, tudo girava em seu entorno, os 
estaria acompanhando. Ele talvez não pudesse botar os olhos, 
pelo menos uma última vez, naqueles olhos.

Arrebatado por uma espécie de desespero, ele saiu às 
pressas, tomando, instintivo, a direção das escadarias, que a 
essa altura lhe eram íntimas. E começou a se maldizer enquanto 
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quase corria esbaforido e angustiado. O que tu vieste fazer aqui, 
imprevidente, distraído? Arrependia-se amargurado de não 
ter descido logo – ele podia tê-lo feito! –, mesmo sem antes 
passar pelos seus aposentos. Os degraus, naquela sofreguidão, 
eram tidos por serem infindáveis. Não via mais ninguém por 
ali. Todos deviam ter saído. O que lhe aumentou a exasperação 
descendo quase em atropelo pela larga escada de veludo ver-
melho que se lhe tornara infinita. E não foi diferente quando 
chegou ao rés do chão, na iminência de estar sem o domínio 
das próprias pernas. Seguiu, algo assim como um bêbado, 
pelo amplo corredor que dava direto no grande salão onde 
serviam o desjejum. E nada! Vivalma! Infeliz! Descuidado! 
Retomou as suas imprecações contra si mesmo. Dormes, Sir 
John Falstaff, como um anjo, inocente, e depois? O que vês ao 
teu lado, senão a perfumada metade de um leito vazio! Idiota! 
Nem um último olhar! Nem um último beijo. Nem um último 
enlace. Nem um último ai. Tu e ela sabiam que seria o último, 
pois, tudo ali fora o único e o último. Desleixado! Pobre de ti! 
Não a mereces! És um pobre coitado! Tu és digno do mundo 
vazio! Ele não poderia jamais ouvir a poesia que ela lhe deixou, 
e que declamou simbólica pelos seus lábios mudos, vendo-o 
adormecido, enquanto saía pela porta cuja fechadura rescendia 
aos perfumes de suas mãos.

Quando pôde reparar, lá ao final do grande corredor, com 
a cabeça um pouco mais fria, todos estavam, ou ainda dentro 
do átrio de entrada, ou dele saindo pela sua grande porta que 
dava para o vestíbulo externo, onde deixavam e retomavam 
os seus sapatos, uma transição para as escadarias externas do 
palácio, justo em frente à ponte de jade. Falstaff apenas viu, 
em meio àquelas vozes, sorrisos, e uma multidão de gestos, 
e movimentos caóticos, algo como um traçado de um gorro 
aveludado e vermelho, em meio a cabelos negros, flutuando 
entre os corpos dos jovens. Estacou a sua corrida desvairada e 
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apressada, e algo irracional. Inútil. Contemplando aquela grande 
agitação que deixava aquele espaço do prédio, ficou sensibilizado 
com a imagem que via. Que encantamento vê-la ali com o que 
fora o seu gorro, com as suas dobras caindo por dentre os seus 
cabelos negros até a altura de sua nuca. Era melhor cair e sentar 
no chão. Era mais humano desabar, como o fazem as mulheres 
num gesto extremo de dor, desamparo e desespero, ante uma 
perda irreparável. O chão é o limite do seu desabamento. Só 
que ele não sabia por que queria desabar assim. Havia uma 
nuvem de sensações que o levava a essa vontade. Talvez fosse 
a vontade de ir para a terra firme, para os seus fluxos de mãe. 
Quem sabe porque se julgasse em total abandono. Sentia um 
vazio a rodeá-lo e a lhe apertar o coração. Ele se julgava diante 
de um absurdo. Por que não desmoronar, se se julga impotente 
diante de um gesto tão cheio de ternura por parte dela? O que 
mais seria o enternecimento do que isso que estava diante de 
seus olhos longe e perto dela, porém, invisíveis para ela. Enros-
cado aos seus cabelos, ela usava um lindo adereço do gorro que 
lhe tomara naquela tarde de sol que então ia longe no tempo.

Que símbolos mais tu queres, velho Falstaff, tu que és 
caçador de símbolos. O que procuras tu mais aqui? Despedidas? 
Maldisseste a ti mesmo! Com que razões o fazes, velho Falstaff? 
Imprecas contra o destino! Infeliz! Quem és tu para praguejar 
contra ele, se ele te concedeu uma dádiva? Tu não enxergas 
nem um palmo na frente do teu nariz. Não vês, ingênuo, que 
não há despedidas? Para que últimos olhares, últimos falares 
mudos, últimos amores? Últimas presenças? Últimas ausên-
cias? O que são as últimas coisas? Para quê? O que procuras 
tu, incauto, senão padecimento, sem o saber? Ponha a razão ao 
lado do teu coração. A razão é uma boa conselheira da fantasia. 
E esta não o é menos para aquela. O único e o último tiveste! 
O que queres mais além desse perfume que está aqui? Ela lhe 
invadiu os ossos. Tu a tens e não sabes. És um pobre coitado!
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Era humano desabar. Um gesto um tanto infantil. Algo 
lhe dizia que isso deveria ficar mal na figuração de uma intenção. 

Em termos concretos, o que ele tinha que fazer era voltar 
para os seus aposentos. O sininho da razão lhe chegava aos 
ouvidos. Dam. Dalam. Dam. Dalam. O que mais ele poderia 
fazer ali, além de estar estancado? Tudo além desta paralisia 
dolorida, que não fosse voltar sobre os próprios passos, seria 
algo ridículo. Ir ao encontro dela, junto aos jovens? Nem pensar, 
mesmo sobre a mortal pressão do seu coração, que saltava dentro 
do seu peito. Algo assim não fazia parte dos seus princípios. 
Nunca fez parte de sua história e nem da sua nobreza. Preferiria 
a morte a um passo desses! Essa talvez fosse a dimensão dele 
que ela mais poderia apreciar nele, sendo ela quem era, se não 
fosse esse tempo que interrompia tudo.

Ver e ver. Esgotar o ver. Oh! Amantes que querem tirar 
a última gota do que é inesgotável! Insaciáveis incorrigíveis! O 
amor é ausência. A presença é a luz que separa. Separou até as 
terríveis trevas, por que não há de separar os amantes.

E ridículo também seria deixar-se ficar, como um tolo, 
perdido em meio a um caminho. O único movimento possí-
vel era aquele que lhe acenava o sininho da razão. Ele estava 
cercado pela solidão. 

Sir John Falstaff, velho caçador de símbolos, que mais 
símbolos procuras tu aqui, parado como uma estátua jogada em 
um bosque? Nunca é demais repetir. Para que últimos olhares, 
últimos falares mudos, últimos agora impossíveis amores, 
últimas presenças, últimas ausências? Se símbolos procuras, 
por que não tomas como símbolo o fato de terem sido os ra-
pazes, e não as moças, que lhe levaram aquela dádiva que ela 
lhe enviou, e que tu ainda não conheces, levaram e apenas lhe 
disseram, por símbolos, que tu poderias descer assim que o 
quisesse? Eles não lhe fizeram companhia. Por quê? Não porque 
ela não quisesse. Presta a atenção homem! Era porque ela não 
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queria mais despedidas do que aquela que ela então lhe deixou, 
cantada por seus lábios mudos, ao pegar na maçaneta da porta 
que rescendia a essências evolando-se no ar de um quarto. E só 
então sair, acreditando que tu estavas dominado pelos sonhos. O 
destino, que tanto tu maldizes, talvez tenha arranjado para que 
o teu fiel escudeiro, o acaso, que tu tens por trapalhão, tenha 
trabalhado para que ninguém, nem ela, o tivessem visto, tendo 
a alma atravessada por um turbilhão de emoções, paralisado, 
sem saber o que fazer, dilacerado por dúvidas sem sentido cujas 
vozes lhe seriam flechas agudas a cravarem-se na alma. O que 
queres mais com símbolos do que esse mágico arranjo de um 
gorro vermelho que ela veste e que lhe tomou quando estava, 
com as amigas, colhendo flores e brotos, em meio à claridade 
da tarde, com o sol inclinado sobre o teu rosto e envolvendo 
o seu formoso corpo numa aura de luz? Que mais símbolos 
queres, além dessa imensa ternura? Oh! Insensível, não sentes 
uma certa dose de compaixão naqueles olhos que flutuam como 
safiras azuis no fundo dos oceanos? Comiseração em relação a ti 
e a ela também, pois, nada mais faz do que aceitar um mandado 
do destino que nem ela, nem tu, controlam. Ela é forte como 
tu, velho Falstaff. Tu e ela são merecedores um do outro. Vai 
se saber o que estaria por detrás de tudo isso! Os jovens estão 
deixando o vestíbulo e encaminham-se para a ponte de jade. E 
toma tento, homem! O adorno de gorro vermelho, enrolado 
a cabelos negros, não é mais visto. Porém, está por aí. O que 
esperas tu, Falstaff?

Alguma força o empurrou no sentido de voltar sobre os 
próprios passos. Caminhar é bom. Quebra a inação em que nos 
deixa a ansiedade diante de escolhas impossíveis, e leva-nos, 
nem que o seja ao léu, cambaleantes, para algum lugar que não 
aquele da paralisia. Ia, não muito rápido pelo corredor na direção 
do grande salão onde, na noite anterior, fora servido o jantar e 
onde estava servido o desjejum. Não havia mais ninguém por 
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ali, e as suas grandes janelas, todas abertas, deixavam passar de 
um modo desimpedido a tenra luz da manhã, e as suas cortinas, 
semelhantes a véus, apenas drapejavam suaves com a passagem 
da aragem matutina, derramando no ambiente a sua amenida-
de e os seus aromas, deixando ver a praça em frente, cheia de 
pessegueiros floridos, e, mais adiante, as grandes árvores que 
dominavam a floresta. Falstaff calculou que todos estivessem 
saindo para cumprirem mais alguma outra parte da sua bonita 
festa juvenil. Ele não tinha a mínima ideia do que poderia ser essa 
etapa. E muito menos ainda sobre quantos dias mais estariam 
eles reunidos naquele lugar cuja beleza impar cada hora mais o 
encantava. Longe e perto demais dos homens e do seu mundo. 
Longe por ser uma fantasia. Perto por ser uma realidade. A ele 
chegavam, em ondas, porque ora amortecidos ora mais fortes, 
os murmúrios de vozes dos jovens, às vezes gritos, misturados 
ao que seria mesmo uma azáfama de um tropel, ainda não orga-
nizado. Falstaff, que tinha um agudo senso de localização, não 
demorou muito a entender que tudo acontecia justo na praça 
que fica logo em frente à ponte que se curva elegante sobre as 
águas. E, como que empurrado por algum insight, começou a 
correr rumo às escadarias. Subiu-as no ritmo que lhe davam 
as suas pernas. E, começou, obstinado, a se recriminar. O que 
fazes tu, velho Falstaff, no lugar onde não devias estar? O que 
querias tu lá? Todos os símbolos te foram dados. Lembra-te do 
que os lábios mudos dela falaram, vermelhos de ardor, cheios de 
êxtase, ébrios de desejos, entregues a ti, ó homem, tendo atrás 
de si a porta fechada, na noite, nela aspergindo o seu perfume. 
E as mãos dela acariciando os teus cabelos cheios de orvalho, 
derramando as suas gotas pelo chão, caindo nele e explodindo, 
brilhando como coloridas gotículas, como se pedras preciosas 
fossem, algumas delas espalhadas pelo ar, difratando e refletindo 
a meiga luz que deixava ver a inteira e embriagadora beleza do 
seu corpo. Por que não contemplá-la na última visão, em meio 
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ao esplendor dessa linda manhã? Última visão não é o último 
olhar. Não é o último falar mudo. Não é o último desejo. Não é 
a última presença. Não é a última ausência. Ah! Velho Falstaff, 
dá pressa a esses teus passos!

C E N A  2 2

Ele subiu o mais rápido que as suas pernas permitiam. 
Ao chegar ao pavimento dos seus aposentos, procurou, to-
mado pela ansiedade, o corredor de interligação com o balcão 
externo. Tinha-o usado, há pouco, quando chegou ainda nas 
primeiras horas da manhã. Não lhe foi difícil repetir o mesmo 
caminho. Ao sair desse corredor, dando com a amplidão do 
espaço exterior, os tímidos raios do sol nascente não mais se 
escondiam por detrás das sombras compactas das árvores que, 
nos primeiros albores do dia, funcionavam como uma espécie 
de cortina opaca, fechando o acesso da luz, ao lago, pelos lados 
do oriente. A vermelhidão transbordava naquele horizonte 
anunciando a chegada breve do sol. O tom violeta ia então se 
recolhendo e, desse modo, ia deixando o céu mais azulado. Na 
sua pressa, tangido por uma aflição incontrolável – o temor 
de perder o que definiu para si como a última visão dela, que 
não se proibiu –, Falstaff nem reparou que os primeiros raios 
do sol então estavam caindo amenos sobre a superfície d’água, 
pousando nela, leves como o fazem os cisnes, criando uma 
multidão de reflexos, misturando, ao tom azul que vinha de 
cima, do firmamento que se clareava, e apagava as últimas e 
teimosas estrelas, e as exuberantes imagens invertidas da orla 
na qual os salgueiros e os pessegueiros davam o tom.

Guiado pelo seu aguçado senso de orientação, ele tomou 
o caminho oposto ao que fez com ela, na noite que terminava, 
dado que, por indução, lhe seria o caminho mais curto. Assim, 
passou apressado, quase em marcha olímpica, pela porta externa 
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de seus aposentos, que ficavam mais próximos à fachada oci-
dental daquele paço, seguindo direto, por essa fachada, para o 
lado norte do seu balcão externo, justo o lado que se defrontava 
com a praça de pessegueiros, que ficava em frente à ponte, e 
onde julgou, havia pouco, que se reuniam os jovens. Ao che-
gar ao local que ainda exalava o perfume dela, e que ele sabia 
ser o lugar da porta cuja fechadura, cantada pelos seus lábios 
mudos, exalava os aromas de suas mãos – ao chegar ali, não 
sem uma intensa emoção, porque todo um passado recente caía 
sobre si mesmo, derramando os seus êxtases, Falstaff parou a 
sua marcha. Voltou--se e, algo inebriado, contemplou a porta 
que fora por ela fechada atrás de si, iluminada pela doce quase 
nenhuma luz da noite, que ali conseguia penetrar. Nela fixou 
o seu enternecido olhar, aspirando, com toda a força que pôde, 
o seu ar, como se quisesse levá-lo até à partícula última de 
seus ossos para que lá permanecesse para sempre. E, só, então, 
virou-se para o lado da balaustrada para onde caminhou, e se 
apoiou, contemplando uma cena com que se extasiou.

De uma lado, estava a lembrança, do outro, a realidade, 
como que entrecruzada por sonhos.

Era a situação simétrica à cena da tarde do dia anterior 
quando eles se encontraram naquele caminho que ela, agora, 
com os seus cavaleiros, retomava no sentido inverso, na hora, 
na luz e na sombra, e no ato de ir-se. Lá era a presença. Agora 
era a ausência. O amor é ausência e presença, velho Falstaff. 
Todavia, ele não queria saber disso. Queria apenas contemplar 
a beleza do que via. Beleza e melancolia. Que seja. Ele não 
estava preocupado com essa possível contradição de palavras. 
Palavras costumam ser banais palavras! Como pode haver 
beleza na melancolia? Quem há de saber? Deixa para lá! O que 
importava era que havia um belo e muito natural arranjo de 
cabelos com o que fora um gorro vermelho, que flutuava na 
primeira fila da coluna, e estava iluminado pelo sol da manhã, 
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cujos raios desciam deleitosos pelo chão, entre as árvores, e 
pelo caminho, forrado de folhas caídas e brotos de flores, e que 
entravam de viés, pelas fileiras dos cavalos, alongando-lhes as 
sombras, como se estas quisessem fugir-lhes dos cascos. O que 
importava era aquele esplendoroso escarlate enrolado a cabelos 
lisos e negros, irradiando a sua luz única, o símbolo de todos 
os símbolos, iluminado por aquele sol na plenitude de sua ju-
ventude, naquele dia inaugurador da primavera. Se pudesse, ele 
iria ficar ali preso àquele impossível tempo de um impossível 
espaço. Aqui, nesse longe e perto dos homens. Longe demais 
porque eles não o sentem junto de si mesmos, velho Falstaff. 
O que há de se fazer? Perto demais porque é como algo que 
lhes foge das mãos depois de apanhá-lo, nesse ter e não ter de 
uma fuga. Repetindo. O que há de se fazer?

Ela se lhe entranhou até os ossos! Era a sua presença para 
sempre ao lado da sua ausência. Nessa fuga, nesse horizonte, que 
vai se desmanchando diante dele. E o vai fazendo aos poucos. 
Como ele o haveria de querer e, se pudesse, que fosse intermi-
nável. Algo que vai se perdendo em uma imagem, ou miragem 
que ondula com as ondas de calor que saem do chão por dentre 
as cores e perfumes dos campos cultivados que eles, os jovens, 
com ela, percorreriam, quiçá sem ter destino e nem fim. 

Ah! Pudera ser assim mesmo! Sem destino e nem fim. 
Apenas estariam de passagem, por ali, como um peregrino. 
Como ele. Um viajante errante e solitário. 

Enquanto aquela imagem, cheia de ternura, se desman-
chava no ar, longe do alcance dos seus olhos, enquanto a sua 
última visão dela assim ia se desfazendo, como o sonho do qual 
vamos acordando, ele ia sentindo que, cadenciados, os seus pés, 
grudados no chão duro, talvez guiados por uma força caridosa, 
iam-no trazendo de volta à compreensão do seu destino.
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O sonho baixou para o mundo, Sir John Falstaff, caçador 
de sonhos e pescador de pérolas raras. O sonho baixou para o 
mundo para fazê-lo um lugar sempre habitável pelo humano. 
Essa era a lição dos tempos. E que estava na beleza daquele 
andante con moto. Melancolia? O que importa? Ó homem! É 
preciso despertar. Era preciso despertar, pelo carinhoso zéfi-
ro, cheio de frescor, trazido pela primavera, a renovadora da 
vida, em seu eterno ciclo, mesmo sabendo que virá o tempo 
das tormentas, dilacerações, dores e tristezas, o pesar e a des-
ventura pelos caminhos da existência, aos quais se seguiriam 
novos sonhos e novas primaveras, novas e renovadas ilusões.

Falstaff permaneceu imóvel, mesmo depois de não mais 
ver a imagem trêmula da coluna de cavaleiros, após sair da 
floresta, e que, imaginava ele, naquelas alturas, devia estar 
caminhando entre os campos cultivados, que começavam a ser 
banhados pelos raios oblíquos e dourados do sol nascente. O 
caminho do sol inclinado cheio de flores e brotos caídos estava 
vazio. Como o estava o seu coração.

Só então, quando a sua visão, por um feliz acaso, se am-
pliou, pode notar a imensidão da beleza que o envolvia em sua 
hora de melancolia. Numa ampla perspectiva, considerando a 
relativa altura em que se posicionava, o mais longínquo que 
pudesse alcançar o seu olhar, além das copas das árvores, as 
mais altas que fossem, a visão era encantadora, naquele ar 
filtrado e afável da manhã. 

Como pode ser isso, Sir John Falstaff? Como pode o teu 
coração estar vazio diante de tudo isso? Como pode a beleza 
abraçar essa tua vaga tristeza? Não sabes. Não te é dado ex-
plicar essa contradição. O certo é que esse estado torna ainda 
mais belo isso tudo que te cerca. Não vês? Talvez seja porque 
a melancolia nos deixa em um elevado grau de sensibilidade, 
abrindo-nos as portas do sonho e, por que não, do pensamento 
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voltado a nós mesmos, da meditação sobre a nossa condição 
existencial. Talvez. 

Então, porventura atravessado por um insight, naquele 
exato instante, em que esses fluxos dos pensamentos passavam 
em sua alma, ele pode reparar melhor que o lago ficava em uma 
espécie de depressão. Uma bucólica bacia cercada por colinas 
onduladas que iam de modo gradual e quase imperceptível 
ganhando altura, como se formassem um contraforte, ou di-
visor de águas, que, à primeira vista, denotava ser circular. Um 
observador que estivesse em qualquer dos seus pontos teria 
uma visão fantástica de uma exuberante floresta, como que 
defendendo um lago e um belíssimo conjunto arquitetônico 
e urbanístico – dois grandes prédios, um deles de porcelana 
branca, algo monumental, inesperado, pousado como um calmo 
cisne no seu lago, tendo à sua frente uma não menos belíssima 
ponte de jade arqueada sobre as águas, nelas se refletindo, como 
se fosse um Narciso se admirando e se amando em sua mitoló-
gica beleza. E, complementando tudo, como se enfeitasse todas 
essas formas, e também nelas impregnasse os seus perfumes, 
um jardim de pessegueiros floridos, jogando no ar, na luz, no 
céu e no chão o róseo avermelhado de suas pétalas.

Falstaff moveu-se. Tirou os seus olhos do horizonte. 
Virou-se, encostou-se na balaustrada, deixando atrás de si a 
paisagem, e contemplou aquela porta sob a claridade difusa do 
dia que nascia. Que ela, na sua cor e no seu aroma, e, sobretudo 
o mais nessa terra, no seu símbolo, que tem a mão da amada 
fechando-a atrás de si para colocá-los fora do mundo, ficasse 
na sua memória para o resto de seus dias. Que lá permaneces-
se, andasse ele por onde andasse. Não importasse os vales que 
tivesse que atravessar.

Ele se pôs a caminhar. Voltava sobre os seus próprios 
e apressados passos para ali chegar e contemplar a sua última 
visão. E o fazia muito devagar. Como se o tempo não o estivesse 
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empurrando. Correr para quê, velho Falstaff? Devia ser algum 
ato de rebeldia inconsciente para delongar o mais possível a sua 
presença onde queria ficar. Ah, se ficar lhe fosse possível! Ele 
sabia que algum imperativo logo o colocaria na continuidade da 
sua peregrinação. Isso lhe significava ir-se de novo. Nada mais 
que ir-se, sempre. Como o vinha fazendo desde algum tempo. 
Como se fugisse do mundo. Não como uma ave de arribação, 
que sempre volta, e sim como uma ave que apenas voa, e voa, 
e voa, ao sabor do vento sob as suas asas, e que desce quando 
alguma paragem se oferece em seu caminho interminável. E 
o andar lento talvez fosse uma sua oposição possível a esse 
mandado. Ia ensimesmado com a mão direita apoiada no suave 
frio do bonito corrimão de bronze da balaustrada. Um frio 
gostoso. Dava-lhe a sensação de estar no mundo e tendo os 
seus olhos virados para a imensidão da paisagem que se des-
cortinava naquela linda e aprazível manhã, quando as flores, 
na sua plenitude, jorravam no ar as suas cores e essências e 
os pássaros, demandando os seus pares, e premidos pela vida, 
faziam explodir a sua algazarra de sons que flutuavam sobre 
as águas do lago, na sua mansa quietude.

Ele estacou. Pôs o seu olhar dirigido para longe e se 
apoiando na balaustrada. Talvez ele procurasse no horizonte 
a imagem dela, da sua dileta mestra.

Tu, minha querida Diotima, estás me devendo explica-
ções. No final da tua escada da beleza, que começa com o amor, 
está a divindade do belo que dizes ser o belo em si, com o que 
concordam os conhecedores, mais habilitados do que esse pobre 
coitado aqui para falar sobre essas coisas. A escada do amor 
para mim tem sido, como tu mesma sabes, um terminar em 
degraus partidos. O belo final, aquele que não é sombra, nem 
aparência, nem uma ilusão, não querendo diminuir o que seja 
isso, para mim tão caro como a vida, a ilusão, a fantasia, o belo 
último que tu dizes ser a realidade mesma, a qual só podemos 
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contemplar com a alma, ou com a inteligência, ou com a razão, 
como tu queiras, para mim, estaria interdito, longínquo de-
mais para que lá ponha os meus pobres pés. A minha história, 
com o amor, minha querida, nada mais tem sido uma coluna 
partida de um templo que ficará, para sempre, quero crer, 
inacabado, e assim, essa história se assemelha a muitas dessas 
ruínas antigas, jogadas pelos bosques, cheias de musgos que o 
tempo vai lhes depositando, camada a camada, com infinita 
paciência, século após século. Camadas essas denunciadoras 
da sua idade, como o dizem os especialistas. Está lá, com a sua 
bela base, o seu belo fuste que se desenha na proporção justa 
da medida áurea. Ah! E que não chega ao capitel que se junta 
formoso na arquitrave, e nem forma o majestoso frontão, com 
os seus graciosos altos-relevos. Nada disso. Fica lá. Permanece 
lá, apenas como desejo, como projeto inconcluso, assim no ar, 
sob a chuva, a neve, o sol e as sombras da noite, iluminadas 
pelos ciclos do luar. E que, dando a entender misteriosas para 
os passantes, ficam faladas como sendo fantasmagorias de um 
passado imemorial. Que lástima, minha querida.

Tu sabes que não sou cético, muito menos pessimista. 
Como poderia eu agregar em minha alma esses estados, a não 
ser como primícias de um novo conhecimento? Tu sabes, minha 
doce Diotima, que creio no poder da fantasia e do sonho, de suas 
sofridas superações e dos seus difíceis renascimentos, nos seus 
eternos retornos, sempre cheios de angústia, como acontecia, 
pelos séculos antepassados, como nos contam as nossas mais 
caras tradições, com o fabuloso Dioniso. Tu sabes como, no 
fundo mesmo das coisas, venero a vida. Seria muito hipócrita se 
assim não fosse, pois, cultuo o amor que é vida. Nunca a troquei 
por nada, apesar das incompreensões que a minha figura, reco-
nheço, algo grotesca, por vezes, provoca nas gentes, pois, com 
a sua sábia licença, posso me considerar um bufão. Não tem a 
mínima importância. É o preço de minhas gargalhadas sonoras, 
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como dizem os taberneiros dessas estradas da vida, apreciadores 
do bom e celestial xerez, como esse seu discípulo aqui.

Tu sabes que essa melancolia minha, apesar das aparên-
cias, é apenas passageira, talvez esconda a minha angústia por 
frequentar um mundo cada vez mais incompreensível e cada 
vez mais imprevisível, assim sendo por obra da bela Fortuna. 
Oh! E como é bela! Muitos achariam um absurdo, eu falar desse 
modo. Uma mulher como tu. Sábia e formosa como tu. Aquela 
que pode ser tomada como Nêmesis, em certos tempos, como 
doadora de uma justiça equilibradora das coisas do mundo. E 
nisso ela é implacável, incompreensível e misteriosa. Aliás, 
como toda mulher. Não me queira mal, se assim o falo. O que as 
defenderia, na sua fragilidade, perante o mundo, se não fosse o 
mistério, se não fosse as oferendas ansiadas que guardam dentro 
de si mesmas, e que aprenderam, como delicada autodefesa, no 
continuum das eras, a entregá-las ao amado escolhido, e a mais 
ninguém? Tu sabes, dois princípios femininos nos comandam 
a existência: o amor, a vida, juntos simbolizados na bela Psiqué; 
e a morte, simbolizada na terrível Moira. E um outro princípio 
feminino nos comanda o destino, simbolizado nela mesma, 
Fortuna. Ela que sempre volta transformada e irreconhecível, 
nos ciclos dos tempos. Ela, com o seu corpo apolíneo, atraente, 
magnética, vestida com novas e deslumbrantes roupagens, 
como o fazem as lindas mulheres, com os seus véus diáfanos, 
esvoaçantes, mal escondendo as suas tentadoras benesses, para 
iludir os homens sobre quem sejam, no ar dos seus mistérios. Ela, 
como tu sabes, não é cega. Ela, assim, admirando ou reprovando 
as nossas obras, mulher sensível, como tu, capaz de nos ver o 
mérito e, imagine, de tirar a arrogância da razão – obra de uma 
mulher! ah! ah! ah! –, ela, maga enigmática, em certa medida, 
nos devolve uma esperança quando nos é dado caminhar por 
um vale de lágrimas que sufoca o nosso coração. Desse modo, 
meiga Diotima, a minha melancolia, como tu o sabes, é uma 
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melancolia positiva, se é que se pode falar assim, ao contrário 
do que acontece com outros, pelos quais movo dentro de mim 
um sentimento de piedade, nutrindo por eles uma desmedida 
admiração. Pois foram eles, no canto de sua coragem, do seu 
medo, da sua solidão, foram eles, minha doce Diotima, que nos 
alertaram sobre esse mundo inexplicável e incompreensível. 
Foram eles que, em certa medida, colocaram vários senões 
nesse Logos que nos quer tiranizar. Eles tiveram o destemor 
de desafiar a força que seria irresistível, e, porque não, bela, da 
razão. Foram eles que, até mesmo com atrevimento, diante da 
sua imponência, proclamada como autosuficiente, tiveram a 
audácia de dizer a ela, assim na cara, que ela, razão, deixava no 
ar muitas respostas sobre o sentido do mundo, e ficava muda 
diante de certos paradoxos em que se envolveu, ou se calava 
frente à incerteza que estaria na natureza das coisas. Se é que 
me é dado o direito de assim o dizer. Então, porque motivo a 
melancolia não me poria na posição de pensar. Ela funciona, 
para mim, como funcionava o mal para aquele seu sábio dis-
cípulo a quem tu ensinaste tudo sobre o amor. Não foi ele que 
nos chamou a atenção sobre a necessidade de existir o mal no 
mundo para que nele, mundo, se fizesse o bem? Ele só não 
queria que o mal fosse dar com os seus costados no Olimpo, 
porque aí, então, minha estimada amiga, estaríamos todos 
perdidos. Imaginaste o que seria? Corromperem-se os deuses? 
Aí de nós! Não foi desse modo? Sempre que a melancolia me 
ronda, faço-me a pergunta: por que estou assim? De onde pode 
vir essa tristeza vaga que nada fala. O que é que está me pondo 
no chão? Qual seria o caminho para sair dessas sombras? Desta 
maneira, se me fosse dado o poder da criação de belas obras de 
arte, iria sempre recusar, como primeiro passo, a representá-la 
envolta no mágico véu da beleza. Outros assim o fizeram. E 
foi bom que assim o fosse. O mundo de então, e por que não, 
o mundo de hoje, necessitava desse alerta. Chamaram-nos a 
atenção sobre os problemas humanos que não conhecíamos. 
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Dimensões desconhecidas de nossas almas foram postas des-
pojadas diante de nós, ou debaixo de símbolos, sob o nosso 
olhar para que, com as emoções que despertaram em nós, 
pudéssemos ter consciência do que até mesmo poderia nos 
ser uma ameaça. Foram audazes e muitos se imolaram nessa 
tarefa. Criaram beleza com a melancolia. Quem iria imaginar 
tal feito? Construíram belezas superiores, chegaram aos céus, 
talvez tivessem alcançado o que tu chamas, se bem me recordo, 
de divino belo, para nos dizer sobre as suas visões de mundo. 
Ela, essa vaga tristeza, que de vez em quando se abate sobre 
os que são dignos do nome de humanos, para mim, graças aos 
céus, é um estado de alma que me aguça a razão, que tomo, 
com o teu exemplo, como uma boa conselheira da fantasia.

Falstaff continuava parado com as mãos no corrimão 
frio e viu quando os primeiros raios do sol bateram sobre a 
superfície quieta do lago.

Quero vida, minha amiga e mestra. Poderia dizer, quero 
essa luz que sempre nasce nessa primavera cheia de festas e de 
jovens a celebrá-la. E não seria por outro motivo que te falo tudo 
isso. E voltando ao ponto, caríssima. Tu me deves explicações 
sobre a minha condição presente. Se não quiseres falar, saberei 
entender o teu silêncio. O mesmo silêncio que permaneceu na 
boca de Tristão diante de uma angustiada Isolda quando esta 
lhe pedia uma confissão de amor.

Tu, como Tristão, ficas muda. Tu sempre compreen-
deste o silêncio. E agora cala-te diante de algo que talvez eu 
não vá compreender. Entendo que tu queiras me poupar. Sei 
da grande e afetuosa estima que tens por mim. E desse modo 
fico só, aqui comigo mesmo, deixando escoar esse desalento 
que me domina e, que sei, vai passar. Vai embora no fluxo do 
tempo. E fico meditando sobre os versos que tu mesma me 
ensinaste. Versos musicais daquela que é mitológica como tu, 
porque vem das profundidades de nossa história humana, musa 
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pura da poesia, mãe carinhosa dos poetas. Sim, é ela mesma, 
que declaro para ti, mesmo que tu o saibas, Safo.

Sim, ternura, como ela, tu podes me dizer que o que 
Eros fez comigo foi me devastar, como o vento, úmido e frio, 
pesado e tempestuoso, o faz, quando desaba impiedoso sobre o 
frágil carvalho, isolado, que está sobre o alto de um penhasco, 
que avança sobre as ondas de um mar revolto. Assim é Eros. 
E o preço de suas delícias.

Ele retomou a caminhada pelo balcão, pelo mesmo cami-
nho em que veio, continuando a segurar o corrimão de bronze 
da balaustrada até chegar à porta externa de seus aposentos, 
quando o sol, despontando na altura, acima da copa das árvores, 
começava a bater inclinado sobre as águas do lago, que servia 
de espelho a um bando de cisnes, que chegaram não se sabe 
de onde, e que voavam majestosos sobre ele, mais se asseme-
lhando a uma dura e imóvel superfície, a refletir até então os 
últimos tons violetas que teimavam permanecer no céu, como 
se pudessem recusar o fim da noite.

C E N A  2 3

Ele se virou para contemplar essa cena. A brisa leve e 
amena da manhã havia cessado. O que era o sublime voo dos 
cisnes foi, repentino, contraponteado por uma multidão de 
inquietos marrecos que, sem que nem para que, talvez des-
prevenidos, acordados de seus longos sonos, começaram a se 
mover, numa infernal barulheira. Eles, sem muita cerimônia, 
levantavam os seus voos numa linda algazarra. Iam alçando 
um voo que, visto cada um em si mesmo, abstraindo-se os 
outros, era até mesmo canhestro, pois, tudo dava a entender 
que empreendiam uma ação impossível, difícil, custando-lhes 
muito empenho em ganhar os ares. Entretanto, quando visto 
no seu conjunto, era encantador – bonito de se admirar. O que 
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enganava a qualquer desavisado que pudesse, pela aparência 
dos seus movimentos, achá-los desajeitados. Longe disso, na 
verdade, o seu alçar voo era feito com muita arte. Ao mesmo 
tempo em que batiam céleres e sonoras as suas asas, num 
movimento simultâneo, provocando grande turbulência no 
espaço que ocupavam, iam levantando, entre eles, uma densa 
e móvel nuvem de finíssimas gotículas, que causavam copiosa 
reflexão e fracionamento da luz do sol, como se minúsculos 
prismas fossem, colorindo o ar com todas as possíveis cores 
do vermelho ao violeta. Uma deliciosa cena com tal profusão 
de ondas luminosas, com enigmáticos limites, às vezes bem 
marcados, no detalhe, às vezes não, sub-reptícios, no conjunto, 
enfim, uma realidade incrível, absurda, por projetar-se como 
uma imagem de si mesma, como se isso fosse possível, alguma 
coisa assim de fazer inveja aos velhos impressionistas e de 
aguçar a criatividade de qualquer novo criador de estruturas 
pictóricas, que pudesse, com o seu gênio, expressar a dinâmica 
das coisas, e que pudesse fazer de um continuum colorido em 
mutação a sua forma de expressão plástica. E, desse modo, 
fosse capaz de expressar aquela exuberante movimentação 
que esses pequenos e encantadores pássaros faziam, criando, 
com alarido, e incomum alegria, aqui e ali, inúmeros, peque-
nos e grandes arco-íris, que nadavam no ar, ao sabor de um 
incompreensível acaso e que, depois, como se fosse por um 
passe de mágica, se desmanchavam, extinguindo-se, cintilando, 
como se fossem fogos de artifício elevando-se aos céus. Que 
olhos não se maravilhariam com tudo isso! Ao erguerem-se, 
tendo os seus pescoços esticados e os seus peitos cheios de 
vento, os seus pés, leves, quase soltos ao vento, iam delicados 
tocando, nas primícias do seu voo, as inquietas águas. Ora 
era um pé ora era o outro, como se por elas caminhassem, 
o que lhes dava uma aparência de estarem em plena dança, 
leves como plumas. Tudo em meio a uma grande variedade 
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de luminescências e brilhos, como se andassem e, ao mesmo 
tempo, voassem através de uma grande nuvem fosforescente 
que criavam, em um aparente caos, e em que flutuavam. E 
assim iam molhando as suas plumagens negras que acabavam 
por refletir, com intensidade, os raios do sol, ainda frágeis, 
aumentando o belo efeito de seu voo. E, pelo modo como 
saiam, todos, quase ao mesmo tempo, davam a entender terem 
estado naquele lugar, como viageiros de passagem, nada mais 
do que isso, peregrinos, aos milhares, vindo de alhures. E que 
nele resolveram pousar e pernoitar, quando a intensidade da 
luz do dia murchava. E tudo faziam em meio a uma gritaria, 
um confuso somatório de grasnados que iam se refletir na 
cortina das árvores, antes de ganharem as alturas. Nem po-
deriam ser chamados de bando, tal a sua quantidade. Mais 
se assemelhavam a um enorme enxame de abelhas que subia 
em grandes volteios. Voavam cada vez mais se aproximando 
dos cisnes, imperturbáveis, no seu solene movimento de asas, 
dando a entender que de há muito estavam acostumados com 
aquela pródiga barulhada, até que o que se imaginava fosse 
o conjunto dos seus líderes decidisse voar para fora, em uma 
esplêndida evolução, subindo acima das copas das árvores e 
indo, por fim, eles todos perderem-se no horizonte, como se 
fossem mesmo aves de arribação retomando o seu caminho 
de volta. Longe, na perspectiva de uma visão pelos lados do 
sul, bandos e mais bandos de pássaros se moviam em grupos 
bem organizados, voando numa formação em que as suas 
duas alas se fechavam sobre um vértice, como os dois lados 
de um triângulo. Assemelhavam-se a manchas flutuantes no 
azul do céu, que se tornava cada vez mais nítido, na medida 
em que o sol afastava a noite e fazia retroceder-lhe as som-
bras, mergulhando-as no oceano do poente. E então, quando 
essa nuvem de marrecos dissipou-se na distância, voltou-se à 
calmaria inicial das primeiras luzes do dia. Uma quietude se 
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apossou do lugar, com a volta dos delicados e harmoniosos 
cantos de outros pássaros que tiveram as suas vozes abafadas 
pelo alvoroço daqueles que se tinham partido para outras 
paragens. Logo se fazia ouvir um coral de gorjeios a envolver 
os imponentes cisnes que volteavam e volteavam. Até que 
dois ou três deles resolvessem encerrar o seu elegante voo. E 
o fizeram em grandes e calmos círculos espirais, que iam per-
dendo altura, sendo imitados pelos demais. E iam pousando, 
um após o outro, ou em duplas, em movimentos sincronizados, 
como se fizessem um pas de deux, com extrema delicadeza, 
planando como se também caminhassem sobre o lago que, 
nessas alturas das coisas, se mostrava como um espelho um 
tanto agitado por ondas que vagavam em todas as direções, 
e que iam se chocando entre si, até chegarem misturadas e 
descaracterizadas às suas margens.

Nele, lago, que para Falstaff ainda escondia um enigma, 
e que então era senhor de nova tranquilidade, como se fosse o 
seu lugar, cheios de intimidade com ele, deslizavam os cisnes. 
Belos, cada um contemplando cada um, com os seus pescoços 
curvados, imponentes, brancos, imaculados, como se fossem lí-
rios flutuantes a se moverem sobre um reflexo do azul matutino.

Com os olhos postos nessa calma natureza, concen-
trado naquela beleza, e abrigado em sua sinuosa experiência 
existencial, e em seu próprio temperamento, mais propenso à 
luz do que às sombras, mais dada à alegria do que à tristeza, os 
pensamentos que até então dominavam a psique de Falstaff, 
que estavam um tanto sombreados pela amargura, começaram 
a se assemelhar a uma névoa que se elevava e ia irremediável se 
desmanchando, desvanecendo-se numa atmosfera que fosse se 
enchendo de luz. E, desse modo, ia se sublimando em sua alma, 
sem, no entanto, nela se apagar, o que a ausência, ali sentida, 
nela depositou para sempre. O que teria que ser, seria. A me-
mória também seria sua. E de mais ninguém. E essa era a sua 
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revanche a esse ter que ser. E o que lhe cabia mesmo era retomar 
o seu caminho de viandante solitário. Quem, qual arauto, em 
sã consciência, iria lhe dizer que não teria que ser isso?

Virou-se e, em um discreto estado de alma mais leve, 
ao encarar mais uma vez aquela porta externa do seu quarto, 
veio--lhe uma incontida vontade de rir. Por que rir? Ele não 
sabia. Não explicava esse impulso que vinha do seu coração. 
Rir da sua condição. Será? Pode ser. E não rir pouco não. Rir 
muito! Gargalhar! Rir de si mesmo. Ser o seu próprio bufão. 
Aliás, como fora tomado em grande parte de sua vida. Talvez 
fosse assim porque o riso incomoda. Incomoda porque, quiçá, 
põe à nossa frente alguma verdade que deveria ficar velada. Os 
palhaços contam a verdade pelo riso. Rir de tudo. Até mesmo 
da dor. O que, quem sabe, lhes faz ser motivo de inveja, dado 
que podem revelar para os outros um maior grau de superação 
de seus estados ansiosos, e de suas tragédias. Tudo poderia ser 
diferente. Quem o vai saber? Poderia ser que fosse o riso de 
um comediante que, na solidão, representasse para si próprio. 
Que levasse para a troça a sua própria condição, a sua própria 
tristeza, ou desventura, vá lá. Talvez como o fazem aqueles 
dados por loucos. Ou melhor, digamos, um comediante que 
não pagava nenhuma entrada para o seu próprio espetáculo. 
Gargalhar às bandeiras despregadas. Gargalhar sem nenhuma 
preocupação quanto à origem desta vontade. Sem nenhuma 
teorização, razão, justificação. Às favas com tudo isso! Que 
venha essa sua incontida condição de fanfarrão! Oh! Falstaff, 
bufão! Índole de palhaço de si para si! Não era isso que diziam? 
Gargalhar de si para si. Que impedimento poderia haver? Ali 
estavam a atmosfera, o ar, o azul do céu, e ninguém mais a não 
ser a natureza, os belos cisnes, para vê-lo. Ninguém a dá-lo 
por demente! E se desse? E se algum intrometido ali estivesse 
escondido vendo-o rir solto para os céus? O que importaria 
isso, diante de tudo o que lhe era atribuído? Era nada! Afinal, 
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o que ele tinha a perder se gargalhasse para o mundo? Nada a 
perder. A gaitada, que era o seu elemento, talvez o seu elemento 
primordial, que ainda agorinha mesmo reprimiu, pois, poderia 
ser um insulto àquele silêncio matutino, de vozes abafadas, que 
então o cercava, agora estava desimpedida! Que o mundo a 
ouvisse! E que os seus ricos tons, dados nos registros que vão 
do baixo profundo ao barítono mais alto, ecoasse até mesmo 
pelos ignotos cantos da terra. E ele começou a gostar dela. A 
comporta de suas emoções ameaçavam abrirem-se. Uma espécie 
de gozo foi tomando conta de seu âmago, como prelúdio do 
seu transbordamento. Instintivo sentia que isso lhe seria uma 
forma de libertação, muito além de uma resignação depois 
de um protesto. Inclinou-se para a porta e voltou-se uma vez 
mais para o lago, como se cumprisse uma liturgia. Abriu os 
braços para o céu, formando um arco, com as palmas das mãos 
votadas para cima, num gesto algo sacerdotal, um gesto cheio 
de majestade. Que os calmos cisnes, o vazio, o silêncio, e por 
que não? a bela senhora Fortuna, e tudo o mais, o ouvissem! 
E soltou o que reprimia, como se mandasse para os espaços o 
que lhe comprimia o coração. Ah! Ah! Ah! Ah! 

Ah! Ah! Ah! Ah! E repetia-se ao infinito. Como se fosse 
uma litania.

Soltava a ruidosa voz e bailava, sozinho, apoiado nas 
pernas, não curvadas, como quase sempre o fazia, agora era 
sobre pernas retilíneas, sobre os pés afastados e sólidos fincados 
no chão, colocando o seu forte corpo na vertical, com os seus 
longos braços bem abertos, oscilantes na posição horizontal, e 
mãos soltas, tronco aprumado, com o rosto virado para cima, 
encarando o céu, porém tudo de um modo muito leve, dir-se-
-ia, coreográfico, e girando em movimentos cheios de graça, 
volteando-se leve como um hábil dançarino, dando voltas e 
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mais voltas, e gargalhadeando como se estivesse dançando em 
um imenso palco. O palco do mundo. Ah! Ah! Ah! Ah!

Ah! Ah!Ah! Ah!
Se alguém o pudesse ver, rindo forte para o alto, como 

que bailando naquele balcão, seria dado por um desmiolado 
rematado e irreversível. Digno de ser internado em um hospí-
cio. Tomado por alguma alucinação suprema! Que importava 
isso? Que fosse doidice. Sim! Nada a opor! A verdade é que era 
a glória! Pouco se lhe dava! E desde modo ficou, até que todos 
os ecos, que provinham de todos os desvãos perdidos, naqueles 
espaços, a ele chegassem e lhe dissessem que o mundo o ouvira 
rir, alto e bom som, como um genial bufão de si mesmo.

Quando parou, como se cumprisse uma liturgia, afastou-
-se um pouco da balaustrada, fez uma longa reverência, num 
gesto largo de braços bem abertos, para aquela cena que se abria 
esplendorosa, em uma nova manhã. Ergueu-se, e voltou-se, 
girando sobre os próprios pés. E de novo fixou o seu olhar na-
quela porta diante da qual fez-lhe nova reverência toda especial 
e plena de significados. Agora, inexplicável, de si para si, mais 
vagarosa e muito mais cerimoniosa, como se a personificasse. 
Afinal, ela era a testemunha de sua inebriante noite, única, 
e última. Toda uma presença estava ali, diante de seus olhos 
paralisados, como num sonho acordado. E foi com os olhos 
fixos nela que, num bonito andante, cadenciado, caminhou em 
sua direção. Por que não teria sido aqui? Assim os perfumes 
de suas mãos, as essências das flores que ela derramou sobre 
mim, estariam ainda aqui, nessa maçaneta que pego com certa 
carícia. Ah! Que delícia! Gozo celestial! Estariam ainda por 
todo esse meu quarto, a minha pequena morada, por um tempo 
que, mesmo impossível, quereria fosse infindável. Por quê? A 
censura da voz interior o interrompeu na sua vaga quimera. 
Fantasia. Para que, velho Falstaff esse devaneio? Para que esse 
teu infrutífero querer entender o incompreensível? Tu estás 



380 | Falstaff: uma fantasia

ainda com as essências dela impregnadas em teu corpo. Isso é 
o que importa, homem! O que queres mais? Não são os perfu-
mes das flores e brotos, que colhia, e que em ti ainda habitam. 
Toma tento homem, são todos os seus perfumes de mulher, 
o doce gosto da fêmea amada, aquilo que vem do fundo das 
idades, aquilo que está nas profundidades mais recônditas de 
sua alma. O que queres mais, velho Falstaff? Nada a fazer senão 
reconhecer. É verdade, querida voz muda, está tudo grudado 
em mim. Ela se me entranhou até os ossos.

Foi assim, nesse estado de alma, que ele entrou em seus 
aposentos, que ela escolhera para ele. E parou justo onde, havia 
pouco, encarando o bonito teto ornado com altos relevos, teve 
vontade de rir e não o fez. Foi bom que tudo se desse como 
se deu. De certa forma ele se sentia aliviado. Olhou paralisado 
para a cama e, demorado, como se medisse os passos, foi se 
aproximando do seu pé, onde tinha um bonito banco, que to-
mava toda a sua largura, afastou-o e nele se sentou, sem tirar 
os olhos daquela dádiva que ela lhe mandara, o que dava por ser 
uma graciosa e prática mochila que ali deixara para apanhá-la 
depois. Achou bom não tê-la aberto, pois, o faria com certo 
afã. Queria abri-la daquele modo como o iria fazer, pleno de 
quietude, sem ideia de tempo, nem testemunhas, isolado, com 
a única companhia de suas emoções que vagavam soltas pelo 
coração. Assim, estaria inteiro em companhia da ausência dela.

Começou a abrir os seus diversos e sucessivos laços. O 
que devia ser uma mochila, na verdade, quando desdobrada, 
era uma espécie de lençol, um tanto estranho, que se revelava 
impermeável pelo tato, cheio de compartimentos, grandes e 
pequenas bolsas, que continham, entre várias coisas, até mes-
mo encordoamentos de vários diâmetros. Algo que não dava 
nenhuma pista de ser o que na realidade era, antes de estar todo 
aberto, como ali estava, diante de seus olhos. Porém, não era 



381 | João Cezar Pierobon

isso que o surpreendia, se é que alguma coisa mais o pudesse 
surpreender em um lugar onde tudo era inusitado e que ia 
acontecendo, assim sem mais nem menos. Todavia, naquele 
belíssimo lugar sempre aconteciam surpresas. Agradáveis sur-
presas, era-lhe justo confessar.

A agradável surpresa vinha do seu ato de ir abrindo 
todo aquele conjunto. E foi acontecendo aos poucos. Impos-
sível não ir sentindo o perfume que dali se espalhava pelo ar, 
na medida em que ele ia desfazendo, laço por laço, todos os 
fechos, e abrindo todas as partes que lhes correspondiam. E 
mais, quando se sentiu todo envolvido naquela essência, para 
ele rara, pois, desconhecida para os seus sentidos, impossível 
era-lhe não fechar os olhos e, em consequência, não vê-la na 
plenitude de sua beleza. Ah! Aqueles seus dois olhos de safiras 
azuis que nadam nas profundezas dos oceanos enfeitando o seu 
rosto. Ah! Rosto único que teria sido esculpido pelas mãos de 
um gênio da beleza. E que nunca mais nada fizera. Para não 
revelar o seu segredo exclusivo. Ah! E os seus lábios que eram 
pétalas de papoulas vermelhas pedindo todos os beijos de todos 
os enigmas! Pois, cada beijo era a revelação de um segredo seu, 
a confissão de um dado êxtase escondido, e que desabrochava 
sobre o seu peito em tremores que ele sentia, em emoções 
que se desprendiam de seu pequeno coração, aos saltos, que 
ele percebia encostando o seu rosto entre os seus seios. Era o 
perfume que seu corpo lhe dava para o resto dos tempos. O 
perfume que lhe entranhara até a medula dos ossos. O perfume 
de sua ausência. A essência que ela tirou dos campos e florestas 
onde, na plenitude de seus amores primaveris, abriam-se as 
flores, pondo sob os olhares do mundo a simplicidade de suas 
belezas, para incitar o renascimento da vida.

Ali havia dois pares de uma bonita sandália de tiras que 
se enlaçavam até quase a altura dos joelhos, um calçado que 
servia tanto para um cavaleiro quanto para um andarilho; havia 
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uma muda de roupa de seda branca, quase igual à que ele vestia; 
uma manta; o que seria um saco de dormir; pequenos pedaços 
de tecidos; um pequeno cantil; havia algumas pequenas caixas 
que ele calculou serem de biscoitos, algumas, e, outras, de chá; 
havia também uma caixinha, que ele abriu, e que estava cheia 
de brotos de flores, que ela colhera na tarde do dia anterior, 
quando se encontraram na floresta; havia, entre outras coisas, 
um finíssimo pano de seda, um véu, no qual ela embrulhou flo-
res de pessegueiros; e, por último, havia um pequeno frasco de 
cristal, com uma delicada tampa de porcelana, toda trabalhada, 
em micros desenhos, que ele pressentiu guardasse o perfume 
que ela usava. A sua essência era tão pronunciada e personifi-
cada que ele a sentiu apenas chegando-a próximo ao seu rosto. 
Talvez nunca fosse abri-lo. O pequeno frasco fazia exalar o seu 
delicioso conteúdo pelo espaço. Era para permanecer fechado 
pelo resto dos tempos. Ela, com a sua sabedoria de mulher, 
transformava, assim, a ausência, em presença, a distância e 
o tempo, em um nada. Pois, o espaço e o tempo, entre eles, 
poderiam ser anulados no tempo de um relâmpago. Bastava 
chegar perto de si aquele frasco. E, então, todo um espaço, e 
todo um tempo se evaporariam, como uma névoa se desmancha 
fluida no ar, assim que a luz do sol vem aquecê-la. Esse era o 
tempo do coração. E assim, para eles, amantes na ausência, 
era o tempo. O tempo que não tinha pêndulo de marcação, o 
compasso das horas dos homens.

Falstaff, percorrendo o caminho de volta, foi fechando 
a sua mochila, rearrumando, com carinho, cada coisa no seu 
lugar, do mesmo modo como ela o fizera com a delicadeza de 
suas mãos.

Fechou os seus diversos laços e ergueu-se, pondo-a sobre 
as suas costas e enlaçando-a em sua cintura, achando-a elegante 
e leve, uma casa ambulante, pois, toda a mochila era de molde 
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a servir como uma prática rede de dormir ao relento, ou uma 
bela e leve barraca de campo.

C E N A  2 4

Falstaff abriu a porta que dá para o corredor interno. 
Com cerca da metade do corpo fora, e com a mão na maçaneta, 
virou-se e contemplou detalhe a detalhe, aquele enorme e belo 
quarto – seu teto todo trabalhado em bonitos altos relevos, a 
enorme cama, com a sua alta cabeceira em madeira esculpida e 
laqueada, que quase não usou, pois dela se levantara, num susto, 
na noite fantasmagórica das cavalgadas. Impossível não colocar 
nos lábios um meio sorriso ao se lembrar disso. Então notou 
os enormes criados-mudos que a ladeavam, cujas prateleiras 
continham livros e mais livros. Ah! Que pena! Não tê-los pelo 
menos manuseado. Em que língua estariam escritos? Talvez 
tenha sido melhor assim. Poderia, agora, saber. Para que, Sir 
John Falstaff? Ficará como parte do irrevelado deste lugar que 
tu amaste. Deixou para lá o seu solilóquio e continuou a admi-
rar aquele interior. Queria tê-lo como parte de sua memória 
pelo resto dos seus dias. Notou a porta fechada do banheiro 
interno; as cadeiras; a pequena mesa escrivaninha; o console 
e, logo acima dele, o espelho de cristal, dentro de uma mol-
dura de altos-relevos que imitavam flores, entremeadas com 
volutas; o confortável sofá; o pesado lustre do qual pendiam 
uma multidão de pequeninas gotas de cristal, que pendulavam 
a menor brisa; a cômoda em cima da qual se colocaram lindos 
arranjos de flores; o grande armário; o luxuoso parquete; os 
quadros que mostravam cenas pastoris; a porta externa. Um 
mimo que tu me deste, minha pequena dos olhos azuis. A luz 
externa derramava uma claridade doce, em seu interior, a partir 
da janela que dava para o balcão que, meio aberta, denunciava, 
pelo drapejar do seu cortinado, que a leve viração voltara a 
soprar lá fora. Meio sorrindo, ele ficou imaginando o quanto 
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de tempo aquele quarto ainda iria guardar aquele perfume, 
que ainda ali estava presente e que se impregnara em todas as 
suas paredes e móveis. Esse tempo, velho Falstaff, é o tempo 
da realidade. O que lhe importa é o tempo do coração.

Ele virou-se e foi fechando, num gesto entre a indecisão e 
a delicadeza, a porta atrás de si. Foi com a imagem dela em suas 
entranhas que foi soltando a maçaneta, e uma essência de seu 
raro perfume dominou o ar que respirava, quando, caminhando 
demorado pelo corredor, tomou a direção das escadarias.

Desceu-as devagar. Não demonstrava nenhuma pressa 
em ir-se. Sabia e aceitava esse imperativo. Reconhecia que era 
dominado por um vago e contraditório sentimento de querer 
ficar. E de não poder fazê-lo. Era como se deixar levar por 
uma vontade que não podia definir. Um impulso que não lhe 
causava dor. É aquele ir-se, até mesmo cheio de doçura, que 
está nos olhos singelos de alguém sábio, que parte, e que pede 
a compreensão do outro, que está diante dele, de que a ele, que 
se vai, nada mais resta senão essa compreensão, toda ela contida 
e esgotada nesse ir-se. Então ia, não como um barco à deriva, 
solto, ao léu, lançado ao sabor dos ventos e das ondas. Era a ida 
do pássaro peregrino. O voo cheio de destino, soberano. Era 
algo em função de uma decisão que estava nele, íntima, interna, 
natural, compulsória, e que vinha de uma mera compreensão 
de levantar o seu voo para outras paragens que, no caso dele, 
Falstaff, podiam ser, e com certeza o eram, desconhecidas. A 
ele, pássaro, era dado voar, enchendo as suas asas de vento, 
admirando o horizonte longínquo, na consciência de sua plena 
liberdade, livre de quaisquer amarras que o pudessem reter 
onde não lhe era dado permanecer. Apenas estava voltando à 
sua condição de viajante errante, um andarilho solitário pelos 
caminhos da natureza.

Quando chegou ao pé da escada, lá estavam os dois rapa-
zes que tinham lhe levado o presente que ela lhe dera. Mesmo 
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acostumado com os imprevistos que ali aconteciam, o fato de 
os dois gentis rapazes estarem lhe esperando justo no térreo, 
foi-lhe algo inesperado, que ele não o demonstrou, apenas 
sorriu-lhes, inclinando-se, no que foi correspondido. Um riso 
interior misturou-se a esse sorriso cortês ao imaginar que eles 
pudessem tê-lo ouvido dar aquela estrondosa gargalhada. A soli-
dão em que ele se colocou não era tanta assim. O único consolo 
que tinha sobre o fato era que, lá no fundo de si mesmo, na 
realidade, acreditou, de qualquer modo, que alguém o pudesse 
ouvir. E como de fato aconteceu, não se importou o mínimo 
com isso. Quem, naquele lugar, com tudo o que acontecia, à 
luz do sol ou da lua, sob as estrelas, ou sob o azul do céu, não o 
iria compreender? O que pode esconder os amantes se os seus 
olhos, e os seus atos, como os dela, falam tudo? Não houve a 
mínima preocupação de se esconder nada de ninguém. Quem 
não imaginaria a sua condição? Alguém poderia ter dúvida de 
que não era um estrondoso rir de si mesmo por causa dessa 
sua condição? Quem não iria entender a ironia que o cercava? 
Ali havia mais sabedoria que se calava do que ele o poderia 
imaginar. E lá estavam eles, os dois solícitos jovens, para dar 
seguimento a essa sabedoria.

Eles lhe fizeram sinais para que ele os acompanhasse e 
conduziram-no ao salão onde ainda estava posto o café da ma-
nhã, o mesmo por onde, apressado, passara agorinha mesmo, 
e onde, na noite anterior, fora servido o jantar. Não passou 
despercebido a Falstaff que os carrilhões, pendurados nas am-
plas janelas, que davam para o pátio dos pessegueiros, soavam 
as suas deliciosas harmonias, tudo em meio aos incontáveis 
cantos dos pássaros, que a ele chegavam entremeados à luz 
natural que invadia o ambiente, e aos aromas que sentiu virem 
de longe e que calculou emanassem dos campos, prenhes da 
fermentação da vida. Tudo enfeitando ainda mais o ensolarado 
dia primaveril que começava.
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Terminado o desjejum, algo frugal, pois, estava sem 
nenhuma fome, Falstaff se dirigiu, com os dois moços, para o 
átrio de entrada e daí para o vestíbulo externo onde, calçou e 
amarrou as sandálias que ganhara, deixando lá os seus velhos 
e surrados calçados. Após os seus acompanhantes também se 
calçarem, dirigiram-se, então, os três, para a ponte, e daí para 
o pátio dos pessegueiros onde foram encontrar um outro que 
os esperava montando um fogoso corcel, pêlo negro, brilhante, 
que cintilava à luz da manhã, uma beleza de animal, que ro-
dopiava, fazendo vários círculos no mesmo lugar, ao mesmo 
tempo dando pequenos saltos, querendo tomar o freio nos 
dentes, como se simulasse empinar diante de todos, curvando 
o pescoço, agitado, movimentando no ar a sua vasta crina, re-
linchando indócil, enfim, dando a impressão de ser indomável, 
algo que chamou a atenção de Falstaff, que nem imaginara o 
que estava para acontecer. O cavaleiro desmontou, com o que 
sossegou o seu indócil e formoso animal, como se fosse num 
passe de mágica. Ele passou as rédeas a um dos que estavam 
conduzindo Falstaff, inclinou-se para os três, no que foi cor-
respondido, e se retirou. Logo em seguida, o que segurava as 
rédeas se aproximou de Falstaff e deu-as a ele, inclinando-se. 
Falstaff, então, compreendeu que lhe estava sendo oferecido 
um belíssimo animal, e meio estupefato, pois, jamais poderia 
contar com uma coisa dessas, segurou as rédeas, meio vacilante, 
e cortês inclinou-se, como se estivesse agradecendo aquela nova 
dádiva, querendo se fazer entender que não estava atinando 
com nada do que estava acontecendo. Para ele, os dois que o 
haviam trazido até ali iriam se despedir dele, e pronto, nada 
mais, mesmo que não gostassem de despedidas, como Falstaff. 
A coisa havia tomado um rumo imprevisível. Havia algo que 
faltava no ar. Não terminara no ato de ter sido dado um presente, 
após o que seria o ir-se embora. As expressões corporais diziam 
tudo no seu jogo simbólico. O outro parceiro, que tinha algo 
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nas mãos, como se compreendesse a sua situação, visível nos 
seus olhos atônitos, como se pedisse alguma explicação, que 
não poderia ser dada, em que nada havia a dizer nem a explicar, 
adiantou-se logo, e entregou-lhe, sorrindo, tendo no rosto um 
ar calmo, o que seria um envelope branco, sinalizando para que 
ele o abrisse. Para que ele o fizesse, segurou, por ele, as rédeas 
do animal agora tranquilo. Falstaff, então, abriu o envelope e 
de lá retirou o que, no seu entendimento, continha um bilhete. 
A simbologia lhe era incompreensível. Aos seus olhos, seria 
mais uma pintura do que uma mera escrita. Os símbolos não 
foram feitos como se fossem letras. Estavam muito além delas. 
Aqueles símbolos foram pintados e a sua intuição lhe dizia 
que ali estava, não uma carta, não um mero bilhete. Um tanto 
incrédulo, a sua voz interior martelava: é uma poesia, Falstaff! 
não vês? Vagaroso, foi percebendo. Havia uma semelhança em 
certas terminações, ou o que ele supôs sê-las, no que ele tomava 
como sendo versos. O que devia querer dizer que o autor da-
quelas bem compostas linhas produzia, nessas terminações, o 
mesmo som. E, como que deslumbrado, e de um modo jamais 
imaginado, num estalo, paralisado, confirmou, para si mesmo, 
o que o torneio de poesias dos jovens, na noite passada, lhe 
sinalizara, o caráter universal da música na linguagem da poesia. 
Música que a poesia expressava com tanta beleza. Ah! Como 
tu antes não o pudera compreender? Tudo tem a sua hora, Sir 
John Falstaff! Nós só compreendemos quando estamos prontos 
para compreender. Antes, tudo passa ao largo. Somos cegos e 
surdos. E, após um tempo, não sem estar em estado de intensa 
emoção, Falstaff, por sinais, e com o dedo indicador posto sobre 
a sua boca, com um sutil som nela contido, pediu a aquele que 
lhe entregou o envelope que lesse aquilo que tomava por ser 
uma poesia, mesmo que ele não compreendesse nada. Ele ape-
nas queria ouvir a música que ali estava. Não eram as palavras 
que lhe interessavam, era a sua musicalidade, a essência última 
dos possíveis significados que ali foram postos e dados a ele. 
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E, então, o jovem, com um semblante de quem louvasse esse 
seu pedido, guardando nos olhos um viés de alegria, e que, por 
isso, inexplicável, tinha o ar de alguém sábio, com delicadeza, 
tomou-lhe o papel das mãos, passou para o outro as rédeas do 
animal, e, para o deleite de Falstaff, leu como se fosse em um 
adágio, aquele texto, em voz alta, e bonita. Era como se can-
tasse. Ele devia ser um poeta. Donde aquele que de sabedoria. 
Quando acabou, Falstaff, tendo os olhos fechados, demorou a 
sair do seu estado de elevação. Compreendeu a beleza daquela 
língua no que tinha ela de primordial que era a sua música. O 
que lhe significava, naquela hora, não lhe importava. O que lhe 
importava era a música. Era aquele belo flutuar da acentuação 
que subia e descia, era aquele prolongar e acabar das sílabas, 
se é que era isso que ali existia.

O leitor declamador deu-lhe de volta o texto dentro do 
envelope. Falstaff desamarrou a sua mochila da cintura, virou-a 
e, com carinho, guardou, em um de seus vários comparti-
mentos aquele envelope. Voltou a por a mochila nas costas, 
amarrando-a à cintura. Logo a seguir, o seu outro cicerone 
passou-lhe as rédeas. E eles, tendo cumprido a sua missão, se 
despediram com uma longa reverência, educados, sem sair do 
lugar. Falstaff, sob os seus olhares, como um bom cavaleiro, 
montou, agitando o cavalo, que ameaçou dar pequenos saltos, 
abaixando e elevando o pescoço, sacudindo a cabeça e eriçando 
a sua formosa crina, indócil, algo que ficou no prelúdio de uma 
intenção. Logo se aquietou, diante dos dois rapazes que riam 
como se compreendessem o que se passava. O belo e fogoso 
animal não custou muito a saber, e a respeitar, logo no jeito 
de montar, e estar em cima da sela, quem ali estava, como um 
conhecedor da arte, com as rédeas na mão. O cavaleiro fez um 
último, elegante e ligeiro gesto de despedida para os seus anfi-
triões, no que foi correspondido. Eles demonstravam alegria em 
seus rostos de adolescentes, nos quais era possível notar uma 
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leve expressão de orgulho, ao terem servido e acompanhado, 
em sua despedida, a um verdadeiro cavaleiro, em todos os 
sentidos. Falstaff foi adrede se afastando sem nenhuma pressa, 
numa bonita marcha a ré, com o seu corcel, e o fez elegante 
virar-se, pelo tênue toque na rédea, como que ordenando, 
com os pés firmes nos estribos, uma andadura leve, em que 
deslizasse plano em sua sela, pois, não queria desnecessárias 
correrias ao ir-se, tomando o rumo da entrada oeste do lago 
pela sua estrada marginal.

Os dois que ficaram, imóveis, contemplavam admira-
dos a sua destreza ao cavalgar. Não se enganaram sobre a sua 
verdadeira natureza. Eles eram exímios cavaleiros. Apenas 
expressavam certo espanto de ele ter ali chegado pelas próprias 
pernas, como um andarilho errante, que devia ter vindo de 
longe, não se sabe de quais horizontes, talvez perdidos no tempo 
e no espaço. O que importava isso? Era um mistério sobre o 
qual não queriam pensar. Fosse o que fosse, ele era uma boa 
alma. Eles sentiam que vinha de dentro dele uma corrente de 
vida que transbordava através de seus olhos.

 Falstaff, procurando afastar as ondas de pensamentos 
que pudessem turvar a sua admiração sobre o encanto inex-
plicável daquele lugar, e guardando a musicalidade que estava 
contida naquele texto que ela lhe enviara, estava, agora, era 
mesmo à procura do enigma dos cavaleiros que cavalgavam – 
ah!, fantasmagoria! – sobre as águas, como se fosse de pedra 
dura, na noite enluarada e em meio a um intenso nevoeiro. 
Cavaleiros senhores daquele incrível tropel que o botara para 
fora da cama e, num salto, sobre o balcão, encostado em seu 
parapeito, e pasmo, como um incrédulo que vê, e não acredita 
no que observa.

Quando ele chegou ao local de onde os cavaleiros se 
lançavam, com ímpeto, na espessa nuvem que cobria o lago, 
branca e fosforescente, pelo efeito do luar, num assombro de 
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coragem, o seu cavalo se inquietou. Não que ameaçasse tomar 
o seu freio nos dentes. Pois, sabia, há muito, logo no jeito de 
o seu cavaleiro montar, e ao comandar-lhe aquela marcha de 
sela plana, quem era o seu condutor. Corcoveava o seu pescoço, 
abaixando-o e elevando-o, como se quisesse se livrar de algo 
que nele grudara, agitando a sua vasta crina no vento, e dando 
pequenos relinchos, o que demonstrava certa independência de 
comportamento, como se dissesse ao dono do leme, lá em cima, 
que podia ver a longínqua linha do horizonte, que a relação 
entre eles era de respeito o qual, entretanto, deveria ser mútuo. 
Não estabelecia uma relação de obediência simples. Era mais 
uma relação de autoridade reconhecida. Falstaff, que não era de 
maneira nenhuma um neófito nisso, sabia de cara que ele não 
era um animal comum. Conhecia da arte como ninguém. Era 
muito além disso. Era superlativo em todas as suas qualidades. 
Era belo, e, na sua altura, era forte, vistoso, cor negra brilhante, 
imponente. Falstaff não tinham a mínima dúvida sobre ser ele 
ágil ao extremo nas mudanças de direção e desvios dos perigos, 
qualidades inerentes de um hábil guerreiro, e lutador, reações 
rápidas, instintivas, aos inesperados obstáculos, e mais, impe-
tuoso, veloz, capaz de transformar força em velocidade, em 
segundos, em qualquer terreno que se lhe desse, quando isso 
fosse necessário – o que ali não era o caso. Falstaff, instintivo 
e desconfiado sobre o que fosse, dado que isso acontecia justo 
ali, em frente ao portal oeste do bosque, onde começavam as 
competições noturnas, deu um pouco de folga à rédea, e deixou 
que as coisas acontecessem de um modo natural. Não temeu 
nenhum risco, sabia em quem confiar. Então ele começou a 
marchar em círculos, após rodopiar, dando pequenos saltos, 
como o fizera ao conhecê-lo. Tudo em meio a pequenos e sutis 
relinchos. Até que tomou o rumo que o aproximava da borda 
da berma. Foi então que Falstaff, atento, viu o que seria uma 
rampa. Um insight o iluminou. Ah! Uma rampa! É daqui que 
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pulavam! Se não fosse rápido no freio, haveria um salto.Não! 
Não! Eia! Não é isso! Como ele se agitava, não se conformando 
com a ordem de não pular, virava célere, ora para cá ora para lá, e 
Falstaff não tirando os olhos da água próxima, um pouco abaixo 
deles, via, numa providencial e rápida quietação, retendo-o na 
rédea curta, passar por cima de algo mais escuro, cardumes e 
mais cardumes do que divisou serem peixes coloridos. Cores 
essas ressaltadas pelos inclinados raios do sol que penetravam 
na água iluminando uma parte da camada superficial. Algo 
mais escuro. Algo mais escuro. Aquela agitação algo caótica, 
que soube domar, quase o atrapalhou de ver melhor. Até que, 
súbito, heureca! Deu com a coisa! Impossível não ver o que 
a benvinda luz do sol lhe revelava! Uma superfície submersa! 
Sim! É isso! Uma soleira! Os peixes! Ah! Pois, muito bem! É 
uma estrada, ou coisa semelhante. Há ali uma estrada, ou ca-
minho submerso. E os milhares de peixinhos, como se fosse 
um caleidoscópio de formas móveis coloridas, continuavam a 
passar, ora em uma direção ora em outra. E havia também algo 
esquisito que o intrigou. Alguma coisa plana que numa vaga 
gradação ia ficando mais escura com a profundidade. Um plano 
inclinado! Claro! Ah! Uma espécie de talude! O amortecedor da 
queda! As coisas foram se precipitando em sua mente. A imagem 
dos cavaleiros, caindo não muito rápidos, em meio ao espesso 
nevoeiro, veio-lhe como um relâmpago na sua cabeça. Então, 
ninguém se feria. Tudo foi se mostrando muito rápido diante de 
seus olhos, apesar da excitação do seu par que imaginara estar 
nos prelúdios de uma cavalgada pela superfície das águas. Uma 
estrada adrede construída para justo se passar, ou cavalgar, de 
um lado a outro do lago! Um caminho escondido. Nada a não 
ser um olhar muito atento, com um pouco de sorte, o poderia 
notar. Um olhar intencional, é bom que se diga. Aquele de 
quem o estivesse procurando, como era o caso de Falstaff que, 
contra todas as aparências, mais do que evidências, continuou 
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duvidando de que se pudesse cavalgar daquele modo sobre as 
águas. Tudo muito contraditório com o seu modo de ser que, 
quando mergulhado em certas circunstâncias, se deixava levar 
à deriva, pelas mais audaciosas fantasias, que nasciam fáceis, 
soltas, aos borbotões, no âmago do seu ânimo, e não menos 
pelas mais encantadoras ilusões, muitas das quais, quando su-
peradas, sem serem renovadas, lhe provocavam a sua terrível 
veia irônica, e até mesmo o seu ato de rir de si mesmo, quando 
se pegava como um mero joguete das coisas.

Estava resolvido o mistério. Não havia mistério algum. 
Os cavaleiros cavalgavam por uma larga e confortável estrada 
submersa, muito bem construída. O ruído de tropel em água, 
em cima de pedra dura, aquele que o tirou da cama, num salto, 
era real mesmo. Essas competições deviam ser tradicionais e 
exigiam um inacreditável arrojo, incomum destemor, por parte 
daqueles que delas participavam. Não era coisa para aprendizes. 
Deviam ser metáforas de lutas imemoriais. O que sobremaneira 
o impressionou era o nível de destreza que deviam ser exigidos 
dos competidores, no primeiro e decisivo salto, e na continuida-
de da disputa, em meio à nuvem esbranquiçada e impenetrável 
que se estendia pelo caminho invisível, e o nível de harmonia 
que se impunha entre os guerreiros e os seus corcéis. Eles cor-
riam como se voassem às cegas, com um apuradíssimo senso 
de direção, na noite, com um compacto colchão de nevoeiro a 
cobrir as águas, como se estivessem a cavalgar dentro de uma 
nebulosa no firmamento. Essa era a aparência cheia de beleza. 
Uma ilusão cheia de uma rica fantasia.

Falstaff, que controlava, à meia rédea, aquele que ain-
da insistia em pular e correr, como se estivesse na cavalgada 
noturna, estaria, não a contragosto, no centro de um feixe de 
contradições. Guardava um sorriso nos lábios. Um sorriso mais 
enigmático do que sutil. Se alguém ousasse lhe perguntar a causa 
desse meio sorriso, sem dívida iria ouvir dele uma saída irônica, 
ou uma tirada meio alegórica, com dado viés evasivo de uma 
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parábola, e iria embora mais intrigado do que chegara, pensando, 
com os seus próprios botões, se não saía dali sabendo menos 
do que antes sabia, ou se fora enganado, sentindo-se como o 
carneiro, dado como sabido, que fora buscar lã, em algum lugar, 
e de lá saíra mesmo era tosquiado. No fundo, nem ele próprio, 
Falstaff, saberia dizer a fonte desse sorriso. Talvez pudesse 
admitir que inconsciente procurasse as referências reais para 
a sua noite de sonho. Sonho porque a sua realidade lhe estava 
sendo inacreditável. E não um absurdo. Ele mesmo se pegava 
perguntando-se sobre se tudo teria mesmo acontecido daquele 
modo como aconteceu. E como lhe poderia ter acontecido algo 
tão belo. Há muito tempo, não se julgava mais merecedor de 
nada. Quanto mais algo tão inefável como o que se lhe passou 
em uma só noite. Única e última. Única porque última. Última 
porque única. Um perfeito círculo que se fecha. Onde o começo 
e o fim se tocam e se completam. Como se completassem um 
todo. Não queria mais nada. A única exceção a essa regra de 
pobreza franciscana era o seu intenso desejo de ter vida e de 
levar a existência errante e livre de um peregrino. Nada nesse 
mundo a não ser a vida e a peregrinação lhe interessavam. E 
julgava-se assim pleno, rico, pois, quem sabe?, liberto da ne-
cessidade. Então, a sua noite deslumbrante devia ser algo que, 
se contado a alguém, com certeza, esse alguém iria tomá-lo por 
fantasioso, alucinado, louco, ou, no mínimo, por mera bravata, 
coisa de fanfarrão, que gosta de jactar-se dos seus feitos, ainda 
mais aqueles ligados às coisas do amor. Uma coisa que não 
tinha nada a ver com o ethos – como totalidade e como alma, 
e como paixão – de alguém como Falstaff que, dotado de uma 
verve incomum, no sentido da autêntica alegria de viver, não 
raras vezes, era capaz de não só fazer chalaças sobre si próprio, 
ia além. Ria estrepitoso de suas próprias misérias. Aliás, como o 
fazem os geniais bufões, sempre insaciável no seu autêntico ato 
de viver, algo que colocava até mesmo acima do que os outros 
tinham por honra, glória, reconhecimento, títulos, essas coisas. 
No âmago mesmo do seu coração, ele queria dar existência 
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real, memória real, à sua noite única e última, em meio a um 
deslumbrante cenário montado dentro da natureza que servia 
de palco a uma festa plena de símbolos. Como se sonho fosse.

Além de tudo, além de tudo, Sir John Falstaff, ela não 
era um devaneio. Ela era real. Os dois olhos azuis dela eram 
reais, embora a sua visão fosse de um sonho. O corpo dela, ali 
presente, que se dava todo, sob o império de suas mãos e lá-
bios, com todas os seus êxtases, era real, tocável, visível na luz 
mortiça, inebriante, embora pudesse ser feito da matéria etérea 
dos sonhos. Os ais abafados dela eram reais. As palpitações do 
seu coração eram concretas, estavam ali fazendo tremer o seu 
largo peito, nele apertado, entranhado, e assim revelando os 
segredos de suas emoções.

C E N A  2 5

O que mais lhe restava fazer ali no portão oeste do bosque 
senão empreender o seu caminho de volta. Volta à sua pere-
grinação. Uma peregrinação sem retorno. Nada mais havia de 
mistério a ser deslindado. Mistério que pudesse pertencer aos 
limites da razão, diga-se, e cujas respostas poderiam ser encon-
tradas nos fatos mesmos, ou nas evidências da realidade – na 
sua concretude. Como o fora com o belo enigma que estaria 
por detrás daquela aparência, ou fantasmagoria, noturnas, de 
cavaleiros cavalgando por sobre as águas quietas e nebulosas. 
O que restava de mistério – e esse assim se distinguia como 
tal – seria o fato de ter dado com os seus costados naquele lugar 
perto e longe demais do mundo, naquele Éden, inexplicável, na 
porta do qual, ao invés de estarem lá, guardando-a, formosos 
e ameaçadores querubins com espadas flamejantes nas mãos, 
estavam lá eram dois belos olhos azuis. Este enigma, o dos 
olhos, sim, este estava fora daqueles limites, aqueles da razão, 
pois, pertenceria ao campo das coisas que transcendiam o real e 
estavam fora do seu campo, longe demais de suas mãos. Era-lhe 
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um dado sobre o qual ele nada poderia fazer. O único consolo 
é que sobre ele, esse mágico enigma, essa sombra nas coisas, 
esse fabuloso arcano, ele poderia muito dizer. Será? Falstaff, 
nisso, não se iludia. Dado que tudo não pudesse passar de um 
mero jogo de palavras, como gostava de afirmar. Não importa! 
Às favas todas essas lucubrações! Acontecera! E pronto! Fosse 
isso obra do acaso trapalhão, que para ele fora um bem, ou de 
Fortuna, ou do velho Destino, como se queira, nada lhe cabia 
tentar para resolvê-lo.

Ainda bem que é assim, velho Falstaff! Sim, ele concorda-
va que ainda bem que é assim. Ainda bem que haja o inesperado. 
Sim, ainda bem. Que insuportável monotonia não seria? Sim, 
que mortificante monotonia não seria? Que falta de esperança 
não deveria haver em um mundo assim tão plano e tão amorfo? 
Tão sempre previsível em tudo. Sim, como haver esperança 
onde não há o inopinado? O milagre não seria algo assim?

O seu fogoso e apolíneo parceiro, tratado à meia rédea, 
continuava dando voltas agitadas e, de vez em quando, amea-
çava entrar na rampa para saltar direto sobre as águas, o que 
levou Falstaff a concluir, sem muito medo de errar, que ele 
deveria estar entre um daqueles que entraram naquela renhida 
disputa noturna.

Calma, é hora de irmos. Falstaff, inclinando-se, afagou-o 
no alto do seu pescoço, dando um pouco mais de pressão na 
rédea, como a dizer-lhe que ninguém iria aventurar-se a uma 
cavalgada naquela hora da belíssima manhã. Obediente, dando 
por encerradas as suas voltas e ameaças, seguiu, segundo a 
vontade de seu mestre, em frente, pela estrada da berma, no 
sentido da entrada sul.

Essa entrada era a imagem antípoda da outra que ficava 
à frente do paço. De onde estava, Falstaff poderia ver, naquela 
hora da manhã ensolarada, os campos de cultivo que se esten-
diam até as colinas que formavam, com o seu anel mais elevado, 
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o anfiteatro de todo o conjunto paisagístico e urbanístico que 
ornava o palácio de porcelana branca. Era dali que saia uma 
estrada bem ampla que cortava os campos e que podia ser 
vista do ponto de onde ele estava. Seria por ela que iniciaria a 
sua volta. Se é que se poderia falar em uma volta. Pois, a sua 
peregrinação era um continuum espaço-temporal. Falstaff ia, 
apenas ia, como que comandado pelo silencioso refrão: voa 
pássaro peregrino, o céu é o teu caminho, os teus pés são as tuas 
asas. Ao observá-la, contemplativo, num gesto que talvez fosse 
de alguma recusa, desdém ou vacilo, tudo sendo muito dúbio, 
inexprimível, o caso era que ele não queria tomar essa ampla 
e bela entrada como ponto de sua saída. Ainda havia toda uma 
beleza que queria contemplar e que desejava ter na memória 
para sempre. E deste modo seguiu pela estrada circundante, 
margeando a floresta, até o ponto em que poderia admirar, em 
sua plenitude, o majestoso prédio alvo que refletia todos os tons 
da natureza primaveril, pousado como um lindo cisne naquelas 
águas, sob o sol inclinado da deslumbrante e amena manhã.

Quando chegou ao ponto da entrada leste, houve um 
ensaio de balé do seu companheiro. Falstaff, esperto, o es-
perava, pois, ali era o diametral local oposto à entrada oeste, 
justo o lugar onde os cavaleiros, que restassem da refrega, 
os que não haviam caído no nevoeiro, pulavam da estrada 
submersa para a margem, afundando na floresta e, em algum 
ponto dela, voltavam e voavam na noite. Ágil, controlando 
tudo na rédea curta, Falstaff pode trazê--lo para um relativo 
sossego, pois, a sua inquietude continuou, demonstrada pelos 
pequenos passos laterais que dava, para cá e para lá, e pelos 
pequenos, rápidos e quase contidos relinchos e simulações de 
querer corcovear. Era um animal e tanto em beleza, atitude, 
porte, e energia que se revelava ser sempre contida e prestes a 
explodir. Exigia muita maestria e sabedoria, como antecipação 
das coisas, do seu condutor. Não era para qualquer um que des-
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conhecesse a arte de montar. Esta tinha que ser na plenitude. 
Era nos extremos, ou então, não era. Não seria uma questão 
de obediência tácita. Longe disso, seria mais um exigir de seu 
mestre, sem vacilações, logo no ato de montar, que formasse, 
com ele, um mesmo corpo, e que fossem, homem e cavalo, uma 
só unidade, não lhe dispensando a perfeição, sendo ele a força 
e o seu guia a razão, cada qual desempenhando o seu papel em 
perfeita harmonia entre si. E assim, ele sabia muito bem quem 
era aquele que ia no guidão, lá em cima, onde a vista alta vê o 
horizonte na distância. A sua dona sabia muito bem quem lhe 
era o merecedor da afeição e da dedicação mútuas. É claro que 
começou, logo de saída, a haver, entre eles, um indisfarçável 
apego, uma relação de amizade, e de respeito recíproco.

Estabelecido o acordo de que não haveria cavalgadas, 
Falstaff podia contemplar, na quietude que se estabelecera, não 
tanto de longe, o esplendor daquele paço. A leve brisa trazia 
todos os sons dos pássaros distantes. Vinham em ondas, ora 
fortes ora fracas e, às vezes, tudo caia em um silêncio de mos-
teiro. Nas águas, ali na entrada leste, estando em uma posição 
favorável, dado que podia admirá-las numa perspectiva com 
o sol pelas costas, absorto, ia descobrindo todas as cores dos 
peixes que passavam, elegantes e vagarosos, por cima do platô 
da via submersa. Como lá do lado oposto, onde se dera a des-
coberta daquele enigma, eles passavam em grandes cardumes, 
mais sendo um caleidoscópio móvel, com incontáveis tons de 
cores, num efeito de fazer o deleite de qualquer observador. 
Pois, iam, com o seu movimento, transmudando o colorido da 
superfície, tanto perto da margem, como longe dela. 

Um bando de patos, surgindo acima das copas das ár-
vores, mergulhou em um ousado voo rasante, em uma gran-
de algazarra, dando a entender que pouco se lhes dava o que 
pudesse estar logo debaixo de suas asas. Como se captassem 
essa indiferença, e a ela respondessem, na mesma medida, nem 
Falstaff nem o seu par se abalaram, mesmo sentindo em seus 
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rostos a grande turbulência que vinha de cima, e que desabava 
sobre eles em um simpático caos. Algo assim que fez com que 
o contemplativo cavaleiro não reprimisse um pequeno sorriso, 
meneando negativo a sua cabeça. Brancos, os arrojados patos, 
brilhando como lírios sob o sol dos campos, e até mesmo im-
ponentes, no seu voo, e desenhando no ar uma linda espiral, 
bem aberta, foram pousando leves, como plumas, bem perto 
à esplanada dos pessegueiros. 

Oh! Como pode isso? A visão do palácio de porcelana 
branca era de deixar sem fôlego quem o admirasse assim, naquela 
manhã, recebendo o sol, ainda cheio de frescor, em suas paredes 
externas que devolvia para os céus toda a sua luminosidade. 
Fazia a imagem de um imenso barco com as suas velas cheias 
navegando pelo oceano azul e calmo.

Bem, é tempo de partirmos! O dia há muito se fez e vai 
longe a hora que não espera. Um longo caminho nos espera. 
Falstaff deu um ligeiro tranco de lado na rédea, com o que o 
seu consorte entendeu que era ora de partir e de tomar a di-
reção que queria o seu mestre. Ele nem precisou lhe dizer que 
deveria sair por aquela entrada do nascente. Ele deu a entender 
que adivinhara o que queria a vontade do seu condutor. Deu 
uma vagarosa meia-volta e se dirigiu à entrada que estava ali 
bem em frente a eles. Estava mais do que acostumado a ela nas 
noites de disputas. Ia em suave marcha plana. Falstaff, adotando 
a regra órfica, não olhou para trás. Nisso tinha um disciplina 
férrea. Tudo ali apenas existiria na sua memória e, deste modo, 
no seu coração, fincado na sua alma, enquanto lhe fosse dada 
a graça de viver nesse mundo. A memória no tempo sempre 
lhe traria aquele imenso presente que vivera – um presente do 
tamanho de uma eternidade. O sol, esgueirando-se por dentre 
os troncos das árvores e ramagens, batia direto no seu rosto, 
como se fossem suaves fachos de luz, que eram bem visíveis, 
como se fossem delicadas luzes apagando-se e acendendo-se 
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sobre os seus olhos, e iam se derramando sobre o espesso e 
macio colchão de folhas e brotos caídos que forravam o chão. 
Tomava intensas e profundas respirações, como a querer fixar 
em si todos aqueles perfumes que estava deixando. Queria 
absorver todo o ar do mundo. Demora, tu aí! Alarga os teus 
passos! Aqui e agora, faça lento o pêndulo do teu relógio, o 
depois será o depois.

Eles saíram sobre a estrada marginal que circundava a 
floresta, pelo lado dos campos, que se abriam deslumbrantes 
de luz, na cor amarela dourada dos trigais que se estendiam, 
a perder de vista, em um terreno pouco ondulado, como se 
repetissem as ondas do oceano. Viraram à direita, tomando 
o sentido da entrada sul, a qual voltavam, pelo lado de fora, 
sobre a estrada marginal. Em lá chegando, tomaram o que 
seria a estrada principal, que ia serpenteando por inumeráveis 
pequenos, bucólicos e encantadores vales e encostas, que se 
derramavam do alto de uma cadeia de pequenos e arredon-
dados montes, todos cobertos por verdejantes bosques, e cujo 
sentido geral era o poente. Não precisou muito cálculo para 
Falstaff logo concluir que aquela estrada principal, cujo sentido 
geral era agora do leste para o oeste, mas que, por inúmeras 
e desconhecidas razões, como um tortuoso rio, justo naquele 
lugar, pleno de uma indescritível beleza natural, e não menos 
carregado de símbolos, tomara a direção geral sul-norte, por 
onde ali chegara, fazia uma quase insensível, muito sutil mesmo, 
volta ao vale do rio que, situado a oeste dali, em sua memória, 
ficou batizado como sendo o rio dos Símios, em cujas águas 
banhou-se a pedido de sua sombra, sujeitando-se ao ritual do 
asperge-me, após ter cumprido o outro ritual, o da prova do 
fogo, passando pela cortina translúcida da chama heraclítica, 
que revigorou as suas forças, e que o transformou. Ele não teve 
dúvida de que essa estrada principal, pela ordem das coisas, era 
a mesma que tomou desde o páramo, por um feliz e misterioso 
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ato de Fortuna, tendo por seu leito subido e alcançado o re-
fúgio, nas montanhas, de onde descera para o que imaginara 
ser uma planície sem fim. Sinuosa estrada essa que obrigava, 
por força de ser única, o viajante errante a passar por aquele 
esplendoroso palácio de porcelana branca, com a sua ponte, o 
seu lago, a sua floresta, os seus salgueiros, os seus pessegueiros, 
o seu povo, os seus pássaros, os seus cavalos, a sua cultura, as 
suas tradições, e tudo o mais de belo que ali existia. Um lugar 
perto e longe demais do mundo. Um lugar onde respirava, e 
espargia o seu perfume, aquela que tinha os olhos da cor de 
safiras azuis que flutuam nas profundezas do oceano.

Eles, como se vagueassem ao léu, sob o sol a pino, no 
ponto máximo de sua curva celeste, seguindo o sinuoso curso 
de uma estrada que ia, com delicadeza, contornando inúmeras 
e pequenas elevações, em cujas encostas vicejavam uma rica 
vegetação que se espalhava por incontáveis vales secundários, 
dando origem a bucólicos e sombrios grotões, chegaram ao 
divisor de águas do alto do qual se podia contemplar o copioso 
vale do rio dos Símios. 

Falstaff sabia que dali também poderia admirar, ao longe, 
toda a concha que abrigava o umbroso bosque e o seu belíssimo 
palácio. Estava em um ponto da borda dominante do grande 
anfiteatro que o constituía. É claro que também poderia ver, lá 
nas imaginadas infinitas profundezas do horizonte, pelo lado 
do oriente, as grandes montanhas com as suas eternas capas 
nevadas desafiando os céus. Onde talvez fosse o grande divisor 
de águas do tempo e do espaço que colocava tudo ali longe e 
perto demais do mundo. Uma linha espacial e temporal, que 
não sabia ser isso mesmo, e que ele transpôs como andarilho 
errante, levado pelas mãos do destino que o premiara, por 
tudo o que lhe acontecera. Talvez não passasse tudo de uma 
rematada loucura. Uma loucura povoada por aquelas imagens 
de luz que tivera na deslumbrante noite no desolado páramo 
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frio quando adormeceu sob as estrelas que espalhavam pelo 
espaço uma desconhecida luz incomum. 

Seguiu firme na busca do que Fortuna lhe determinava. 
Seja o que for. Com o vento e o sol no rosto, não fez o mínimo 
gesto de parar e de se virar para olhar para trás. A sua inteira 
natureza órfica não o deixava fazer algo assim. Estava fora de 
questão. Olhar para trás era-lhe um sinal de derrota. Tudo, 
nele, doravante, seria memória. Ela cuidaria de fazer voltar 
todas as imagens e sensações como se estivessem existindo 
sob os seus olhos. A sua memória seria a sua recuperadora do 
espaço e do tempo. Ela faria, com o poder de seu lado onírico 
e mágico, voltar o tempo e o espaço daquilo tudo que ia, aos 
poucos, nos firmes passos de sua destemida e resoluta marcha, 
ficando longe de sua visão.

Assim que eles desceram e chegaram ao sopé do divisor 
de águas, em um caminho mais plano, exato do outro lado, na 
vertente do vale do rio dos Símios, Falstaff, intencional, foi 
procurando um local onde pudesse parar. O sol estava no seu 
zênite. E o céu azul. E não demorou a encontrá-lo logo que, 
ao fazer uma curva, à direita, se lhe descortinou um pequeno 
bosque pelo qual passava a estrada em que vinha e sobre a 
qual, em uma passagem a vau, corria um volumoso ribeirão 
de águas cristalinas. O seu fluxo era tão calmo que era possível 
ver inúmeros pequenos vórtices em sua superfície fazendo 
voltear folhas secas que caiam no espelho d’água. Aqui e ali, 
os peixes pulavam fazendo nascer vários trens de ondas con-
cêntricas que se espalhavam e se chocavam entre si, até que se 
desmanchassem, lançando-se contra as margens sombreadas, em 
meio às ramagens que, mergulhadas na correnteza, balançando 
cadenciadas, iam como que fazendo reverências ao pequeno 
rio em seu infindável curso. Tudo em meio a uma rica cantoria 
dos pássaros. Atravessou o ribeirão, com as águas triscando os 
seus pés nos estribos, e estacou na outra margem. Divisou um 
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local livre do sol, uma generosa sombra, e para lá se dirigiu. 
Apeou-se, retirou a sua mochila das costas, pendurando-a em 
um toco de galho partido de uma árvore, e dela sacando o pe-
queno cantil, que pendurou em sua cintura. Retirou, e largou 
pelo chão, a sela e tudo o mais do seu camarada para deixá-lo 
livre. E nada no mundo poderia tirá-lo de uma sucessão de 
mergulhos naquelas transparentes e amenas águas que a na-
tureza do terreno filtrara ao extremo limite. Quase que todo 
imerso, primeiro, de joelhos, no fundo arenoso, ficou tomando 
pequenos goles que retinha, como um precioso vinho, na sua 
boca, engolindo-a como se fosse a última delícia. Depois, ficou 
por um indeterminado tempo flutuando com o rosto virado 
para o céu, límpido como a preciosa e hialina água-marinha. 
Mudou de posição, e com o rosto quase que dentro do fluxo, 
de joelhos, reencheu o seu cantil, e desejou que o perfume que 
ele, Falstaff, carregava pertencesse àquela bela natureza que o 
rodeava e ao mundo inteiro, através daquelas águas de cristal. 
Depois de um tempo, ao ver o seu amigo perto da margem, 
chegou até próximo dele e, de dentro do ribeirão, com a água até 
a altura dos joelhos, com as mãos em concha, rindo, começou 
a jogar-lhe água em profusão sobre o belo dorso reluzente. Era 
como se estivesse, sob os raios do sol, jogando-lhe milhares 
de gotas que, divididas e minúsculas, devolviam, como belos 
brilhantes, para os ares, a luminosidade que inundava tudo. E 
exortou-o a que se alimentasse.

– Vamos lá, meu querido, procure uma boa e suculenta 
moita e trata-te de te alimentar porque o dia ainda nos será 
longo. O sol está pleno sobre a terra. E o calor nos abrasará 
doravante. Toma, depois, dessa boa e mágica água que nos é 
dada pelos céus. Renova as tuas forças que sei são muitas. A 
tua dona gostará que assim seja. Não seremos nós dois que 
vamos decepcioná-la.
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Tanto ele o estimulou, repetindo, várias vezes, esses ditos, 
e fazendo insistentes sinais com os braços e mãos, elevando-os 
e abaixando-os, que aquele que atento o ouvia, ao fim e ao cabo, 
acabou por lhe compreender, sacudindo com certa graça a sua 
cabeça, como se quisesse retirar água de sua bonita crina. Até 
que, em dado momento, algo episódico, foi fazer o que o seu 
mestre lhe aconselhava, não sem antes de lhe demonstrar a sua 
alegria, dando-lhe um pequeno relincho, com os olhos postos 
nele, e um fingido pequeno pulo, meio empinado, com as patas 
dianteiras, após o que, volteando-se rápido, e num pequeno, 
elegante e leve galope, com a cabeça elevada, vasta crina, eri-
çada, e cauda, solta, ao vento, perdeu-se da visão de Falstaff 
que, feliz, por ter ele acatado o seu conselho, não se preocupou 
mais com isso. Ele sabia muito bem com quem estava lidando.

Falstaff saiu das águas, foi até à sua mochila, dela retirando 
uma pequena lata cheia de diferentes biscoitos. Após se deliciar 
com cada um deles – hum, coisa divina!, hum, prazer dos senti-
dos! –, achou-os insuperáveis guloseimas, sendo, cada um, único, 
uma totalidade individual, que não poderia ser repetida. Cada 
um era o resultado do trabalho de arte para cada um, como se 
fosse um quadro. Nada igual nesse mundo. Nada igual. Nunca 
jamais experimentado. Um gosto do néctar dos deuses aqui nessa 
terra. Os dois olhos azuis! Meu Deus! Aqueles dois olhos azuis! 
Gostaria de ter uma garrafa de xerez. Oh! Minha alma solitária! 
Como tu irias ficar feliz. Iria tomá-lo até que se tornasse um 
bêbado na primavera. Ah! Um bêbado na primavera! Quem 
dera! Santo Deus! Que oferenda das oferendas não seria essa? 
Tomou um pouco da água, guardou o seu cantil na mochila, e 
deitou-se sobre a relva, apoiando a sua cabeça sobre as suas mãos, 
sentindo a leve brisa ir retirando a umidade de sua roupa. Como 
se sentisse ir a água se elevando no ar, gota a gota, no inexorável 
trabalho da evaporação. E assim deixando-o cheio de frescor em 
meio ao calor do dia. E ficou ouvindo aquele espantoso silêncio 
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que vinha da imensidão que o envolvia. Nada igual aquilo jamais 
sentiu. Nenhuma coisa. Era um estado de graça? Como era isso? 
Era assim aquele estar na divindade? A graça era isso? Quem 
vai saber? Que sábio vai explicar? Um silêncio quebrado pela 
aragem que batia doce nas folhagens, como um zéfiro carinhoso, 
enchendo-as de beijos, e que lhe trazia todas as essências dos 
campos que começavam então a fermentar a vida no seu eterno 
e dionisíaco ciclo de ressurgimento.

Há hora de parar e há hora de vagar. Há tempo de meditar 
e há tempo de agir, velho Falstaff. 

Então restaurados em suas forças, os dois retomaram 
a estrada. E o agora cavaleiro Falstaff, assim dignificado por 
aqueles dois olhos azuis, duas safiras que flutuam nas profun-
dezas dos oceanos, retomou o seu longo caminho de volta. 

Voa pássaro peregrino, o céu é o teu caminho, os teus 
pés são as tuas asas.

C E N A  2 6

Falstaff cavalgou horas a fio com um sol vindo do oeste 
sobre o seu rosto. O seu parceiro o fazia ir flutuando sobre a 
sela. Nele, nem a mínima sombra de qualquer fadiga. Ia inteiro 
em sua marcha. A quem os admirasse de longe, eles davam a 
impressão de serem um resoluto barco a cortar, pela proa, so-
litário, as ondas do mar que, ali, nada mais era do que campos 
e mais campos de trigo. Campos sem nenhuma demarcação e 
por cuja superfície vagavam, caóticas, pequenas ondas, tocadas 
por pulsantes rajadas de uma brisa variável na sua intensidade 
e direção, e que dominava uma paisagem bem diferente da-
quela da qual provinham e que deixaram para trás. Eles teriam 
transposto alguma espécie de parede do tempo e do espaço, pois 
tudo mudara desde que desceram dos bucólicos e pequenos 
grotões que nasciam e morriam nas fraldas daquela deliciosa 
e suave cordilheira de pequenas colinas, cheias de amenidades, 



405 | João Cezar Pierobon

que faziam a concha do palácio de porcelana branca. Aconte-
ce que isso seria uma simples aparência da realidade. Algo a 
frequentar a imaginação. A verdade é que ali, do lado de cá, a 
beleza da natureza se impregnara de amplidão – monumenta-
lidade de um horizonte que se perdia no infinito do céu. Então, 
moviam-se os dois – homem e cavalo – por um terreno plano, 
uma planície a perder de vista, que recebia, aberta, vinda de 
um céu sem nuvens, a luz do sol e, em resposta, jogava de volta 
para o espaço uma deslumbrante cor amarelo-dourada, como 
se fosse um escudo de bronze coruscante, capaz de ofuscar os 
olhos de qualquer caminhante que se aventurasse a cruzá-la. 
Em algumas áreas, por efeito do vento, e das ondulações que 
provocava, essa brilhante cor amarela-dourada ia se mistu-
rando a uma multidão de tons esverdeados que, na junção 
onde céu e terra se encontram, resultavam em uma belíssima 
composição colorida que deliciava os olhos dos que, ao longe, 
pudessem contemplá-la, após, claro, percebê-la. Era como se 
alguém mágico tivesse tido o poder de derramar, aqui e ali, 
em largas faixas, sobre a superfície de um agitado mar de tons 
esverdeados, um luminoso líquido flutuante que imitasse a viva 
cor do bronze derretido.

Falstaff ficou a imaginar como é que deveria ser esse 
jogo de luzes e cores durante o poente com a vermelhidão que 
toma conta de um lado do céu. E também se pôs a conjeturar 
como é que poderia ter cruzado, como um andarilho, todo esse 
espaço, inclusive aquele longo percurso de subida para o quase 
imperceptível divisor de águas que acabara de transpor, nessas 
poucas horas em que o fez.

Saberia ela por onde ele andaria? Ela o quis livrar de uma 
imensa canseira, se tivesse feito o mesmo caminho com as suas 
próprias pernas? Por que assim o fizera, se sabia que ele era 
um peregrino errante e que devia estar há muito acostumado 
a parar, para descansar, ou dormir, sob o céu, e abrigado na 
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natureza? Pensar nisso era pensar nela. Ele não tinha respostas 
para essas questões. O que tinha mesmo – quando começou 
a se perguntar por que razões ela assim agira –, no fundo, era 
um aperto no coração. Era um vazio na alma. Um vazio que 
se ampliava nessa imensidão bela e falsa vazia pela qual ele 
perambulava, buscando nenhum objetivo, indo como se fosse 
ao léu, à deriva nesse mar existencial do mundo, flutuante, on-
dulante, inapreensível como realidade, porém capaz de beleza 
e amor, êxtase, dor, e solidão, numa volta que se imaginava 
sem fim, sempre uma volta, como dá a entender ser essa vida 
de um eterno retorno para a mesma coisa. Será?

Poeta, velho Zaratustra, mago do tempo do eterno retor-
no, cada vez mais te entendo. Quer dizer, ouço a tua voz. Ela 
me soa agradável e canta como um poema cheio de ternura. 
Embora não a compreenda na plenitude de tuas palavras. Pois 
elas me chegam fragmentadas. E, mesmo assim, posso saber 
o que elas me dizem. O que é muito, dado que não posso, por 
mil razões, explicá-lo. Nem para mim mesmo. Por quê? Não 
o sei. Pobre coitado de mim.

Velho Falstaff, deixa tu essas vãs filosofias para lá. Con-
centra-te no teu caminho! Aquele que te conduz ai não se 
preocupa com nada disso. Ele apenas segue o seu curso.

Mais algumas horas a eito, Falstaff começou a observar 
uns farrapos de nuvens alvas e baixas irem se juntando, e se 
avolumando, contra o vivo azul do céu. Elas iam, com sutileza, 
cobrindo o espaço do poente. E iam escondendo o sol que, então 
envolto na sua brancura, como se fosse explodi-la, derramava-se 
sobre os trigais agitados, na forma de uma difusa e fortíssima 
luminosidade. Tão forte que o lado do oeste se tornou um 
imenso espaço branco ofuscante. Como se um bulbo luminoso, 
um sol branco puro ali estivesse. Não dava para se fixarem os 
olhos nele. Nesse ínterim, o dourado das espigas do trigo ia 
ficando como que embaçado por uma profusa névoa luminosa 
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esbranquiçada e translúcida. O que fazia com que os campos, 
mesmo ainda estando sob a luz do meio da tarde, tomassem 
um contraditório ar, alguma coisa fantasmal, como se algum 
fogo virtual e vítreo estivesse lavrando, em pleno dia, por toda 
a extensão das plantações. Pois, o seu efeito luminoso tecia, por 
seus reflexos, uma inefável rede cintilante, irisada, que dava a 
impressão de ali estar estendida por alguma mão imaterial que 
a lançara no ar, derramando-a no espaço interior e acima das 
plantas, e as envolvendo em uma luz um tanto nebular, sobre 
a aglomeração infinita de finíssimos fios, quase invisíveis, que 
brotavam das espigas. Um fenômeno cuja beleza era amplificada 
pela agitação ondulante que o vento insistente, nessa altura 
do dia, não muito fraco, promovia sobre a planura do trigal.

O homem e o seu cavalo iam, como um audaz barco que 
corta as ondas do oceano, navegando solitário por esse inquieto 
mar de luz opalescente. Os seus olhos nada mais eram do que 
um receptáculo multicolorido, um cadinho, desse encantador 
jogo de cores em que estavam imersos. O vento, mais sendo 
uma delicada aragem, batia em seus rostos, como um precioso 
bálsamo, tornando mais amena a aspereza do sol, na longa jor-
nada. No cavaleiro, espalhava os seus longos e encaracolados 
cabelos pelo ar, dando-lhe uma agradável sensação de frescor. 
No seu companheiro, alvoroçava a elegante e brilhante crina. 
Tudo lhes dando um quê de imponência e nobreza. Falstaff 
entendeu que essa planura nada mais era do que a anuncia-
dora do amplo vale do rio dos Símios, como assim mesmo o 
nomeara, e que meandrava solene e único naquelas paragens.

Logo após uma suave curva, eles chegaram a um pequeno 
arroio que corria manso através de um campo todo coberto 
por uma delicada e finíssima grama, um aveludado tapete, que 
devia fazer a transição entre os campos de trigo e a mata ciliar 
que abrigava o rio. Um regato ali era motivo de estranheza, 
um acontecimento surpreendente. Pois, naquela planície, que 
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tinha os ares de ilimitada, qualquer córrego, por menor que 
fosse, poderia ser tomado como algo improvável. Como po-
deria, nela, planura tão ampla, ainda haver algum fundo de 
vale, secundário, por onde pudesse se drenar alguma água? O 
fato é que ali estava ele, sem dúvida um tributário menor do 
próximo rio dos Símios. Um pequeno curso d’água, escoando 
– como pode isso? – em um plano, com margens baixas, porém 
relvadas, exibindo um moroso fluxo, tão claro que mais seria 
de cristal líquido, e não simples água, quase a transbordar além 
de suas bordas, e a correr preguiçoso para a sua confluência 
que devia estar logo um pouco à frente, em meio à exuberante 
mata galeria que então podia ser notada no horizonte com 
as suas imponentes e altas árvores cujas copas balançavam, 
agitadas pelo vento. Um gracioso ribeiro vindo não se sabe de 
onde. E a acrescentar certo tom de mistério naquela paisagem 
de extraordinária beleza.

Falstaff de cara gostou dele. Julgou que lhe fosse um pre-
sente dos céus. Como há algum tempo vinha pensando sobre 
como iria se despedir do seu dileto condutor, ao ver o pequeno 
curso d’água, num bendito insight, logo imaginou o que teria 
que fazer para que eles, num sentido figurado, se dessem, por 
carência de melhores palavras que pudessem expressar os seus 
desejos, uma honrosa separação. Para Falstaff seria mais uma 
ausência que ficaria para a memória. Um adeus que levasse em 
consideração o seu sentimento de mútua e verdadeira estima 
que entre eles nasceu e cresceu em uma longa viagem. Coisas 
inexplicáveis, que se põe fora dos signos das palavras; fluxos dos 
corações recíprocos, que pudessem se estabelecerem entre um 
homem e um animal admirável, só possíveis de serem percebi-
dos por aqueles que sabem entender a linguagem do silêncio, 
os símbolos que estão visíveis nos movimentos corporais, nos 
olhos, e no jeito de se chegarem perto um do outro e de acei-
tarem os mútuos afagos, cada um ao seu modo. Teria que ser 
algo que o engrandecesse perto daquele que a ela pertencia. E 
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assim, esperava que ele compreendesse o ter que ser das coisas, 
que ele, deste modo, teria que voltar para a sua dona, para o 
seu lugar, para o seu povo, para a sua bela morada, enfim, para 
as suas autênticas raízes. Falstaff não o queria do outro lado 
do rio. As coisas lá poderiam ser mais dolorosas em uma ine-
vitável despedida. De qualquer modo, esta haveria de ocorrer, 
seja aqui, ou seja lá. Era o imperativo das coisas. Falstaff não 
se julgava mais um cavaleiro. Ele se considerava, desde algum 
tempo, um mero andarilho, um viajante errante. Assim, era 
razoável o seu estado de angústia e preocupação com o modo 
pelo qual eles iriam, com dignidade, se apartarem, para que 
cada um aceitasse o seu destino, e percorresse o seu caminho.

A solução natural estava dada. O retorno dele teria que 
ser antes de tua volta para a outra margem, velho Falstaff! É 
isso! Ele o queria na sua margem, aquela onde estava fincado o 
seu povo, a sua natureza, a sua delicada dona, aquela que tinha 
os olhos de safiras azuis nadando no fundo dos oceanos. Deste 
modo, ele não queria saber de despedidas, nem imaginando, 
às margens do rio dos Símios. Largar aquele por quem tinha 
amor à margem? Afastar-se dele vendo-o, quem sabe, por mil 
razões, dilacerado? Vendo-o solitário, sem saber o que fazer, 
volteando-se, relinchando, saltando, com os ares da incom-
preensão estampados nos olhos, como se fosse um abandona-
do? E, mais, como não olhar para trás? Como cumprir o dito 
órfico? Ali, esse rito lhe era obrigatório. Havia passagens na 
vida em que esse rito era incontornável. E era o caso do local 
e da hora. Ele mudava de margem existencial Como ele iria 
entender esse não olhar para trás? Não! Não! Recusado! Isso 
não! Não, velho Falstaff! Quanto indigno serias tu se assim o 
fizesses! Temos inteligência e sensibilidade para procurarmos 
as soluções que satisfarão aos nossos corações e aos mandados 
do fado e da razão! Gastemos o tempo que tivermos que gastar 
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nisso. Esse tempo não importa! Sempre esperamos um afago 
de Fortuna que diferencia tudo. A decisão é definitiva! Não! 

Oh! Bem vindo sejas tu que estás atravessado no meu 
caminho, belo ribeiro deitado ao sol! Assim ele parou. E o fez 
muito próximo às margens do ensolarado e reflexivo regato. 
Estacou antes de cruzá-lo. Estava sob uma intensa luminosidade 
horizontal cuja radiação impregnava as coisas e os seres com 
um forte calor que, apesar do vento, percorria os campos, a 
incendiá-los. Desceu, retirou os arreios, o conjunto do freio, 
o cabresto, e tudo o mais, livrando-se também da mochila, 
colocando-os todos, de caso pensado, em um local um pouco 
afastado, sobre a relva.

Após o que induziu quem lhe acompanhava, livre como 
viera ao mundo, belo no corpo e na força, com delicadas pa-
lavras, a vir com ele até à margem do riacho. Entrou em suas 
águas, virou-se, e começou a dar-lhe um bom e refrescante 
banho, e às vezes tomando-as, em pequenos e rápidos goles, 
ao mesmo tempo em que as jogava, abundantes, sobre o seu 
próprio rosto e cabelos, aliviando a sensação de calor, achando 
que aquele que libertara apreciava tudo aquilo, pois, sacudia a 
cabeça, a cauda, o pescoço, a crina e o corpo, em meio a pequenos 
volteios, e quase inaudíveis rinchos, para ir retirando o excesso 
de água fresca que Falstaff, com as ambas as mãos, em concha, 
derramava farta sobre ele. Movimentos esses que jogavam, 
para o alto, uma infinidade de gotículas que se espalhavam, 
brilhando soltas, no espaço luminoso, tornando mais bonita a 
claridade ofuscante do fim do dia, umas caindo velozes sobre 
a relva, molhando-a, outras, como se personificadas fossem, 
teimando em não o fazer, num gesto inútil, dando a entender 
que queriam ficar pelo ar, nele nadando, matizando-o com o 
seu lindo colorido como se formassem uma poeira de ínfimos 
diamantes. E eles, os dois parceiros, ali, firmes, envolvidos 
nessa aura, numa brincadeira de meninos.
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Em seguida, Falstaff voltou a encabrestá-lo e foi cami-
nhando com ele, puxando-o, pela corda, até um lugar onde 
havia uma quase imperceptível subida que terminava, longe, 
em uma lombada. Em meio a esse aclive, retirou-lhe o cabresto 
e começou a falar-lhe, dando-lhe tapinhas no dorso e parando. 
E ele virando-se para Falstaff, como se o ouvisse e não estivesse 
entendendo nada.

– Vamos, meu querido! Chegou a hora de nos separar-
mos! Estás livre. Podes voltar ao teu lugar. Encontrarás água e 
alimento farto por aí. Não te preocupes. Retirei-te os arreios e 
o cabresto. Ninguém, lá no teu lugar maravilhoso, vai pensar 
que caí, como um imbecil, da sela e que tu me escapaste. Ou 
que tenha morrido por ai e dela desabei. E que tu não tiveste 
alternativa senão voltar solitário e selado. Não fiques chateado 
com o que te falo. Tu serias incapaz de me deixar ao léu, por 
qualquer motivo, por tua natureza nobre. Eles, os teus íntimos, 
são exímios cavaleiros, como jamais vi. Eles saberão entender 
os sinais de que continuei sozinho a minha viajem. Volta para 
a tua dona. Quando os teus olhos pousarem nos olhos dela 
serão os meus que em ti estarão. Não sou mais um cavaleiro, 
meu herói. Pode te ser doloroso ouvir tudo isso de mim. Sou 
um peregrino errante. Os meus pés são as minhas asas. E o 
chão duro é o meu céu.

Ele dava sinais que o entendia. Dava pequenos volteios. 
De modo brando soltava ar pelas ventas. Balançava caótico a 
cabeça agitando a sua crina. Estava impaciente. O fato de estar 
sem o cabresto não devia estar lhe significando nada.

Falstaff agitava os braços com as mãos abertas, elevava-os 
para o alto, e os abaixava, em movimentos contínuos, como 
a dizer-lhe que poderia voltar. Eia, guerreiro! Vai! Vai! O ca-
minho é todo teu! Repetia o que lhe dizia, cada vez mais alto. 
Até que ele, dando a entender que o compreendia, de repente, 
não sem voltear-se várias vezes, movimentando com extrema 
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elegância as quatro patas, meneando a cabeça, expulsando ar 
pelas ventas, agora de forma alta, como se lhe perguntasse se 
era mesmo isso que ele, o seu mestre cavaleiro, queria que ele 
fizesse – ir-se, separar-se, deixá-lo naquele chapadão cultivado, 
sozinho, em meio àquela luz–, saiu em um meio galope pela 
estrada afora, no sentido da lombada, com a bela cabeça elevada 
e o enorme corpo, belo e luzidio, cortando o ar da tarde. O que 
fez com que Falstaff respirasse aliviado, não sem uma sensação 
de vazio em seu peito, não sem um ar de angústia que o cercava 
e sufocava, em meio àquela solidão em que ficara. Não resistiu 
e, inconsolável, não quis acompanhar aquele que se fora, como 
um vulto, sumir no horizonte.

Girou sobre os pés e caminhou de volta para o lugar de 
onde partiram juntos. Dele, só lhe restava o cabresto que car-
regava nas mãos. E a sua imagem que lhe ficaria para sempre 
na memória, para existir nas horas em que pensaria nele. 

Caminhar é bom, velho Falstaff. Tira de nós esse peso 
insuportável que sentimos na alma, nessas horas em que impera 
a ausência. A sua vida era feita dela. Lástima! Ausência, uma 
palavra tão cheia de ritmo e música, tão simétrica no peso da 
tônica, tão poética. Ausência. O seu rastro sempre ficava atrás 
de si. Por que não o teriam chamado de ‘o senhor Ausência’? 
Ah! Como seria belo! O amor não é ausência?

C E N A  2 7

Falstaff, quando ia chegando ao regato e ia deixando o 
cabresto sobre a sela, tomando as providências para partir, quase 
gelou, quando sentiu um pequeno relincho atrás de si, seguido 
de passos. Fechou os olhos de incredulidade, antes de virar-se. 
Quando os abriu, o fez diante de quem dele se despedira, ou 
achava que fizera isso, e que balançava com piedosa graça a cabeça 
e fazia movimentar com delicadeza a sua crina. Ele não se fora. 
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Recusara--se a abandonar o seu cavaleiro. O esperto o tapeara. 
Como ele não o acompanhara submergir no horizonte, em al-
gum lugar, ele voltara sobre os próprios passos. E o fizera longe, 
numa distância em que não denunciaria a sua volta. Falstaff só 
não se maldisse de não tê-lo esperado afundar naquela lombada, 
porque rápido transformara esse impulso, o de maldizer-se, numa 
compreensão sobre o que se passava. Ele, o seu dileto par, se 
recusava a abandoná-lo sozinho. Esse amaldiçoar-se não cabia 
ali. Ele o poderia notar. Falstaff fora, na realidade, um ingênuo, 
um puro, ao acreditar que ele iria voltar assim sem mais nem 
menos para o seu lugar, para a sua dona. Ao invés disso, cabia 
era um amplo sorriso que estampou nos lábios quando, numa 
demonstração de afeição a quem se recusara a ir-se, foi até ele 
para afagá-lo. E com ele ter um solilóquio.

– Bem, meu estimado. Tu rejeitas uma vontade minha (e 
o acariciava em sua face, logo acima do seu focinho). Tu tens 
que aceitar que esse aqui que te afaga não é mais um cavaleiro. 
Sou apenas um andante que perambula pelos caminhos.

Entretanto, o que enregelava Falstaff era mesmo a mate-
rialização da suposição que ele guardara dentro de si, suposição 
essa ali antecipada. Ele, o seu fiel par, sem nenhuma dúvida, 
se recusaria a deixá-lo ir, sozinho, ficando inerte à beira do 
rio dos Símios, assim de graça, contemplando-o ir-se, quando 
ele empreendesse a travessia de volta à outra margem. Uma 
travessia que ele não sabia como poderia ser, pois, ali não era 
o mesmo lugar tranquilo por onde cruzara, a vau, o rio, mais 
acima, sob os olhares do que seria a sua sombra. Mais certo do 
que ao dia segue a noite, ele, que lhe fora dado por ela, que se 
considerava seu, pularia na água, logo atrás de Falstaff, como 
saltava, destemido, sobre a dura soleira de pedra submersa, 
em meio à neblina, naquelas disputas noturnas. Sem dúvida 
nenhuma, isso iria acontecer, e com um Falstaff órfico a enca-
rar o horizonte à sua frente e não sem um vazio de angústias 
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a cortar e dilacerar a sua alma, sobre o que acontecia atrás e 
em volta de si.

E mais, o que o esperaria naquela outra margem? Ele não 
sabia. Assim como não sabia o que o esperava na margem de 
cá, onde todos os possíveis e impossíveis, e inesperados, acon-
teceram, onde todas as belezas e magias desta terra estiveram 
diante de seus olhos, onde tudo o que poderia ser estranho, 
num inexplicável repente, o deixava de ser, como que por um 
milagre dos céus. O que era aquele outro mundo lá? Ele igno-
rava. Tudo se apresentava como névoas em sua visão. Nuvens 
que costumam frequentar os pensamentos e a imaginação dos 
peregrinos que andam pelas estradas desconhecidas do mundo. 
Na sequência de uma curva, um deslumbramento, ou, quem 
sabe, uma ansiedade, o inesperado.

Expressando a sua preocupação de um modo figurado, 
ele nutria a fé de que o seu consorte pudesse compreender isso. 
Ele iria ter paciência para que o caminho natural viesse à luz.

Confiava na dinâmica das coisas. Repetia mil vezes que 
às margens daquele rio – na realidade um rio pleno de sím-
bolos – não poderia haver despedidas! Essa era a decisão! E 
acabou-se! Os seus corações agitados, diante de imperativos, 
poderiam saltar para fora de seus peitos! Então, isso – de os 
dois atravessarem, juntos, para a outra margem – não poderia 
acontecer. Ele haveria de achar um modo carinhoso para que 
o seu irmão viageiro voltasse para a sua dona. Se assim não 
fosse, como é que os olhos dele, sendo os seus, iriam admirá-la? 
Fantasia? Sim! Pode ser! Que se dane! Ele, Falstaff, tinha certeza 
de que isso iria acontecer. Ela iria afagá-lo, saberia compreender 
a sua volta, e saberia ouvir a sua aguda intuição de que nada 
acontecera ao seu mestre cavaleiro que quis, por alguma razão 
inexplicável, continuar sozinho a sua peregrinação, como se 
fosse uma águia desgarrada do seu mundo.Suplicou aos céus 
para que o inspirasse no modo de conduzir essa volta simétrica, 
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em tudo, àquela que empreendia: a dele, do seu camarada, para 
um mundo seu, conhecido, pois era o mundo de suas raízes; 
a sua, para um mundo que não era o seu, desenraizado dele, 
perto e longe demais do mundo, daquele que tomava como 
seu, sendo o outro uma incógnita que se abria misteriosa à sua 
frente. Não sabendo ao certo por que motivos, uma incógnita 
que o atraia, magnética, senhora da sua paixão, na altura da 
vida em que se encontrava, talvez porque esse perto e longe 
demais, que o destino lhe dera como dádiva, fosse a chama que, 
mesmo frágil, ardia, como um fogo heraclítico, transformador, 
em meio às cinzas de suas ilusões perdidas. Ilusões que intuía 
pudessem ser renascidas, pelo fato mesmo de abrigarem, no 
seu íntimo, esse fogo.

Falstaff foi até à sua mochila e de lá retirou um punhado 
de biscoitos que guardou em um bolso. Voltou até onde esta-
va o seu par e lhe deu alguns desses biscoitos, calculando que 
ele os apreciaria. Também comeu alguns, junto dele, sempre 
expressando o seu prazer em degluti-los, na medida em que os 
mastigava, ao mesmo tempo em que o outro o fazia.

Num movimento repentino, Falstaff começou a caminhar 
de volta para o lugar onde o deixara e do qual voltara. E não 
teve dúvidas de que ele o seguiria. Nem precisou controlar o 
que acontecia às suas costas. Ele vinha sobre o seu rastro. Os 
dois seguiram passo a passo pela estrada na suave inclinação até 
que chegaram à lombada na qual se iniciava um interminável 
platô que se perdia no horizonte todo carregado com as cores 
do trigal sem limites. 

O sol, nessas alturas da tarde, se inclinava bastante no 
ocaso e nele ameaçava afundar, trazendo a escuridão da noite. 
Nesse ínterim, uma imensa nuvem estava bem no alto do céu 
acolhendo e reverberando a sua cor rubra de ferro candente, 
e explodindo no espaço celeste um deslumbrante espectro de 
cores que ia do vermelho ao amarelo, passando pelos tons 
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dos alaranjados, que então dominavam todo o seu colorido. 
A natureza então estava toda tingida por esse alaranjado que 
se derramava do céu em toda a amplitude daqueles campos. O 
trigal, sob um vento que ia se acalmando, ia se dourando mais 
ainda. Falstaff, como que esquecido do seu obstinado acompa-
nhante, ao perceber esse encantador efeito de cores que vinha 
do alto, começou a olhar o efeito dele na pele de seus braços e 
no tecido de suas roupas. Reparou que o pêlo do seu seguidor 
emitia uma cor diferente daquela sua original. Contemplou as 
plantações, e começou a imaginar o poder mágico que pudesse 
haver em toda essa transformação luminosa que acontecia em 
um simples por do sol. Tudo estava em um resplendor. O que 
estava vendo, em uma espécie de explosão luminosa de uma 
nuvem colorida, que derramava, pela terra cultivada, e pelos 
pequenos bosques que a entremeavam, uma torrente de ala-
ranjados, só podia acontecer em um dado lugar, e esse lugar 
era aquele ali onde estava, onde imperava a imensidão plana 
que se assemelhava a um oceano.

Quando chegaram ao ponto mais alto daquele suave 
aclive, Falstaff parou, no momento em que, sem dúvida, via a 
distância mais longínqua que poderia observar.

– Bem, chegou a hora de nos deixarmos. Toda essa lon-
jura é tua. É teu esse espaço encantador colorido por essa tarde 
que se enfeitou toda para vestir essa nossa despedida. Como 
tu o sabes, esse que escutas, sempre é bom repetir, não é mais 
um cavaleiro, como outrora o fora. Esse velho Falstaff, que te 
fala essas palavras, é um simples andarilho, é um homem dos 
caminhos, é um pássaro peregrino. Os meus pés são as minhas 
asas, e o imenso céu é o meu caminho. O teu lugar não é aqui 
e nem por onde doravante perambularei. O teu lugar é perto 
da tua encantadora dona.

Falstaff deu-lhe mais uns biscoitos e ao mesmo tempo 
comia outros, junto com ele, sempre calmo, tranquilo, admi-
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rando a beleza do seu belo e imponente corpo, sob aquelas 
cores, sempre lhe afagando a face.

– Vai, pelos céus! Suplico-te! Vai! É melhor essa dor aqui 
e agora do que aquela outra que não quero, nem para ti nem 
para mim. Eia! – Falava baixinho. – Volte para a tua adorada 
dona. E contemple-a com os teus olhos que serão então os 
meus. Faze isso por esse teu Falstaff aqui. E por ela.

E, devagarzinho, foi se afastando dele, andando de costas, 
olhando-o nos olhos e repetindo as mesmas frases. Volte para 
a tua adorada dona. E contemple-a com os teus olhos que serão 
então os meus. Faze isso por esse teu Falstaff aqui. E por ela. 
E ele, calmo, o contemplando, e depois, dando amplas voltas, 
que tomavam toda a superfície da estrada e algum espaço da 
plantação, no passo de um caminhar, sempre balançando a 
cabeça e eriçando a formosa crina sob o alaranjado do céu. 
Até que, surpreendente, interrompendo as suas voltas, apro-
veitando um momento em que deu as costas àquele a quem 
negava qualquer despedida – como se não quisesse encará-lo 
no momento em que partia –, tomou o rumo da estrada de 
volta, primeiro, em uma marcha leve, depois, em um apurado 
e forte galope, transformado em uma disparada, nada caótica, 
harmoniosa, plena de confiança e destreza, voava – essa era a 
imagem –, quando todas as patas se punham no ar, e saltava 
quando no chão pisavam, tudo em uma incrível velocidade 
– como se também ele fosse um órfico, igual ao seu mestre, 
interditando-se o fatal olhar para trás –, mostrando toda a po-
tência e a energia represada de seus músculos, para o espanto e 
a felicidade de Falstaff que, mesmo tendo sido um experiente 
cavaleiro, jamais vira algo como aquilo que extasiava os seus 
olhos. Ele ia como uma flecha, a meia e, depois, à longa distância. 
Resoluto ia, na sua desabalada corrida, poupando a ambos a 
sofrida permanência naquela indefinida angústia do adeus. Ia 
corajoso e imponente, a cabeça como que cortando o ar, sob 
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um céu que se avermelhava, emitindo uma extraordinária luz 
difusa que, lá pelas bandas do oriente, tingia de violeta o anil 
ainda não nublado do firmamento.

Foi sob esse céu avermelhado, pois os matizes amarelados 
e alaranjados iam se desmanchando, que Falstaff ficou com os 
olhos fixos no horizonte, sem pressa de voltar. Imobilizou-se até 
que a última e frágil imagem vacilante do seu benquisto irmão 
se transfigurasse em um tremeluzir indefinido de uma flutuante 
forma que oscilava na lonjura e lá ia se extinguindo. Sem chan-
ce, então, de haver qualquer volta. Tal foi a sua constatação. 
E não foi sem uma ponta de tristeza que tomou consciência 
disso. Não saberia dizer o quanto permaneceu nesse estado de 
ter o olhar naquele quase invisível pontinho móvel na linha 
em que o céu violáceo encontrava o plano dourado do trigal. 
Ate que tudo acabou. Todavia, estava cumprido o seu desejo. 
Ele, aquele que afinal se fora, não sem idas e vindas, agira como 
se estivesse compreendendo o ter que ser de ambos. Falstaff, 
então, virou-se, e, sem nenhum vacilo, tomou o caminho de 
volta ao regato, não sem um aperto no coração, pois, sentia, a 
cada passo seu, ampliar-se o rastro de ausência que ia deixando 
atrás de si, em suas perambulações.

Chegando ao regato, sem delonga, pôs, nas costas, a sua 
mochila, amarrou o freio e o cabresto na sela. Apanhou todo 
esse conjunto e colocou-o sobre o braço direito e, a passos 
largos, atravessou o riacho, retomando a estrada do outro lado.

Após uma ligeira e sinuosa caminhada, chegou à mar-
gem do rio dos Símios, depois de atravessar um não muito 
longo e retilíneo trecho da estrada, por dentro da fechada e 
frondosa mata que o escondia. Passagem essa toda atapetada 
por macias e úmidas folhas secas que, ao serem pisadas, como 
que emitiam um som, um lamento choroso por assim serem 
tratadas, mas que, em protesto, como a dar remorso a quem o 
fazia, explodiam, para o ar, o seu fascinante e variado colorido 
que tomava todas as sutis faixas do espectro dos tons marrons 
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entre os quais, salpicadas, sobressaiam manchas avermelhadas, 
em transições para os laranjas e quase imperceptíveis mutações 
para os amarelos. Um complexo colorido em um forte espectro 
intensificado e modulado pela vermelhidão do céu que se es-
palhava por todo aquele lugar, num singular deslumbramento, 
e que, devido a sua energia luminosa, penetrava por todas as 
frestas da densa ramagem. E, com mais vigor ainda caia inci-
sivo sobre o atapetado chão daquela umbrosa e fresca vereda, 
na qual não havia nenhuma nesga de terra. Uma luz que nela 
se despejava, transbordante, pelo largo espaço superior que 
existia entre as altas copas das árvores, que a margeavam, numa 
dimensão suficiente para deixar visível aquele raro e belo céu 
carmesim, que emitia uma radiação translúcida como se fosse 
um precioso rubi.

Ao chegar à margem do rio, Falstaff, antes de qualquer 
coisa, procurou e achou um pequeno arbusto, e de propósi-
to bem visível a quem chegasse naquele ponto, por qualquer 
motivo. Era um galho sobre o qual pode colocar a sela e tudo o 
mais que a ela se agregava. Após o que ficou a admirar a beleza 
daquele arreio, bem dimensionado, enfeitado com altos-relevos 
de prata que refletiam o esplendor daquela singular e feérica 
luz purpúrea que descia do céu. Virou-se e caminhou de volta 
à margem. Fizeste-o bem, velho Falstaff. Se eles, ou ela – quem 
dera que fosse ela, sonho, imaginação –, um dia, estiverem por 
aqui, decerto conhecerão que por aqui andei e aqui atravessei 
para a outra margem, como qualquer andarilho que tivesse se 
aventurado por essas plagas. Era uma hipótese plausível, pois, 
estava no limite dos campos cultivados que deviam ser a expressão 
da sua razão material de viver. E o motivo substantivo de toda a 
bela festa que faziam em comemoração à chegada da primavera.

Antes de iniciar a travessia do rio, Falstaff contemplou 
os céus e reparou que a tinta vermelha, que se derramava 
abundante sobre aqueles campos, também vazava pelas frestas 
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das cúpulas das imponentes árvores, que enfeitavam as suas 
margens, e se despejavam sobre as suas águas. Ainda podia ver 
uns poucos e graciosos símios que destemidos pulavam de um 
lado para o outro, como se estivessem também voltando de 
alguma aventura do outro lado. Eles eram algo como pontos 
negros a riscarem, audazes e velozes, o vermelho do espaço do 
firmamento. Embaixo, a superfície das águas mansas do rio era 
um seu reflexo, uma só vermelhidão, como que salpicada por 
circunferências concêntricas de ondas que, levadas pelo fluxo, 
aqui e ali, iam sendo feitas pelos peixes atrás dos milhares de 
pequenos frutos e brotos que nelas caiam espontâneos, ou por 
efeito da brisa que soprava. Era um sinal de um alegre festim 
antes que o véu de Nix cobrisse tudo.

Tudo está pintado desse diáfano escarlate que anuncia, 
com exuberante beleza, mais um fim de um interminável ciclo 
sobre a terra. E tu, velho Falstaff, o que fazes aí parado, como 
uma estátua? O caminho é teu. Toma-o porque a noite não tarda.

Ah! Ceus! O que quero mesmo, agora, é um bom xerez. 
E, então, se for ungido com essa graça, ser um bêbado na pri-
mavera. Seria o prêmio dos prêmios.

Não era difícil conjeturar que, sendo aquele ponto uma 
passagem de uma estrada, estava-se diante de um vau. Acre-
ditando nessa intuição, Falstaff arriscou passar com mochila 
nas costas. Se, por um acaso, em algum ponto, as águas fossem 
além da cintura, ele a tiraria e a colocaria sobre a sua cabeça. 
Não queria arriscar molhar as preciosidades que ela guardava. 
E uma delas era preciosa demais. Que segredos ela guardaria? 
Bem, não é hora disso, velho Falstaff! Move-te, homem, que a 
noite não tarda! E assim o fez. Ia,como se estivesse mergulhado 
em uma imensidão avermelhada, nas águas e no alto, e por 
tudo o que era fresta entre os troncos, ramagens e as copas das 
árvores. O mundo lhe simulava estar em meio a um imenso 
fogo que não queima. Um fogo que era mais um afago do que 
qualquer outra coisa. Um fogo que extasia a nossa alma. Será 
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isso um fogo heraclítico? Nova transformação? Alguma sime-
tria com o que aconteceu, uma repetição ao contrário? Velho 
Falstaff, deixa de indagações inúteis para essa hora. Um passo 
em falso pode arruinar a preciosidade que ela te deu. E que tu 
ainda não sabes o que seja. Distraído. Presta a atenção. E ia, 
não deixando de observar, de quando em quando, os últimos 
voos dos graciosos símios que, aqui e ali, passavam de uma 
margem para a outra.

Quando ia chegando ao outro lado – era para não se 
acreditar no que via, céus! nada a ver com fantasmagorias, 
sombras, nada disso! –, lá estava a figura de um velho, que tinha, 
sobre a cabeça, nada mais do que alguns fiapos de cabelo, que 
desciam, esbranquiçados e compridos, sobre os ombros, vestido 
com o que seria um alvo roupão, e exibindo uma comprida e 
rala barba, também esbranquiçada. Mais perto, na subida do 
aclive da margem, com as águas pelas canelas, Falstaff via que 
ele mostrava um delicado sorriso nos lábios que tornavam os 
seus olhos ainda mais miúdos, e espertos, do que se mostravam 
ser, naquele encantamento de tarde que rápida avançava na 
penumbra da noite. E o velho falou na sua língua.

– Seja bem-vindo, Sir John Falstaff. Aqui, estávamos 
esperando-o! Tenha uma boa noite. (E um Falstaff, surpreso, 
indagando-se sobre quem seria ele e o fato de, sem mais nem 
mais, o estar esperando).

– Sim, senhor. Boa noite. Esperando. (Foi o que conse-
guiu quase gaguejar, estando inteiro fora do rio, escorrendo 
abundante água pelas pernas e pés).

– Sim, esperando-o, com muita honra. (Honra. Fazia 
tempo em que não ouvia essa palavra. Ainda mais dirigida a 
ele, considerado um bufão e, por vezes, um bêbado).

– Suponho que conheço essa voz. (Arrematou um ainda 
incrédulo Falstaff. E completou depois de um significativo 
silêncio). Ela não me é estranha. Tenho a impressão de que 
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nos conhecemos de antanho (e, após uma pequena pausa, 
completou), senhor.

– Sim, quem, desde outros tempos, não se conhece por 
esses mundos afora, Sir John?

– Senhor. Pode ser. Não me é dado estranhar mais nada 
nesses lugares que são perto e longe demais, nos quais vim 
dar com os costados, como um navio que encalha na areia de 
alguma praia, e que exibe, contra os céus, a imponente e inerte 
proa, acariciada pelas ondas espumosas, tendo, na boca, as vozes 
do silêncio, e às costas, o ondulante mar sonoro, que, ao fim 
e ao cabo, sem nenhuma explicação, se vê mesmo é lançado, 
em um lugar perto e longe de mais, o que entendo ser um 
absurdo. Senhor.

– Bela imagem, Sir John. As vozes do silêncio vão mais 
longe do que podemos imaginar. O mar, às vezes, se apieda dos 
náufragos, ou dos que nele soçobram. Nem tudo é escombro 
acima das águas. Numa imagem a uma alegoria, aliás, belíssima, 
do velho Zaratustra, digo que sempre haverá um mastro onde 
pousa um pássaro que vem de longe.

– Senhor. (Falstaff falava entre inúmeros, longos e emo-
tivos silêncios). Um pássaro que vem de longe. O velho Za-
ratustra. Bela imagem essa sua, que vem de uma encantadora 
alegoria desse poeta do eterno retorno. Dionisíaco. Senhor. 
Cujo nome não sei.

– Sem nome. Inominado.
– Sim, senhor Inominado.
– Deixemos de lado esses tratamentos formais, Falstaff. 

Se nos conhecemos de antanho, como tu dizes, poupemo-nos 
essas cerimônias desnecessárias.

– De acordo, Inominado.
Os dois tomaram o rumo da estrada que ia se fazendo 

cada vez mais ampla, na medida em que deixaram a mata galeria 
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que ornava aquele bonito rio que escoava um água que refletia 
a cor avermelhada do céu.

A paisagem era outra. Outro mundo se abria aos olhos 
de um Falstaff que não se dava o direito de estranhar mais 
nada naqueles lugares que são perto e longe demais. Ele tinha 
a sensação de que estava muito distante do passado que vivera. 
Era algo como uma simples impressão. Nada além disso. Sobre 
o que não adianta pensar.



Coda – O Símio e o Além-Homem

C E N A  1

Foi sob um entardecer ofuscante e vermelho, o qual to-
mava conta de todo o universo visível, que Falstaff e Inominado 
perambularam pelo que este chamou de Jardins Geométricos, a 
uma pergunta daquele sobre a beleza que o cercava, quase sem 
nenhuma transição, desde que saíram da estrada que cortava 
a mata ciliar da margem em que estavam, mata esta que era 
simétrica, em tudo, à outra da margem oposta.

Falstaff ficou a se perguntar como é que um rio poderia 
ter esse poder de mudar a paisagem em áreas contíguas de 
proporções fora do comum. Lá, do outro lado, campos e mais 
campos cultivados que cercavam um esplendoroso palácio de 
porcelana branca, cá, jardins e mais jardins, todos concebidos 
dentro das regras da geometria clássica. Uma descontinuidade, 
um abismo – tal como em uma fantasia – separava as duas pai-
sagens. E era como que experimentar uma sensação agradável 
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de magia o estar em um lado e, de repente, por uma simples 
travessia de um rio, estar do outro que lhe era oposto. Duas 
belezas tão diferentes, porém, tão próximas. Tudo aqui, nessas 
plagas, confirmava a impressão de que se estava sempre perto 
e longe demais de tudo, e de si mesmo.

Caminhavam por áleas e mais áleas, todas retilíneas, 
exatas, que se entrecruzavam. Ladeavam-nas uma vegetação 
cortada com esmero que dava a impressão de serem perfeitos 
paralelepípedos retos. Tudo intencional, sem nenhuma dúvida, 
segundo a racionalidade da geometria euclidiana. E Falstaff 
não estranharia que os cortes das transversais, se pudessem 
ser observados de cima, que nasciam em certas áreas, que po-
deriam ser denominadas de rótulas, sempre enfeitadas por 
canteiros de flores multicoloridas, se seccionavam em exatas 
proporções áureas. Ah! Inacreditável! A proporção contida na 
beleza clássica. E, para não dar uma impressão de monotonia, 
os tais paralelepípedos eram feitos com plantas que mostravam 
vários tons dos verdes, tudo ficando como que espectral sob 
aquele céu que insistia em derramar os tons carmins por tudo.

Falstaff se extasiou numa intensidade desmedida quando 
se deparou, como se fosse um abrir de um pano de boca que 
mostra um lindo cenário, num cruzamento de largas alamedas, 
com um enorme tanque no meio do qual estava uma estátua 
dourada de Dioniso, cercado por ninfas que se sentavam, como 
ele, o deus, alegres, como em comemoração, sobre grandes 
cachos de uvas negras. Ali, quando Inominado estacou, aper-
cebendo-lhe o êxtase, que o deixou paralisado e mudo, ao 
admirar aquela obra inesperada, como que jogada no meio 
daqueles jardins monumentais, Falstaff sorriu para ele, como 
a lhe agradecer a oferta, e não se fez de rogado, ficou inerte 
também, com os olhares ébrios postos naquelas esculturas 
cuja graça, leveza, e perfeição estética deixariam em estado de 
entorpecimento qualquer um que por ali passasse. Se falasse 
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algo iria falar bobagens. Ou iria tartamudear. A dimensão de 
Dioniso, na sua alma, não podia ser expressa por palavras. Lá 
estava representado o deus do vinho, do êxtase e do entusiasmo, 
o deus das ilusões, da imaginação, da arte, das fantasias, o deus 
do coração e das paixões, em meio a cachos e mais cachos de 
uvas que escoavam com a água entre as estátuas e se derrama-
vam sobre as águas do grandioso chafariz. Tudo transfigurado 
pela forte cor do entardecer que começou a descer rápido sobre 
eles, que foram caminhando por todo o perímetro daquela bela 
fonte, que aguçava a imaginação de um Falstaff que se fechou 
em si mesmo, como a pensar, muitas vezes fantasiando – o que 
reconhecia e não se importou com isso – as várias metáforas que 
ainda sobrevivem no mundo e que giram no entorno daquele 
deus. Estamos sempre a nos esquecer do êxtase e do entusiasmo 
inerentes ao culto de Dioniso, velho Falstaff.

– Sei que a fonte de Dioniso é bela e nos inspira mil 
fantasias. Por isso, é-me difícil dizer-te que temos que nos 
ir, porque falta pouco para a chegada da noite. Os violetas, 
algo egoístas, e eufóricos, estão por ai, como vês, no alto do 
céu. E lá pelas bandas do oriente podemos notar o tremeluzir 
das primeiras estrelas. O céu abriu-se imenso. E dissipou-se 
a nuvem que nos cobria com a sua cor rúbea translúcida. Do 
que veio contigo, da outra margem, só nos restou esse zéfiro 
agradável da primavera.

– Inominado, falaste-o muito bem. Dioniso. Fantasias. 
Zéfiro da outra margem. Noite. Quero ser um bêbado na pri-
mavera.

– E eu também quero ser um deles.
– Então seremos dois bêbados. Que venha o senhor da 

taverna e nos sirva o melhor xerez que possa existir.
– Com certeza o senhor da taverna terá tantos que não 

sabemos qual será o melhor.



427 | João Cezar Pierobon

– Então, tomaremos de todos um pouco. E nem precisa-
remos cantar canção nenhuma para ter o direito de vertermos 
toda a taça, até o fundo, até a última gota.

– Com certeza, estaremos livres para esgotarmos a taça 
sem nenhuma condição.

Eles, então, com os olhos postos no céu, e os braços 
abertos, girando os corpos, como se dançassem, explodiram 
em uma estrondosa e ressonante gargalhada que ecoava por 
todos os cantos daqueles jardins. De fato, eles, pelo jeito como 
agiam, e como se falavam, e se tratavam, davam a entender 
que eram velhos conhecidos. Tempos e espaços perdidos que 
o acaso colocou junto, ao reenlaçar caprichosos os seus cami-
nhos separados pelas vicissitudes da existência, ou por qualquer 
outro desconhecido motivo. Porém, isso poderia ser uma mera 
impressão daquilo que ambos imaginaram logo que se encon-
traram na margem do rio, e que agora, cada um por si, e sem 
o dizer, dava-se a entender, com certa sutileza, silencioso, um 
ao outro, ao longo de sua caminhada.

Deixaram o chafariz de Dioniso com as suas ninfas, e 
prosseguiram andando por uma muito larga alameda, ladeada 
por aqueles imensos paralelepípedos resultantes de artístico 
trabalho de poda de uma planta que ele não conhecia e que 
devia se adaptar a isso, como o mármore se adapta à forma. 
Iam jogando conversa fora, muitas vezes carregada de pilhérias, 
numa liberdade, um com o outro, dando gostosas e altas risadas, 
o que indicava, a quem os visse, serem íntimos de longa data. 
Ao fundo, Falstaff começou a notar uma construção, não muito 
alta, que refletia, no que devia ser os seus vitrais, segundo cal-
culou, o intenso vermelho em que se transformara o horizonte 
do poente que engolia, às suas costas, a fornalha do sol, como 
que apagando-a nas profundezas do oceano.
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Mais alguns passos e eles estavam diante de outra beleza 
– o imenso chafariz de Apolo. Imagens e águas. Falstaff, um 
tanto distraído pela conversa, e pelo querer saber que reflexos 
eram aqueles que ele notava à sua frente, assustou-se quando 
Inominado o apresentou àquela fonte.

– Eis, querido Falstaff, a representação de Apolo. Dois 
antípodas situados em dois extremos deste jardim. Lá está 
Dioniso, aqui está Apolo.

– Vejo e até nem posso acreditar no que vejo tal é a beleza 
que se mostra diante de meus olhos.– Ah! que bela fantasia, 
velho Falstaff. – Assim como lá, ainda agorinha, uma embria-
guez tomou conta de mim.

De fato, era inenarrável para ele descrever o que via, 
assim como aconteceu lá atrás, ao ver a estátua de Dioniso. 
Inevitável, começou a fazer inferências, lucubrações, e alguma 
clareza começou a tomar conta de seus pensamentos.

O sensível Falstaff começava a suspeitar, e depois crer, 
que era dele, Inominado, e de modo intencional, ou seja, nada 
de graça, tudo aquilo que via. Sim, dele, Inominado, de nenhum 
outro, uma figura despojada, que mais seria um mendigo as-
seado – para alguém desavisado –, à beira da estrada, com o 
olhar atento e profundo, um tanto nobre, desde muito tempo 
habitando aquelas belezas raras, magnificentes, que ele mesmo 
criara, nesse mundo, cujo porquê ainda lhe era oculto, e que 
estavam, a ele Falstaff, seduzindo nesta margem. Pode ser que 
ele, Inominado, fosse um monge, ou algo assim. Quem o vai 
saber? Nem nome ele se dava ao luxo de ter, ou de declamar. 
Não lhe era possível exprimir o que sentia. As coisas estavam 
acontecendo, e lhe vinham umas sobre as outras, como essas 
ondas de torrentes que descem das montanhas, sucedendo-se 
tumultuosas, e ele não sabia como isso poderia ser possível, 
sem nem lhe dar tempo para pensar sobre as suas causas. Ele 
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julgava estar em um feixe de coincidências, de encruzilhadas de 
acasos, enredado em construções herméticas do destino, pelos 
caminhos de suas perambulações, que a melhor coisa que poderia 
fazer era calar-se. Quedar-se mudo, porém, admirando tudo. 
Falando para si mesmo. Engasgado no ato do pronunciamento.

Estava lá a representação de Apolo, naquela monumental 
fonte, dirigindo um carro puxado por quatro cavalos em tama-
nho natural. As estátuas, douradas, estavam cobertas por um 
inefável rubor que ressonava, como se fosse num somatório de 
harmônios coloridos, com a fina púrpura que ainda persistia 
no céu. Na frente, ao lado e atrás do cortejo, homens fortes, 
colossos, musculosos, invencíveis guerreiros, em cujas costas 
escorriam, pelas suas visíveis dobras, um líquido encarnado, 
sopravam grossas trompas, como que a avisar a passagem da 
divindade. Peixes enormes moviam-se saltando acima das 
águas, como que afugentados pela passagem do carro do deus, 
dando a entender que queriam pular fora do seu caminho. E 
os cavalos em fúria, como se estivessem em meio a uma feroz 
batalha, causavam a impressão de estarem arrastando tudo o 
que estivesse se movimentando acima daquela coruscante e 
turbulenta superfície líquida. – Inimaginável fantasia, velho 
Falstaff. – Como se a força bruta, a natureza, fosse levando de 
roldão a razão. A razão que ali estava, em cima do carro, com 
as rédeas em suas mãos.

Não menos do que Dioniso, Apolo também se encravava 
na alma de Falstaff. Admirava a beleza do deus da razão e da 
lucidez e as suas certezas, às vezes frágeis e mutáveis, face às 
mutações do mundo. Admirava a sua coragem de não querer 
contornar as evidências, de enfrentar o falso, o engano, a fluidez 
do mundo das aparências e de tentar, mesmo que fosse ao infi-
nito, achar a verdade. Ah! Se o caminho fosse o infinito, como 
o oceano sem limites, que o fosse! Admirava essa esperança, 
mesmo que estivesse fadada a naufragar, a não se chegar à praia 



430 | Falstaff: uma fantasia

alguma, ou se chegar a ela aos pedaços, para se começar tudo de 
novo, juntando-os em um novo barco que pudesse enfrentar 
uma nova busca que sabe infindável. A procura pela procura, 
como o belo pelo belo. Não são eles alguma coisa como uma 
motivação? Contemplava com amor essa ânsia por um chão 
firme sobre o qual andar em meio à natureza do mundo. Ro-
mântico? O que importa isso? Se tudo, ao fim e ao cabo, não 
passa de meras palavras, meros nomes.

– Sim, Falstaff, percebo a embriaguez que tomou conta 
de ti. – Inominado perscrutava o seu inconsciente. – Ela está 
aí, estampada nos teus olhos, mesmo antes de esgotarmos a 
taça com o precioso xerez.

– Acho que vou precisar de mais xerez do que imaginei. 
Milênios teriam se passado em míseras três noites e mais essa 
em que estamos entrando cujas promessas se cumprem, assim 
sem mais nem menos, mesmo sem terem começado, como se 
fosse ficar nesse belíssimo prelúdio, e mais nada, e mais fosse 
tudo aquilo que não deixa de ser muito. Pensei que estivesse 
cansado de batalhas. Porém, creio que me envolvi em uma que 
não tem fim. Prefiro a doçura de mergulhar em um regato e sair 
de lá coberto de folhas e flores. Divago. Desculpe-me. Dioniso e 
Apolo. Um lá, outro cá. Como foi isso? Que caminhos do acaso 
me trouxeram até aqui? Como dilaceram a minha alma! Aqui, 
nesse curto espaço tempo está a paupérrima síntese de mim. 
Coração e razão. Estou nu perante mim mesmo e o céu que 
nos enlaça e que nos dá esse alimento vital que é o ar da vida.

– A tua alma não está sozinha nessa dilaceração entre eles. 
E não és o único que está nu perante si mesmo. Eu também estou 
assim desse modo. Todos estamos. Repita-se. Todos estamos, 
desde eras imemoriais, divididos por eles. Estamos sempre 
entre o deus da razão, da lógica, do conhecimento, da ciência, 
da busca infinita, que seja, da verdade, e o deus das orgias, do 
êxtase, do entusiasmo e da liberação do homem como tal.
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– Como saber se é um, ou se é o outro?
– Não sabemos. É preciso ter coragem para dizer isso. Não 

saber é também ter sabedoria. Aliás, para mim, é a sabedoria 
primeira. Se se sabe, acabou-se! Então fica-se parado, no mes-
mo lugar, aguardando que, porventura, algo de surpreendente 
aconteça, o que não é uma atitude prudente, ou sábia. Pois, 
quando menos se espera pode-se estar diante de um monstro. 
E aí é aquele Deus no acuda!

– Então, estamos condenados a uma eterna dilaceração.
– Creio que não é bem assim. Condenados.
– Como não é bem assim?
– São duas poderosas forças que nós, como humanos, 

guardamos dentro de nós, justo por sermos humanos. Falando 
de um modo simples. Dioniso é a força das paixões, da ilusão, 
da imaginação, da arte e do coração. E do renascimento das 
coisas. Apolo é a força da razão, da ciência, do Logos, e isso 
não é pouco, por essas poucas palavras. É um campo infinito. 
Precisamos de ambos. Necessitamos da ciência. E necessitamos 
da fantasia. As duas são como água no deserto. Às vezes, uma 
supera a outra, em dados momentos. Então, no inevitável 
exagero dessa uma, nascerão problemas, que descobriremos 
serem causados por esses seus excessos, e então corrigimos o 
desequilíbrio que põe em jogo a nossa sobrevivência. O resultado 
é que ficamos flutuando no entorno do caminho do meio que 
não sabemos nunca onde está. Empregando uma linguagem 
da matemática, vamos usando a técnica da iteração, ou, como 
dizem outros, a técnica das aproximações sucessivas, para se 
chegar a esse caminho do meio. Sendo certo que a distância que 
nos separa dele nunca se fechará no zero absoluto. E também 
sendo certo que, talvez não havendo outro método, ele nos dá 
um modo de agir, um sentido à nossa existência como humanos. 
O que é muito. E tal coisa não é diferente do que, na história, 
sempre foi, e que retorna sempre metaforizado. E não é à toa 
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que estamos vivos e sobrevivemos e evoluímos em mundos 
de quando em quando muito hostis a nós.

– Creio que tenho a perfeita compreensão do porquê de 
esses dois estarem aqui. Ah! Ora estou em um, ora estou em 
outro. Ora nas ilusões, que acabam por se perderem, ora na 
razão que, talvez, no limite, quando no desespero, nos ajuda a 
recuperá-las e, assim, fazê-las renascer, como em Dioniso que 
morre e ressurge ao infinito nesse mundo.

– É inevitável que assim seja. Compreendeste o por-
quê de esses dois estarem aqui. Eu também sou os dois. É da 
minha inegável essência. Não saberia viver sem eles. Eles são 
irmãos gêmeos iluminados pela criatividade. O importante é 
não ficarmos imobilizados em um, ou em outro. O sentido 
está em se procurar o caminho do meio. (Inominado se tran-
cou em um longo silêncio emocionado, após o que retomou 
a sua fala). – Deixemos de vãs filosofias, porque o tempo não 
espera e a hora é fugidia. Vamos aproveitar um pouco ainda a 
luz deste ameno e formoso entardecer para chegarmos a casa 
e tomarmos o nosso precioso xerez. E então daremos vazão 
ao êxtase e ao entusiasmo!

À poderosa gargalhada de Inominado, nos naipes do 
barítono, diante de sua quase ironia, que saiu de supetão, 
seguiu--se, em harmonia, e plena ressonância, aquela outra 
homérica e sonora gaitada de Falstaff, nos seus costumeiros 
registros do baixo profundo. Ah! Ah! Ah! Ah! Estouraram os 
dois em uníssono.

– Celebremos o triunfo de Dioniso! (Gritou Fastaff).
– Que Apolo nos ampare na nossa bebedeira de prima-

vera! (Gritou, mais alto, Inominado).
– Ah! Ah! Ah! Ah! Gostei dessa! Ah! Ah! Ah! Ah!
– Ah! Ah! Ah! Ah! E este aqui ainda mais! Ah! Ah! Ah! Ah!
Os dois foram em passos lentos deixando a fonte de 

Apolo na direção do que Falstaff achava fosse uma construção 



433 | João Cezar Pierobon

espelhada. Ao chegarem ao primeiro platô, antes de alcançar 
o plano do térreo do bonito prédio, situado em um segundo 
platô, Inominado virou-se.

– Contemple, Falstaff, daqui, esse esplendor que se abre 
para nós com aquele fogo ofuscante que acende o horizonte. 
– Fez isso com uma das mãos, obrigando Falstaff a parar de 
admirar a inusitada arquitetura que o intrigava e também a 
voltar-se para vislumbrar a beleza do por do sol sobre aqueles 
jardins e sobre os chafarizes de Apolo e Dioniso.

As sombras escapavam, debandavam-se, prolongando-se, 
pelo chão, dando a impressão de que iam se descolando de seus 
objetos, que estavam ficando sem elas, irmãs gêmeas da luz, e, ao 
mesmo tempo, iam indolentes se diluindo pelo chão, fundindo-se 
com a camada escura que o véu da noite ia estendendo sobre 
tudo. Iam, na medida em que o sol afundava no ocaso, como que 
fugindo para a distância, e esmaecendo-se em meio aos caminhos, 
que se abriam em leque, concêntricos, a partir do ponto em que 
eles estavam, dado que eram vias radiais, que partiam de um 
mesmo ponto e chegavam a pontos diferentes nos limites dos 
imensos jardins. Na alameda que se abria majestosa à sua frente, 
e que tomava o rumo do oeste, Falstaff, notava, além das fontes 
de Apolo e Dioniso, agora tingidos com os comprimentos de 
onda dos violetas, que vagavam pelos ares, lá na lonjura, onde 
aqueles espaços geométricos se perdiam nos campos, ondulados, 
que, no dia de amanhã, sob o sol, tomariam os fortes tons de 
todos os verdes possíveis, em infinitas transições, ou gradações 
de tons sobre tons – lá onde a visão então se embaçava, ele no-
tava uma ligeira névoa ir se estendendo. O que lhe fazia supor 
que, na noite que se aproximava, algum nevoeiro, sob a luz do 
luar, estaria pousado sobre aquela beleza. Inominado lhe tirou 
a palavra que ia sair de sua boca.

– Esta, com certeza, Falstaff, será uma das noites mais 
belas que por aqui tivemos. O que não será essa bruma, que 
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morosa vai descendo sobre nós, sob a lua, senão algo que não 
podemos descrever? Poderemos tocar, andando dentro dela.

– Imagino o que seja. Ainda mais neblinas pousando 
sobre as águas de Dioniso e Apolo. Um Dioniso que, em sua 
luz opalescente, esconde as suas preciosas vinhas, e um Apolo 
que conduz o seu carro de bronze sobre a superfície das águas 
puxado pelos seus corcéis em fúria.

– Posso calcular o que seja. Porém, é hora de irmos. O 
melhor xerez nos espera em nossa casa.

– Que o melhor de cada casta, de cada vinha, de cada 
taberna desta vida esteja nas nossas taças que serão esgotadas 
até o fundo.

Em movimentos que denunciavam uma hesitante meia-
-volta, pois, foram tão vagarosos quanto o poderiam ser, e 
deixando a tênue luminosidade do poente bater em suas costas, 
eles caminharam até o início da escadaria que os levaria até o 
segundo platô que era o plano onde, mais três degraus acima, 
ficava o piso daquela bela e leve construção que Inominado 
chamava de casa, não sem um ar de carinho. Talvez porque, em 
seu despojamento, para ele, fosse isso mesmo, uma simples casa, 
e não algo que Falstaff admirava como sendo uma grandiosa 
e apolínea construção, feita de vidro e madeira. E que dava a 
impressão de flutuar acima do chão.

C E N A  2

A casa era um grandioso paralelepípedo deitado sobre 
a sua face maior. Era toda de superfície espelhada em um tom 
marrom fechado, esquisito, com manchas rubescentes, aqui e 
ali em seu plano. Um espelho estranho que quase não refletia 
nada. E que intrigou Falstaff, mesmo estando acostumado com 
tudo de estranho que acontecia naqueles lugares perto e longe 
demais. Toda aquela imensa fachada oeste, assim envidraçada, 
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devia estar, naquela hora, um deslumbramento de reflexos das 
cores vivas de todo o amplo espectro do fulgor que se irradiava 
do ocidente, um fogo que ia se ocultando com a chegada da noite. 
Os planos de vidro eram separados por colunas retangulares de 
madeira polida cuja superfície exibia uma complexa tessitura 
de estrias acastanhadas num copioso arranjo de matizes dos 
marrons. Em altura, elas ultrapassavam um pouco a linha reta 
superior, que fechava a cobertura, a qual ficava oculta, dando a 
ilusão de serem pequeninas e delicadas ameias. E terminavam 
além do plano do piso interno, numa justa medida, com apurado 
acabamento, dando uma sensação de leveza a toda a construção, 
e de modo sutil escondendo a estrutura que a sustentava. Para 
atentos olhos que lhe admirassem a beleza, a casa estaria na 
iminência de se elevar e flutuar a alguns centímetros do plano 
do segundo platô. Como se ela representasse algo que se apoiava 
no mundo, porém, dele querendo despregar-se.

– São espelhos e não são espelhos (perguntou Falstaff 
apontando para essa superfície que brilhava de um modo es-
tranho).

– São e não são espelhos. São todos painéis absorvedores 
de energia. Podem ser regulados para absorver menos ou mais 
a energia do sol, deixando passar, ou refletir, mais ou menos 
luz, conforme se necessite. Somos autossuficientes em energia. 
Aliás, em poucas coisas não somos autossuficientes, como em 
alguns preciosos vinhos.

– Perto e longe demais, Inominado.
– Como isso?
– Tudo isso aqui é perto e longe demais de onde vim. 

Três míseras noites me seriam eras que deixei para trás, e a 
minha quarta noite ainda está em um prelúdio que a prenuncia 
encantadora. Os meus pés pisam tempos e mais tempos.

– Sim, compreendo. Honra-me e muito me alegra o fato 
de estar podendo ser aquele que te recebe para essa tua noite.
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– Obrigado. Honrar-me. Faz muito tempo que não ouço 
essa palavra, honra. Vinda de ti, conforta-me, pelo sentido 
autêntico com que tu te expressas, algo ligado à virtude, nada 
a ver com conquistas, glórias, nem sempre louváveis. Os tons 
das palavras dizem mais do que as próprias palavras, pois, todas 
são dúbias. Deixando isso de lado, eu ser motivo de alegria. 
Como poderia imaginar isso, nesta altura da vida de um sim-
ples andarilho errante? Cada vez mais se solidifica em mim a 
impressão de que isso tudo não passa de um reencontro. Tive 
essa mesma sensação lá na outra margem.

– Pode ser. Vamos contornando-a aqui pela esquerda. 
Logo estaremos ao abrigo da sombra. (Inominado, então, foi 
conduzindo Falstaff a contornar a casa pela esquerda, pelo lado 
da fachada norte, que nada mais era, como todas as demais, 
uma superfície espelhada).

Chegando a fachada leste, sob a sombra, Inominado, meio 
virado, sem interromper a sua marcha, apontando, mostrou, 
para Falstaff, alguns prédios.

– Temos ali um orquidário e do lado de cá uma estufa para 
hortaliças. Aquele pequeno cubo é a nossa central de energia. É 
para ela que dirigimos toda a energia captada. Vamos entrando, 
Falstaff. É um prazer recebê-lo em nossa casa.

A porta de entrada estava cerca da terça parte da fachada 
principal, mais próxima da fachada norte, aquela que tinham 
acabado de contornar. Falstaff então notou que esse terço, à 
sua direita, era de dois pavimentos, que se evidenciavam, meio 
sugeridos, atrás daquela cortina envidraçada e translúcida. Ele 
supôs ser a área que continha os aposentos. Subiram os três 
degraus que levavam ao piso da entrada e deram com um átrio, 
um compartimento construído com superfícies envidraçadas 
e madeira, que se projetava para dentro de um dos salões. Ali, 
acompanhando Inominado, Falstaff retirou os calçados que 
foram guardados em um bonito gaveteiro de madeira feito 
para isso mesmo.
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Ao entrar, acompanhando o seu anfitrião, Falstaff sentiu 
uma delícia sob os seus pés descalços. Sentia, a cada passo, a 
gostosura de pisar, com os pés nus, em um parquete belíssimo, 
uma obra de arte de caprichosos artesãos marceneiros, reunindo 
as cores que iam dos amarelados aos marrons e avermelhados 
e que se desenvolviam, sobre o plano do chão, como grandes 
estrias. Olhando à sua direita, Falstaff pode confirmar a sua 
suposição, que teve lá fora, quando contornavam o edifício, 
sobre os dois pavimentos que ficavam do lado da fachada norte. 
O resto, à sua esquerda, era, no sentido da altura, todo livre. 
O pé direito era duplo, com paredes separando cada ambiente 
aos quais se tinha acesso por corredores virtuais – na reali-
dade grandes portais – que ficavam de cada lado de ambas as 
grandes fachadas. Foi--lhe um choque. Um espanto por ver 
assim uma tão fascinante divisão do espaço interior. Leveza 
inimaginável a quem admirasse, do exterior, aquele enorme, e 
em certa medida despojado, prisma deitado, com as suas retas, 
e com os seus planos, dispostos em ângulos retos. E apenas 
tendo como um prelúdio anunciador para essa leveza interior, 
àqueles que tivessem sensibilidade, o quase imperceptível fato 
de que esse extraordinário prisma, que ao desavisado poderia 
ser pesado demais, afigurava-se flutuar sobre o plano do chão, 
e dele querendo escapar. 

– Acompanhe-me Falstaff, vou te apresentar a minha 
casa que, neste momento, faço também tua. (Ele insistia em 
que aquela beleza fosse uma casa, toda decorada com uma 
simplicidade grandiosa, porém, o que seria contraditório, com 
jeito de despojada, dado que nobre, tendo espalhado, por todos 
os ambientes, cada um diferente do outro, objetos de arte de 
várias origens, talvez de raridade incontestável, dando a en-
tender o extremo bom gosto de quem os tinha e os dispusera 
para a admiração dos que tivessem o privilégio de o visitarem. 
Falstaff, retirando das costas a sua mochila, e colocando-a 
em um grande banco de madeira, pelo qual passava, acom-
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panhou-o, não sem considerar, com um evidente assombro, 
sem querer escondê-lo do seu anfitrião, cada uma das coisas 
que via, nos detalhes, e no seu conjunto, como era o caso das 
grandes e intrigantes paredes, se é que eram isso mesmo, que 
compunham as enormes fachadas do prédio. Eram construídas 
com enormes e espessas placas de cristal. Conclusão essa que 
vinha apenas de uma suposição. Quando passava perto delas 
ele podia sentir, sobre a pele, uma quase imperceptível radiação 
que delas emanava).

Em um dos salões, Inominado foi a uma espécie de con-
trole, em um pequeno nicho, numa parede divisória interna, 
e, pedindo para Falstaff dirigir o seu olhar para o plano da-
quelas placas de cristal da fachada oeste, que, como as demais, 
tomava toda a extensão do pé direito, inundou todo o salão 
de luz – aquela luz então difusa do poente que tingia com o 
seu espectro tudo lá fora. Foi como se ele abrisse uma grande 
e pesada cortina, um pano de boca, que, num repente mostra 
um cenário ao mesmo tempo fantástico e real. Fantástico por-
que inacreditável, irreal, sem palavras para lhe descrever o seu 
efeito sobre os olhos paralisados de quem pudesse admirar o 
que se mostrava. Real porque a imagem que se mostrava era a 
realidade mesma da cena exterior em que eles estavam e dela 
acabaram de sair. Todo o plano de cristal amarronzado aver-
melhado se tornou hialino, puro, deixando livre a passagem 
da luminosidade que vinha de fora. Toda ela se tornou, como 
se fosse num passe de mágica, uma imensa tela onde se des-
cortinaram o que Inominado chamava de jardins geométricos 
pelos quais eles perambularam lá fora, estendendo suas visões 
até onde começavam os campos em que se formava uma tênue 
cerração que nascia do chão, na ausência de qualquer aragem. 
Era como se se reproduzisse, em uma tela, a perfeita realidade 
esplendorosa toda iluminada, como se um artista plástico, se 
superando como humano, conseguisse expressar a beleza do 
real sendo o real mesmo, sem a intermediação da representação. 
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Como? Estava diante de seus olhos! E não era loucura! 
Não era a coisa mesma! E era a coisa mesma! Como se fosse! 
Ou, algo assim sobre o que se fala com um jogo de palavras por 
não se terem outros meios a não serem palavras. Tautologias! 
Ah! Ah! Sim. Pode ser. Pode ser! Velho Falstaff. Deveríamos ter 
um algoritmo para dar expressão ao inexprimível. Demência, 
velho Falstaff! Tautologias! Pés no chão! 

A cabeça de Falstaff rodava como um pião diante dessa 
surpreendente imagem da beleza ali possível e disponível para 
o encanto de seus olhos e paralisia de seu corpo. Era um quadro 
e não era. Era uma representação e não era. Era a realidade. 
E não era nada disso. Pois, era algo impresso em um plano de 
cristal. Cristal? Será? Loucura. E um balbuciar na fala. E, sem 
dúvida nenhuma, começou a acreditar que todos os passos e 
ações, reticências, cortes na sua linguagem, ou silêncios, de 
Inominado, tinham, por detrás, alguma intenção de fazê-lo ver, 
com os olhos da sua sensibilidade, e da sua racionalidade, coisas 
que não podiam ser expressas por palavras. Talvez trabalhasse 
em uma dimensão da beleza, da fantasia, que ele, Falstaff, ainda 
não tinha captado.

– O que são esses grandes painéis com os quais se cons-
truíram essas belas e inusitadas fachadas? Seriam cristais?

– Poderíamos admitir que fossem cristais. Na realidade 
são captadores de energia que está por aí, em diversas formas, 
e que, em última análise, vem do nosso sol. Eles captam energia 
que, num primeiro ciclo, canalizamos a uns acumuladores, ou 
reservatórios, que, num segundo ciclo, nos dão a energia para 
o nosso uso. Agora, estamos deixando de produzir energia para 
que possamos ter a bela imagem de um por do sol sob os jardins 
na superfície desse, digamos, cristal. É como se a imagem da 
beleza nos custasse esse lapso na produção da energia.

– A imagem da beleza se inserindo em um lapso de energia 
(falou, pausado, Falstaff).
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– A beleza na fenda de uma descontinuidade. Está aí, 
diante de nossos olhos. Interprete quem quiser o que quiser 
(arrematou ainda mais pausado Inominado).

– Inacreditável. Creio, não porque seja um absurdo. 
Creio porque vejo.

Inominado, saindo de onde estava, vem até Falstaff e 
o conduz, pelo braço, para os outros ambientes, todos então 
invadidos por aquela fantasmagoria de um deslumbrante por 
do sol. Atravessaram uns dois salões, sempre ao lado da fa-
chada iluminada, e foram até um último espaço em que se via, 
ocupando o seu centro, uma grande mesa de madeira, com 
bancos em volta. À esquerda, estava o que seria um fogão, 
com o seu enorme aspirador de fumaça. E, distribuídos pelo 
restante do espaço, construídos com diversos tipos de materiais, 
conjuntos bem organizados de armários pequenos, médios e 
grandes, mesas de diversos tamanhos e finalidades, divisórias 
secundárias separando recintos – tudo muito simples, de caso 
pensado disposto para facilitar, ao máximo, o serviço do que 
Falstaff para si denominou ser uma graciosa, porém, simples 
sala de jantar, com a sua espaçosa cozinha, logo ao lado, ao 
alcance de alguns passos.

Assim que chegaram nessa sala, dois alegres casais vieram 
se encontrar com Inominado. Este, na linha de seu caráter pleno 
de cavalheirismo, então patrocinou as mútuas apresentações. 
Sempre com uma voz doce e baixa, bem pausada, dirigia-se 
ora a eles e ora ao seu hóspede, e pondo, nos intervalos da 
fala, um gracioso sorriso nos lábios, diante de um Falstaff todo 
emocionado e sorridente que, em cada um desses intervalos, 
fazia-lhes pequenas reverências que logo eram respondidas. 
Um dos casais aparentava ser mais velho do que o outro, e, pela 
aparência, deviam ser de uma mesma família. Os seus gestos 
e modos de falar, com os olhos postos ora em Inominado ora 
em Falstaff, eram por demais corteses e afáveis, transbordan-
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do elegância e cavalheirismo, expressando mais um respeito 
à sabedoria e à autoridade do que a qualquer outro valor. A 
forma como se tratavam e como se dirigiam a Inominado era 
tão natural e aberta que um sensível Falstaff não precisou de 
muito tempo para logo concluir que eles  deviam estar servindo 
ao seu afável anfitrião desde muitos anos. Quantos? Ah! Aí é 
que estava a coisa. Ele não saberia dizer. Não mesmo; por um 
simples motivo. Desde algum tempo ele, Falstaff, se via, em 
certas circunstâncias, como que captado por uma impressão. 
Sempre havia uma questão do tempo e do espaço nesses luga-
res perto e longe demais. Era uma espécie de invariante deles, 
lugares. Afirmar, então, que tempo era esse ou aquele tempo, 
que espaço era esse ou aquele espaço, onde estava, por onde 
perambulava solitário, era algo que sempre o deixava nesse 
estado de se achar como que captado por vagas sensações sobre 
algo indefinido que o rodeava. Às vezes, concluía que tudo 
não passava de uma mera tolice. Ou, coisas da imaginação, 
da fantasia sem limites. Porém, o esquisito sentimento o per-
meava e naquele justo instante estava presente em sua alma. 
Não tinha como negá-lo. Estava nele, diante daquelas amáveis 
pessoas que traziam para ele essas vagas sensações sobre algo 
indefinido que o envolvia.

– Estamos à sua disposição para o que precisar (a voz 
de Inominado veio como que a retirá-lo de uma suspensão).

– A ti sou devedor de tantas coisas que não sei. E creio 
que ainda serei. Agradeça-os, por mim, peço-te, a carinhosa 
acolhida. Devem ser maravilhosos. Tu tens sorte.

– Não és devedor de nada. Para nós é um motivo de ale-
gria tê-lo aqui. Eles são excepcionais. Com certeza vou fazer o 
que tu me pediste. Deveras tenho sorte.

Inominado entabulou uma conversação com eles. Hou-
ve uma aparente troca de ideias e concordâncias afirmadas e 
reafirmadas por uma sucessão de meneios de suas cabeças.



442 | Falstaff: uma fantasia

– Acompanho-te aos teus aposentos (diz Inominado, 
virando-se e pegando Falstaff pelo braço, após terem se des-
pedido dos casais que, com ligeiras inclinações para os dois, 
se retiraram).

Ao passarem pelo salão de onde vieram, Falstaff apanhou 
a sua mochila e a colocou sobre o ombro, acompanhando o seu 
anfitrião que se dirigiu àquela terça parte do edifício que ficava 
do lado da sua fachada norte.

– Antes de levá-lo aos teus aposentos, vou te apresentar 
a nossa casa de banho.

Falstaff podia ver o esmero com que tudo ali era feito. 
Tudo explodia em uma formosura tão simples e natural que 
até mesmo poderia duvidar se de algo tão despojado pudesse 
nascer uma graça daquela para os olhos. Ao lado de uma piscina, 
coberta com um finíssimo véu de vapores, estavam os grandes 
chuveiros para o banho inicial. As suas águas, como que vazadas 
por fachos de luzes embutidas, como que flutuavam em tons 
azulados claros, que mais seriam um cristal de águas marinhas, 
sendo difícil de se conceber que ali fosse um simples local de 
banho, onde alguém pudesse mergulhar o corpo. As luzes do 
ambiente, como em todo aquele prédio, eram escondidas, pois 
tudo estava iluminado por uma luz difusa que Inominado ligou 
com um ligeiro toque em um interruptor junto à porta de entra-
da. Era uma claridade calma. Nada semelhante a uma brancura 
agressiva e invasiva que ofusca os olhos e convida mais a se 
sair do que a se ficar. Não devia ser de um tom branco simples, 
único, algum rasgo de uma tonalidade amarela devia estar ali 
presente. Não era fria. Percebia-se alguma levíssima radiação 
de calor que envolvia todo aquele espaço em complementação 
ao calor que provinha das águas. O assoalho era de madeira 
amarronzada com bonitas estrias amareladas. E a piscina era 
feita de um material que lembrava uma fibra sintética que se 
dobrava sobre a sua borda.



443 | João Cezar Pierobon

A voz de Inominado o tirou dessa contemplação.
– Aprendeste o caminho. Vamos aos teus aposentos. 

Encontrar-nos-emos aqui dentro do tempo que tu quiseres. 
Tenho algumas tarefas a fazer, após o que estarei aqui. Se qui-
seres vir logo mais, a casa é tua. Fique à vontade

Inominado, então, acompanhou Falstaff até ao seu aparta-
mento que ficava ao final de um corredor que dava acesso direto 
à casa de banho e cujas janelas, que tomavam todo o pé direito, 
localizavam-se na fachada oeste de onde ainda se emanava aquela 
luz do pôr-do-sol, um tanto amortecida, naquela hora em que 
a noite começava a dominar o céu. Inominado abriu a porta e, 
ainda do lado fora, acendeu a luz e fez sinal para que Falstaff 
entrasse. Uma enorme e confortável cama, com as suas duas 
mesinhas de cabeceira, em cima das quais pequenos abajures, 
tudo recebendo a luz da janela sobre si. A porta do banheiro, 
uma grande cômoda, uma escrivaninha, o armário embutido, 
um mesa com quatro cadeiras feitas com a mesma madeira do 
assoalho, que repetia aquele da casa de banho, que, por sua vez, 
refletia o belo parquê dos salões, numa equilibrada e refinada 
semelhança, quadros nas paredes, um enorme espelho acima de 
um console – um mimo. Nenhum lustre. A luz vinha de uma 
espécie de sanca que ornava a junção das paredes com o teto. 
E pequenos objetos de arte espalhados por qualquer superfície 
de móvel que pudesse acolhê-los. Tudo muito simples, com 
apurado gosto, pois, pleno de minúcias de quem os colocou. 
Enfim, um bonito somatório de detalhes. Depois de algum 
tempo, em que deixou Falstaff reconhecer o seu ambiente, 
Inominado foi a um pequeno nicho sobre a parede.

– Tu podes, nesse controle, ajustar a luz que entra. (Ao 
girar um botão, Inominado fez entrar um pouco da fraca luz 
do poente. Ao virá-lo ao contrário, fez escurecer toda a pa-
rede janela). Tu mesmo podes regular aqui, como quiseres. 
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Se quiseres mais luz exterior, gire assim, se a quiseres menos, 
gire ao contrário.

– Prefiro a luz exterior (e depois de uma pausa, quase 
num tom de súplica, completou), se for possível (disse Falstaff 
depositando a sua mochila sobre a cama). Assim, os primeiros 
raios do sol me acordarão. (Falstaff estacou, num repente, as 
palavras, como se lembrasse de qualquer coisa e, virando-se 
para Inominado, disse-lhe com um ar e num tom de quem se 
desculpava). Nada disso, meu querido, nada disso, por favor, 
não vamos fazer nada à custa de tu produzires menos energia. 
Tantas serão as manhãs em que serei despertado com o sol 
batendo na minha cara, com o seu sopro de luz.

– Não te preocupes (suave emendou Inominado com 
um meio sorriso no rosto), pois, temos muita folga. A vinda 
da beleza é sempre um bom motivo para esquecermos o resto.

– Concordo de cabo a rabo contigo. Agradeço a tua bon-
dosa gentileza.

– Nada há para nos agradecer. E até breve.
– Até breve.
Assim que Inominado bateu a porta atrás de si, Falstaff 

desabou, em seu leito, como o faz uma tora que cai no chão 
seco, com aquele baque característico. Colocou a cabeça sobre 
macios travesseiros que exalavam um perfume de limpeza que 
lembrava, longe, a alfazema, assim mesmo como eram os len-
çóis, fronhas e colchas, enfim, todo o linho de sua cama, nos 
seus tempos de menino. Além de um leve descanso, quase que 
sugerido pela delicadeza de seu anfitrião, estava necessitando 
de um tempo, após um estafante dia, para colocar em ordem as 
suas ideias que rodavam, em múltiplos vórtices, no seu âmago.

Pensava nas coincidências dos caminhos, nas inúmeras 
encruzilhadas da vida que o puseram onde estava e o fizeram 
vir de onde viera. Por que no paradisíaco páramo, com aquela 
bela imaginação, ilusão da ofuscante luz que se reúne? Fazendo 
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o reencontro de tudo que tinha se desencontrado? Por que a 
imaginação? Por que a ilusão? Por que o caminho que o levara 
ao refúgio na montanha? Por que o refúgio? Por que a descida 
da alta margem de um rio turbulento, tempestuoso, poderoso 
e encaixado, que ia levando tudo de roldão do que encontrava 
pela frente, no despenhadeiro profundo, para a margem de um 
quieto e bucólico rio cercado por luxuriantes e imponentes ár-
vores? Por que ali era mais um Éden do que um mundo? Porque 
a sombra se separara dele e o fizera passar pelo fogo heraclítico 
e pelo aspergir--se simbólico no rio, coberto por folhas e flores 
de hissopo? Não fora isso algo como uma graça? Ou tudo não 
passava de um sonho. Ele dormira na beira da estrada e Morfeu 
tomou conta dele. Ou fantasiara? Ah! O poder das fantasias!  Ele, 
como um imbecil, se apalpara algumas vezes. Confusão mental, 
velho Falstaff! Larga isso para lá! Continue a pensar. Pensar 
é imaginar. Sim, tu o sabes. Sem desvios delirantes. Vamos! 
Retome o fio da meada! Por que os símios que saltavam sobre 
as suas águas? Ou abismo? Por que lá, naquele bosque encan-
tado, que envolve, com os salgueiros chorões, um espelho do 
céu, por que lá, encontrara aqueles dois olhos azuis, colhendo 
flores e brotos que foram derramados em seus cabelos? Por que 
lá, existiam aqueles pessegueiros em flor, explodindo as suas 
cores rosadas em meio aos seus perfumes? Por que lá foi ouvir 
aquele andante con moto? O sonho e o mundo? Por que justo 
lá fora envolto pelo amor? Oh! O amor! Numa única e última 
noite? Única e última noite. Única e última noite. Única porque 
última. Última porque única. Por que de lá teria que vir para cá, 
neste outro lado? Por que tanta presença gera tanta ausência? 
Por que esse aqui e agora? Os interrogatórios por que razões, 
em função de que, por quais motivos, todos juntos pululavam 
em seus pensamentos, como água fervente, numa enorme teia 
que não tinha nem fim, muito menos começo.
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Quando ele abriu os olhos, achou que estivera em um 
estado de sono leve, povoado de sonhos em pedaços. Como se 
alguém lhe fizesse indagações e, ele, incapaz de qualquer fala. 
Lembrava-se longe que conseguia responder em fragmentos. 
O certo é que algo o empurrava para voltar de algum lugar e 
ele não sabia como fazê-lo, com caminhos de volta antes per-
corridos, porém, transformados, como se retomasse sonhos 
antigos, muito antigos, num sonho recorrente, que sempre 
juntava o passado em pedaços, e o deixava cheio de ansiedades, 
uma tortura sufocante que era interrompida pelo ato de acordar.

Ah! Assim, aliviado, como naquele justo instante em 
que, num salto, pulou da cama. E se pôs de pé. E, sem pensar, 
começou a caminhar pelo quarto. 

Tu aqui? Retornas? Quem és tu, na sombra, camuflado, 
que insistes sempre na mesma obsessiva tecla? Se, com isso, 
queres dizer descaminhos sem volta, que seja! Não precisas 
mais ficar repetindo a mesma coisa. Nem ficar me colocando 
em quebra-cabeças de estradas sem rumos nem destinos, cujos 
retornos estão bloqueados. Sim, sei, tu aí, não há volta.

Meu Deus! Inominado poderá estar me esperando. Velho 
Falstaff, dormiste como um inútil. E ainda ficas andando ao 
léu, como um débil mental, falando sozinho.

Ampla era noite lá fora. O sol se fora de vez. A lumines-
cência do horizonte desvanecera-se. Mal ou bem, agitado ou 
não, aquele ligeiro sono reparou as suas forças. Sem correria, 
e bem consciente que assim era, foi até ao banheiro onde ficou 
admirando o esmero com que tudo era construído naquela peça, 
detalhe por detalhe. E não se surpreendeu em ver nela uma pe-
quena piscina de águas termais. Um vago sorriso aflorou em seus 
lábios. Deve ser algo da cultura do lugar, ou, de um lugar perto 
e longe demais. Sem estranhamentos, velho Falstaff! Depois 
de derramar água fria farta sobre a cabeça, que não enxugou e 
ficou escorrendo pela sua roupa, saiu para o quarto, sem ne-
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nhuma pressa, retirando a sua mochila da cama e colocando-a 
sobre uma cômoda. Examinou um de seus compartimentos. 
Sim, lá estava aquele pedaço de papel com um texto para ele 
incompreensível. Era um pedacinho carinhoso dela. Inominado 
iria lê-lo para ele. Era mais do que evidente de que ele saberia 
dizer o que significavam, na sua língua, aquelas palavras. Um 
novo sorriso estava em seu rosto. É muita coincidência. Não 
é Falstaff? O acaso, os caminhos cruzados, os destinos. Quem 
ira saber? Olhou para o que ele denominava de janela e podia 
perceber, se prestasse bem atenção que, mesmo na noite, a 
imagem da paisagem exterior ali estava nítida. Era como se 
fosse um cristal sem a mínima mácula. A noite entrava tam-
bém pela fresta de uma descontinuidade. E iria entrar mais, na 
plena fantasmagoria com que a lua iria inundar tudo. O mundo 
seria seu. A rainha da noite, envolvendo, na sua luminosidade 
delicada, aqueles belos jardins que Inominado nomeou jardins 
geométricos. Nomeou apenas. E não o explicou. Para quê?

Falstaff fechou com delicadeza a porta e saiu pelo corredor 
que o levaria à casa de banho.

C E N A  3

Ao chegar à casa de banho, e nela entrar, ficou aliviado, 
ao ver que o dono da casa ainda não tinha chegado. Deve ter 
ficado preso em seus afazeres. Bem, melhor assim. Ninguém 
esperou por mim. Então, percorrendo-a parte por parte, es-
quadrinhando tudo, pôde melhor admirar todos os detalhes 
daquele recinto que ficava em um dos cantos da casa. Depois 
de derramar farta água tépida sobre o corpo, a qual caia como 
uma cascata de um enorme chuveiro, e de se lavar, mergulhou 
nas águas termais daquela piscina toda azulada, e iluminada 
por uma tenra luz que vinha das paredes translúcidas de seus 
lados. Invadiu-o a delícia de um completo relaxamento que 
percorria-lhe todo o corpo dos pés à cabeça. Afundou-se in-
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teiro e elevou-se várias vezes. Acabou por sentar-se em uma 
banqueta encaixada na parede e ficou a imaginar o que levara 
Inominado a construir uma linda edificação dessas em forma 
de um prisma retangular, com planos e retas, que se fechavam 
entre si, em ângulos retos. Devia haver alguma harmonia, um 
dado partido, uma intenção, que se escondia por detrás de todas 
essas formas. Formas essas, diga-se, que estavam repetidas nos 
jardins. Havia uma dada unidade no ar que englobava o todo. 
Nada ali devia ser de graça. Tudo completando--se para dar 
ao seu interior um refinado toque de arte que na aparência era 
contraditório, pois, conseguia ser belo em meio a um despoja-
mento que saltava à vista.

– Olá Falstaff! Desculpe-me pelo atraso (diz Inominado 
ao entrar e se encaminhar para os grandes chuveiros). Percebo 
que tu estás no lugar certo. Nada como um bom banho depois 
de uma longa caminhada.

– Nada há a ser desculpado! Há sim que se agradecer. 
Essa tua hospitalidade é incomparável. Assim como é única essa 
beleza que tu chamas de casa a qual estou tendo a felicidade de 
conhecer (disse-lhe Falstaff).

Inominado, após o banho, que pode ser dito de ceri-
monial, caiu na piscina termal, submergindo-se e erguendo-
-se sucessivas vezes, aspirando e respirando fundo, como se 
cumprisse um ritual, como se inalasse e soltasse todo o ar do 
mundo. Depois de algum tempo, sentou-se ao lado de Falstaff.

– Orgulha-me que a minha casa lhe traga felicidade (A 
sua fala soava molhada e, devendo ser por isso, saia de sua boca 
bastante sonora e forte, como que flutuando acima da superfície 
da piscina e refletindo em suas bordas).

– Acho que tens alguns segredos a me contar, alguns até 
mesmo adiantaste, talvez como uma pequena fresta para a minha 
compreensão, como que preludiando uma explicação maior a 
esse teu confrade e admirador aqui, um tanto curioso, sobre o 
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que nomeias como a tua casa e sobre o que disseste serem os 
teus jardins que tu chamas geométricos. Creio que há alguma 
unidade escondida em toda essa beleza que me ofereces como 
dádiva para os olhos e para a sensibilidade. Hoje, num momento 
de reflexão solitária, eu me indagava como é que pude vir pa-
rar aqui. Perdi-me em uma teia de pensamentos que não têm 
nem começo nem fim. Tudo o que está após essas questões de 
porque razões, em função de que, por quais motivos caiu em 
uma espécie de vazio, ou silêncio, nem foi uma fala de sílabas 
truncadas, sem sentido. O que há por trás disso tudo?

– Quanto à primeira parte, sobre a geometria, aquela dos 
jardins e da casa, tenho algumas explicações. Podem ter sido 
intenções que apenas em parte se completaram no real. Como 
é comum acontecer. Acho que os significados estão ai mesmo 
e, no meu entender, são simples e claros. Quanto à segunda 
parte de tua preocupação, nada posso dizer. Para começo de 
conversa, como vou explicar, a ti e a mim mesmo, as razões por 
que fui até àquela margem do rio te esperar? Não sei. Como 
eu te conheci e te chamei pelo nome? Não sei. Tu me disseste 
‘suponho que conheço essa voz’. Não foi assim?

– Foi assim. Eu disse que tinha a impressão de que nos 
conhecíamos desde tempos de antanho.

– Sim, e eu te respondi que quem, desde outros tempos, 
não se conhece por esses mundos afora. Não foi?

– Exato, foi assim mesmo.
– Nós sabemos e não podemos explicar. Então, sobre 

essas questões de porque razões, em função de que, por quais 
motivos, só nos cabe aceitar que elas caem no vazio, e o silêncio 
nos pertence. Concordo que nem o falar aos pedaços caóticos 
nos é possível. Como vamos explicar essa espécie de paralisia 
que toma conta de nós quando, sem mais nem menos, estamos 
em frente à beleza de uma mulher? Há alguma explicação?
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– Não, não há explicação alguma. Só o silêncio se apro-
pria de nossa voz.

– Saber e não explicar é algo, no mínimo, estranho. Nada 
há a se fazer.

– E quanto ao que tu classificaste como a primeira parte 
de minhas preocupações? Sobre a geometria, o que tu dizes?

– Digo que tudo isso aqui que nos envolve em sua beleza 
é uma utopia. É uma fantasia. É uma ilusão. Assim são querendo 
realizarem-se no real. Estão aqui no impossível de mostrarem 
para o mundo que querem ser o que aparentam ser.

– Como assim – Falstaff fez uma pausa –, fantasia, ilusão, 
estão aqui no modo impossível de querer ser aquilo que se 
aparenta ser. Porém, são palpáveis, consigo vê-los, pegá-los 
com a mão. Como isso de querer ser o que se aparenta ser? 
(Fez novo silêncio, com um ar de incompreensão). Pode ser 
um absurdo. Quero crer. Estou aquém do teu limite.

– Pode ser um absurdo. Não importa isso. (Inominado 
falava devagar, num adagio). Quanta coisa que se oferece aos 
nossos olhos e não se apresenta como um absurdo. (A voz de 
Inominado tornou-se doce. Quase demonstrando uma con-
formidade. Então, ele deu um corte no assunto). Antes temos 
que dar uma ligeira volta. No mundo de hoje, de acordo com 
as concepções canônicas do presente, é bom que se diga, e o 
dizendo de um modo simples, sabemos que não existem, ou 
não são possíveis, as retas, os planos, e essas belezas as quais 
denominamos: a circunferência e as chamadas cônicas – ah! 
as cônicas! –, como a elipse, a hipérbole e a parábola. E mais, a 
espiral, e os sólidos considerados regulares, como o tetraedro, 
o hexaedro, ou cubo, o octaedro, o dodecaedro, o icosaedro, 
e os sólidos geométricos em geral e, o mais perfeito e belo de 
todos, a esfera. Deixei-a por último porque ela é impar, única 
e, cometendo um deslize, extrapolando num viés algo místico, 
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perdoe-me, divina. Como haver retas e planos num mundo 
curvo? Eles poderão existir apenas na cabeça de um gênio 
que, tomado pela graça da intuição, os concebeu como uma 
perfeição inalcançável.

– Sim, Inominado, conheço essa história. E concordo 
com a beleza da esfera, para mim, inexprimível. Só a explico 
pelo lado da emoção. O que talvez seja uma heresia frente à 
montanha de teorias sobre o assunto. Não importa! O que sinto 
quando a contemplo? A perfeição do equilíbrio? A harmonia? 
A pacificação das forças contrárias? A simetria elevada a seu 
último grau? Vejo isso no sol querendo explodir, mas, não ex-
plode, fica lá flutuando na sua conformidade esférica. E a nossa 
terra? E a nossa lua? Deveria, neste caso, haver uma palavra 
poema que sintetizasse tudo o que ela, a esfera, é e representa. 
Não sendo poeta, me sinto incapaz de tê-la.

– Limite de todos os limites. E é incrível que esteja na 
natureza, espalhada por esses espaços infinitos do cosmos. É 
admirável. Ela vai muito além de ser bela. Ela é a beleza. Admiro 
nela isso. Ver e ficar calado. Inalcançável perfeição. Talvez me 
falte, como a ti, aquela palavra poema que mencionaste, e que 
ninguém a não ser um poeta possa ter. Aqui temos que nos deter 
em algumas coisas simples. E são elas que definem isso que tu 
denominaste, na primeira das tuas preocupações, de alguma 
unidade escondida em toda essa beleza que te é oferecida como 
dádiva para os olhos e para a sensibilidade.

– Sim, concordo, vamos nos deter naquilo que possa me 
explicar essa percepção sobre o que se esconde por detrás de toda 
essa beleza que tu construíste, a meu ver, com muita paixão.

– Sim, paixão. É claro que essas tuas palavras me enchem 
de transbordante emoção, vindo de quem vêm. A ti a minha 
gratidão.
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– Eu é que te devo gratidão. Tu falavas em se deter em 
algumas coisas.

– Temos que nos deter no essencial, Falstaff, em retas 
e planos, dado que, sozinhos, a meu ver, explicam tudo sobre 
o que falei sobre utopias e fantasias que têm uma impulsão, 
ou vontade, de quererem ser o que aparentam ser, e, como 
consequência, temos que nos deter nesse mísero prisma que é 
a forma adotada para esta casa e que também, como o perce-
beste, está por ai, nesses jardins geométricos. Acho que, com 
eles, tu vais compreender o que é isso que digo de querer ser o 
que aparenta ser. Essa impulsão, ou vontade, para a perfeição, 
uma impulsão que se frustra na linha do infinito. E este sim é 
o problema. Algo que está ai.

Ao dizer isso, Inominado afundou em uma demorada 
imersão. Depois, começou a subir e submergir várias vezes. 
Aspirava e exalava forte, como o tinha feito, assim que entrou 
na piscina. Queria prender e soltar todo o ar do mundo. Falstaff 
não deixou de imitá-lo nesse exercício de imenso prazer. Até 
que o silêncio foi rompido.

– É neste mísero prisma que temos que nos concentrar, 
Falstaff. O resto virá como consequência.

– Mísero prisma. Planos e retas, pontos. Acredito que sim.
– O ângulo reto é aquele que divide o espaço em dois 

espaços iguais, por uma questão de princípio. Sei que alguns têm 
alguns reparos quanto a isso. Compreende-se. Respeitando a 
polêmica, ouso afirmar que tais questionamentos tem pouca im-
portância quanto ao lugar onde devemos chegar. Essa igualdade 
é tocável. Posso vê-la com esses frágeis olhos meus. O mesmo 
tu podes fazer. Diga-me, Falstaff, que outra coisa expressaria 
a igualdade tão bem? Se tu me disseres que um número é igual 
a outro número, tu estarias me dizendo, simplificando, claro, 
que uma abstração é igual à outra abstração.

– Correto. Nada a opor.
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– Se tu me disseres que ‘a’ é igual a ‘b’, tu estás me dizendo 
que um símbolo é igual a outro símbolo, seja lá o que for que 
esses símbolos representem.

– Escapa-me onde queres chegar.
– Os meus exemplos podem ser precários. E devem ser, 

além disso, simplórios, diante do rigor que se requer nessas 
questões. Entretanto, dão um sentido ao que quero dizer. Com 
efeito, o que quero que tu vejas é que o ângulo reto, formado 
por retas, que não podem existir nesse mundo curvo, tem, 
em si mesmo, aquela impulsão, ou vontade, de se tornar essa 
perfeição, a da igualdade, além de tornar possível a nós, pobres 
mortais, o ato de encarar, assim de uma maneira tão despojada, 
e tocável com os olhos, essa mesma igualdade como tal, em 
si mesma. Queira ter um pouco de boa vontade em relação a 
essas palavras.

– Compreendo.
– Então vamos para o prisma, que inspirou essa casa, 

e partes dos jardins que a envolvem. São seis planos que se 
cruzam entre si em ângulos retos que estão em todos os vérti-
ces que são pontos onde se cruzam as retas que constituem as 
intersecções dos planos. Ora, se o mundo é curvo, os planos, 
como tais, não existem. Serão, digamos, superfícies quaisquer, 
curvas. Então, as suas interseções não podem ser retas, são, 
por consequência, linhas curvas. Linhas curvas que se cruzam 
em vértices. E o meu prisma é algo que não é prisma. Pode ser 
uma lembrança dele. Era prisma na intenção, no projeto, na 
ideia, na concepção, na imaginação, na fantasia. O prisma real 
é algo torto, tosco, ou retorcido pelas mãos do real. De tudo, 
só nos sobrou o mísero ponto, o vértice, como a nos lembrar, 
ou a teimar, sobre uma beleza que ficou para trás. Então vem 
o problema sobre o que falei lá atrás.

– Qual problema?
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– O problema da frustração da beleza. Frustra-se essa 
impulsão, essa vontade, essa ansiedade, esse desejo, no sentido 
da beleza. Uma frustração que está embutida em todas as formas. 
Tudo seria uma indomável vontade de ser o que aparenta ser. 
Donde uma angústia de fundo. E a coisa não para aí!

– O que mais se acrescenta nessa frustração, nesse corte 
da indomável vontade de ser a beleza pura?

– É o problema da referência. As superfícies, irmãs dos 
planos, foram dadas por côncavas, ou convexas. O mundo 
curvo tem uma curvatura positiva, ou negativa. Convenção? 
Vá lá que o seja! Côncavas, ou convexas, positivas ou negativas 
em relação a que referência? O que é côncavo para alguém do 
lado de cá não seria convexo para alguém que está do lado de 
lá. Posso estar divagando. Algum sabido, numa esquina, po-
deria me perguntar o que é esse meu cá e esse meu lá. Porém, 
continuemos. O plano, na concepção canônica antiga, é plano, 
seja para alguém do lado de cá, seja para alguém do lado de lá. 
Nem é positivo, nem é negativo. Tem curvatura nula. Assim é 
a ideia. Assim é essa impulsão, vontade, de ser o que aparenta 
ser. Ah! Isso apenas consola mais. Porém, não resolve.

– Como assim? Não resolve. A tua fala fica truncada, 
reticente.

– Onde estaria a referência absoluta? Não gosto da pa-
lavra absoluto, a qual ponho entre aspas. E sem opção, tenho 
que pronunciá-la, porque não tenho outro vocábulo para se 
dizer sobre a concavidade e convexidade, ou positividade e 
negatividade de dada superfície. E mais ainda. O que talvez seja 
pior, ou melhor, sei lá! sentimentalizei a coisa, está mais para 
o coração do que pela razão, onde estaria a referência para se 
dizer que algo é plano ou não? Não se tem. Ah! Falstaff, cada 
vez mais desolado, fui percebendo, ao longo dos anos, que os 
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fundadores da geometria não tocaram na questão das referên-
cias, que estariam, numa imagem, em um campo anterior a tudo.

– Sim, eles não tocaram nelas e, a meu ver, nem em outras 
coisas. Nem seria, hoje, possível, exigir deles isso, quero crer. 
E mesmo assim, com todas as limitações que encontraram pela 
frente, foram geniais. Eles construíram um paradigma de beleza. 
Para mim, superlativo, aliás, como outros que temos por aí.

– Nem seria possível e, mesmo assim, chegaram tão longe.
– Na minha precária opinião, Inominado, julgo que há 

aí uma auto referência. E isso pode ser uma afirmação vaga. 
Estamos caminhando sobre areia movediça.

– Acho que é um pântano sem saída. (Eles falavam de-
vagar, dando a entender que a incerteza dominava cada passo).

– E se for autorreferência? Pode ser isso, um pântano.
– Veja bem, Falstaff, a autorreferência, notada por ti, 

pode estar na própria definição da reta que pertence àquela 
parte das definições, após a definição do que é o ponto e a 
linha. Isso está antes dos postulados, entre eles aquele tal das 
retas paralelas, e do que denominaram de noções comuns, ou 
axiomas. Feito isso, ela, a reta, serviria de referência para o 
resto? É isso? Tudo se construiria a partir dela? Não será isso?

– Sim, creio que sim. É um crer, confesso-te, com um 
viés de insegurança, reticente. Estamos em meio a uma densa 
nuvem opaca do que chamamos de princípios fundamentais.

– Nuvem? Apalpamos a escuridão como cegos. Como a 
escuridão não é matéria, então, estamos querendo pegar em 
algo que nos escapa quanto mais nos aproximamos dele.

– Então, é esse sentimento em que nós dois estamos. 
Sentimento de leveza, de flutuação.

– Pois é, uma coisa me é estranha nisso tudo.
– O que te é estranho?
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– Até hoje, depois de todas essas conquistas que dizem 
respeito ao mundo curvo, quando fazemos uma referência, 
qual é a primeira que nos vem à razão?

– É a reta. Alguma coisa instintiva. Talvez antes da intui-
ção. Confesso que não sei por que motivo isso acontece. Pode 
ser uma impressão nossa.

– Depois é depois, com as abstrações, generalizações, e 
tudo o mais. Mas, o chão está lá, na nossa amiga, a reta. Vamos 
dizer que ela se auto referencia. O que seria honesto. O pior seria 
escamotear-se isso, se é que há ai esse, digamos, pecado de auto 
referência. Algo que rebate sobre si próprio quando indagado. 
Fico imaginando como é que os antigos geômetras a intuíram. 
Genialidade pura. E o fizeram ao mesmo tempo em que intuíram 
a noção de curvatura. Existiria uma sem a outra? Como imaginar 
o que é curvo sem o que é reto? Ou este sem aquele? Tudo é um 
duplo de si mesmo. Pântano. Areia movediça. Hoje, na vastidão 
do mundo curvo, diríamos que a reta é uma curva com um raio 
de curvatura infinito. A exceção está no infinito, ou no finito, 
na curva, ou na reta? Quem busca algo como um sentido? Quem 
referencia quem? Pântano. Areia movediça. Areia movediça. 
(Nesse ponto, Inominado calou-se pensativo).

– Exato! (Emendou Falstaff em cujos olhos se podia ver um 
frágil brilho. Ele falava muito pausado, como se pesasse palavra 
por palavra, em meio aos vapores que saiam das águas). Ou tu 
poderias dizer que a reta é uma circunferência com centro em 
um ponto do infinito, cujo raio, então é infinito. Tudo infinito. 
Infinito. (Uma longa pausa meditativa). Um raio que gira, preso 
em um ponto do infinito, dando uma circunferência, que aqui 
coloco entre aspas, pois, nada mais seria do que a tua reta. E po-
derias supor outro raio infinito maior, se é que se possa dizê-lo, 
girando no mesmo plano da circunferência anterior, resultando 
em uma nova circunferência concêntrica à ela, envolvendo-a. 
Coloco tudo isso entre aspas. Uma nova circunferência que nada 
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mais seria do que uma sua reta paralela, que jamais a tocaria, 
pois, circunferências concêntricas jamais se tocam, ou a tocaria 
no infinito, na imensidão incomensurável, inimaginável (nessa 
altura de sua fala, o brilho nos seus olhos intensificou-se. E es-
tavam fixos nos olhos do outro cheios de reflexos).

– Raios infinitos que, presos no infinito giram e, ao 
mesmo tempo, transladam, paralelos a si mesmos. (Observa 
Inominado, dando uma pequena risada que não escondia um 
leve tom irônico ao tentar imitar uma gralha). Ah! Ah! Ah! (E 
arrematou). Duplos em si mesmos e de si mesmos. Interessante, 
muito interessante . (O tom agora era de chalaça aberta, sem 
nenhum disfarce). Charco. Puro Charco. Eis aonde esses pobres 
coitados vieram dar com os costados! Santo Deus!

 – Nada mais do que em um atoleiro. Que significado terá 
isso, Inominado? Haveria algum sentido nisso tudo? Ou tudo 
não passaria de uma acabada e risível tolice feita por dois candi-
datos a serem dois bêbados? Antes fôssemos isso, porque tudo, 
diante de nós mesmos, vamos ser honestos, seria justificável. 
(E abriu a sua vigorosa gargalhada, no que foi acompanhado 
pelo companheiro levando os seus sons e os respectivos ecos 
para todos os cantos da casa). Ah! Ah! Ah! Ah! (E em meio às 
estrondosas gaitadas dos dois inveterados zombeteiros, Falstaff 
ainda conseguia entremear algumas frases). O que se escon-
de nessa densa névoa? Estaríamos inspirados, nessas nossas 
loucuras, por esta deliciosa nuvem de vapor que nos aquece e 
acaricia? (Ele ria e falava, ao mesmo tempo em que movimentava 
os braços e mãos abertos, como se estivesse espalhando uma 
nuvem pelo ar). Deliramos, entramos em êxtase, e ainda nem 
vertemos, até o fundo, nenhuma taça cheia com o precioso 
xerez. Então, quero presumir que mais somos dois cegos que 
caminham apalpando objetos imateriais?

– Ou loucos! (Colocou rápido Inominado, cessando o 
riso, no que foi sendo acompanhado por Falstaff, que tam-
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bém foi dando um fim ao seu movimento de braços e mãos, 
e continuou). Compreendo onde tu queres chegar, Falstaff. 
Porém, não ouso dizer nada, pois, estou entendendo, pelo teu 
ar, expresso no teu rosto, apesar das nossas risadas, ou por 
causa delas, e pelo resplandecer dos teus olhos, cheios desse 
vapor que sobe dessas águas, que tu ainda não terminaste. Isso 
fica subentendido nas tuas indagações.

– Perfeito. Não esperaria outra coisa de ti. Isso tudo é um 
pântano, areia movediça. (Atalhou Falstaff, um pouco claudi-
cante, agora com um olhar mais reluzente nos olhos semicerra-
dos). Palavras, meras palavras. O infinito traz soluções, e como 
corolário, um monte de problemas. Some, eleve à potência, ou 
multiplique, um infinito, com, ou por, qualquer número, ou 
outro infinito, e tu terás a mesma coisa, um infinito! Sabemos 
que não é possível dizer que dois multiplicado por dois seja 
igual a dois. Como se depreende do que dizem alguns sábios 
matemáticos, e, então, não é esse pobre coitado de Falstaff quem 
o diz, apenas empresta a sua boca, para concluir, se essa for a 
palavra, que o infinito dá a entender que seria um campo de 
paradoxos. Há pensadores que dizem que é isso mesmo. Seria 
um tal de se ver aquilo no que não se pode crer, ou, o contrá-
rio, de se crer naquilo que não se pode ver, porque é absurdo 
mesmo. É até mesmo uma repetição de afirmações antigas. E 
mais, porque a coisa não para aí. Lá, no futuro, quem garante 
que se dirão as mesmas coisas, num mundo onde tudo pode 
ser falso? Então, palavras, nada mais que palavras. As minhas 
também. Tudo debaixo de nossas belas barbas! As minhas não 
tão sábias quanto as tuas. E, então, para se chegar ao ponto, que 
é o que nos interessa, o que seriam aqueles dois raios infinitos, 
presos no infinito, que geram retas paralelas? Não seriam eles 
os geradores da mesma e única coisa, a tua reta? Então, a reta 
autorreferenciável seria solitária, única? Sem as suas irmãs 
paralelas? Que se evolaram. Sublimaram. Na infinitude? Dado 
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que, presumo, lá no infinito insondável, e paradoxal, como 
antes anotei, tudo tende para ser o mesmo. Eis o parto! Úni-
ca, fechada, em si mesmo, caríssimo Inominado. Restaria aí 
como um sentido? Percebo e não percebo. A minha visão se 
turva. Com toda a sinceridade do meu coração, gostaria mais 
de estar preso a uma gaguez fragmentária do que a uma fala 
continua. Dado que o gago é mais digno. Sabe, e sem voz, não 
consegue expressar a sua verdade. E nós nos atrapalhamos com 
o palavrório. Pântano. Areia movediça. Reino das palavras, 
Inominado. Meras palavras. Símbolos tratando de símbolos. 
Ou, belas fantasias, essas aí, sobre temas que, para esse pobre 
diabo aqui, esse Falstaff, fanfarrão, está muito além do seu 
domínio. Ou, diria, da sua pequenez.

– No fundo mesmo da coisa, seja o que for, ou a tal 
curva com um raio de curvatura infinito, ou a reta mesma, na 
bela imagem da geometria clássica, conceituada no reino das 
palavras, sem esconder a sua auto referencia, e assim, honesta, 
temos aí a reta como tal na sua definição primordial. Porém, 
compreendida, ela, a reta estaria aí na imensidão do mundo 
curvo, isolada, única. Estaria como um sentido, como tu o 
disseste, mesmo que o indagando, nessas tuas palavras, meras 
palavras, fantasias, ou lá o que seja. Talvez, e esse talvez co-
loco porque aqui se está em um campo de dúvidas. Incertezas 
cheias de fantasmagorias. Repito, para ser mais claro, a reta 
estaria por aí como um sentido. Porque se está querendo ver 
nas sombras do infinito.

– Concordo.
– A reta, então, Falstaff, está aí como sendo essa impulsão, 

essa vontade, esse sentido, como te falou a tua intuição, essa 
procura, essa angústia, esse desejo, de ser o que aparenta ser, 
desde antes. E é isso o que quero te expressar. O resto é o resto.
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– Não posso deixar de te dizer que começo a compreender 
o que tu dizes sobre esse querer ser o que aparenta ser.

– Ótimo. Ir compreendendo, passo a passo, esse é o ca-
minho correto. O que temos a dizer mais sobre esse assunto 
das referências é que estamos no limite do insondável. A mi-
nha visão é precária, nesse campo, e os meus passos, nele, são 
claudicantes. E vou te dizer algo forte. Imagino que todas as 
referências nos escaparam, como a água que se escoa entre os 
dedos de nossa mão. O que é cruel. E mais, como essa água, 
quanto mais tentamos segurá-las, as referências, mais depressa 
ainda elas se evadem. O que é mais cruel ainda. Creio, por tudo 
isso, que nadamos no irreferenciado.

– Sim, compreendo agora as tuas emotivas reticências. 
Onde estariam essas referências que nos escaparam, se é que 
estariam em algum lugar, Inominado?

– Sim, tens a coragem de perguntar o essencial. Não 
sabemos. Tudo fica no campo do irreferenciado. Aqui só cabe 
o silêncio. Nesse limite ninguém ousou chegar. É um voo até 
os confins do não sei onde.

– E então, o que nos reserva esse voo interminável?
– Posso dizer muito pouco. Por isso (e aqui Inominado 

abriu o seu largo sorriso. Um enigmático sorriso que prenun-
ciava esconder algo).

– Por isso o quê? Tu te calas, ficas rarefeito. E tens na 
boca um sorriso revelador.

– Por isso aqui representei o impossível. Esse querer 
ser, no real, aquilo que aparenta ser. O prisma flutuante da 
casa é essa representação. Os cortes na vegetação dos jardins, 
suas alamedas, retas que se convergem e retas paralelas, vias 
circulares, radiais, tudo aqui quer guardar essa intenção, esse 
mesmo projeto. Aí está a explicação sobre a tal unidade que a 
tua apurada sensibilidade captou. O belo prisma com os seus 
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ângulos retos estão aqui como testemunhos daquela vontade 
de ser o que aparenta ser.

– Compreendo.
– O prisma aqui, Falstaff, no frigir dos ovos, é a expressão 

sintética dessa minha vontade, impulsão, algo insubordinada, 
irreverente, quem sabe anárquica, de dar beleza ao impossível 
que está na reta, no plano e no ângulo reto, mesmo que nau-
fragasse. E tomara que os homens se lembrem sempre deles. 
Sobrará algum mastro, destroço que não afundou, na superfície 
do meu naufrágio. (Falstaff, relembrando os seus velhos tem-
pos, arrematou, para a grata surpresa do seu atento ouvinte).

– Entendo, meu bom Inominado. Bela imagem. Digna 
de ti. Entendo que o teu belíssimo prisma, pois, outra palavra 
não tenho para ele, seja um insulto, isso mesmo. Um insulto à 
etérea e divina formosura do mundo curvo.

Essas últimas palavras: etérea, divina, formosura, mun-
do curvo, com as devidas reticências, foram pronunciadas 
dando-se ênfase, exagerada e prolongada, às silabas tônicas, e 
adotando-se um artificial, esganiçado, tom de voz, quase um 
falsete – uma contradição na voz grossa e sonora de Falstaff 
–, o que indicava comicidade – como se fosse um palhaço re-
citando, desastrado, um texto, forçando as pausas, imitando 
um bem falante bravateador, que cria um ar solene para dizer 
algo no qual, a valer, não acredita. Ele, discursando com um 
dos braços levantados, num simulacro de algo cerimonioso, 
rodando a mão sobre a sua cabeça, num átimo, parou. Criou-se 
um clima para dois contumazes gozadores. Os dois, então, se 
entreolharam, como se estivessem representando uma comédia, 
cada um compreendendo cada um, pelo sutil fio da ácida ironia 
de Falstaff, um corrosivo sarcasmo mais do que exposto nos 
seus olhos arregalados, fixos em Inominado, como se fosse um 
alienado, mas que apenas simulava estar assustado com as suas 
próprias expressões, ou conclusões – tudo uma perfeita máscara 
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com um falso sorriso no rosto. Depois de um dissimulado ar de 
suspense, materializado em uma proposital caluda, olhos nos 
olhos, eles deram vazão ao que vinham segurando, e abriram 
a goela na mais autêntica, estrepitosa e uníssona de todas as 
gargalhadas possíveis, entremeadas de frases, ou palavras, que 
os levavam a um riso paroxístico. – Ah! Ah! Ah! Ah! Etérea. 
Ah! Ah! Ah! Ah! Divina. Ah! Ah! Ah! Ah! Formosura. Ah! 
Ah! Ah! Ah! Mundo curvo. Ah! Ah! Ah! Ah! Belo mundo 
curvo. Belo, belo. Ah! Ah! Ah! Ah! Insulto. Ah! Ah! Ah! Ah! 
Insulto. Ah! Ah! Ah! Ah! – Algumas das quais eram repetidas 
à exaustão. Até que foram serenando o seu ímpeto hilariante, 
em meio àquelas deliciosas águas mornas.

– Vamos, meu bom peregrino – atalhou Inominado, 
ainda rindo –, porque o bom xerez nos espera e, como nos 
prometemos, seremos dois bêbados na primavera. Aguardo-te 
na sala de jantar. Tu conheces o caminho.

– Com certeza, nela, seremos dois bêbados. Sim, conheço 
o caminho. Lá nos encontraremos.

C E N A  4

Falstaff perambulava, leve e desperto, pelos salões, indo 
em direção à sala de jantar. Ora caminhava de uma peça para 
a outra pelo lado da fachada oeste, ora pelo lado oposto, para 
deleitar-se com as obras de arte que via, e o fazendo por aquelas 
passagens laterais, que permitiam o acesso entre os diversos 
recintos, e que eram grandes portais situados de cada lado 
das paredes, que tomavam o pé direito inteiro, e que separa-
vam as diversas salas. Saíra de seu aposento com uma roupa 
nova, que viu em sua cama, quando voltou da casa de banho, 
tudo providenciado pela organização impecável daquilo que 
Inominado chamava de casa. Tivera o cuidado de por o texto 
da poesia que ela lhe escrevera em um dos bolsos. Vagueava 



463 | João Cezar Pierobon

como um menino deslumbrado pelos salões. E ia se deliciando 
com o fato de as luzes irem se acendendo, assim que nos seus 
respectivos ambientes entrava, e apagando-se, no instante 
mesmo em que os deixava. Nas salas que ficavam escurecidas, 
logo que delas se distanciava, virando-se, ele podia ver, pelo 
grande painel de vidro da fachada, que a noite acabava por do-
minar o cenário do espaço externo e uma neblina se anunciava 
ao longe, brilhando a sua luz ofuscada, sob os frágeis raios da 
lua que nascia. Chegando à sala de jantar, lá estava Inominado, 
em alegre conversa com o homem do casal mais velho, que lhe 
tinha sido apresentado, assim que ali chegara.

– Falstaff, seja bem-vindo! (Disse Inominado, levantan-
do-se e vindo ao seu encontro).

– Obrigado pelo prazer de estar aqui (disse-lhe Falstaff 
com ligeiras inclinações, dirigidas a ele e ao outro que lhe fazia 
companhia).

– O prazer é nosso. Antes do nosso jantar, quero lhe 
apresentar um local muito apreciado por esse taverneiro que te 
acolhe, lá escolheremos os melhores desse vinho que tu amas, 
como eu também. (Falou, sorrindo e delicado, qualquer coisa 
com o outro, que se afastou, depois de confirmar que havia 
entendido o que lhe tinha sido solicitado, e agarrou Falstaff 
pelo braço levando-o até uma pequena escada, em um dos 
cantos da peça, que descia – que não era bem o termo, pois, 
o correto seria afundava –, em espiral, para uma espécie de 
porão climatizado, iluminado por uma difusa e doce luz. O 
ambiente cheirava a uma bodega medieval, algo oculta. E em 
sua geometria, o que poderia gerar uma dúvida ao observador 
que ali entrasse pela primeira vez, era semelhante a uma cave, 
onde se envelhecem, em grandes tonéis, os vinhos, e onde 
predominavam paredes construídas com grandes e irregulares 
pedras esbranquiçadas, dando a impressão de serem blocos de 
calcário, que eram rejuntados com uma argamassa quase que da 



464 | Falstaff: uma fantasia

mesma cor. Aqui e ali encaixavam-se, nessas paredes, inúmeras, 
porém, não muito altas prateleiras, cujas madeiras exibiam 
tons amarronzados claros. Eram muito bem talhadas, numa 
caprichosa obra de marcenaria, refletindo o bom gosto do dono 
da casa. Era aí que se deitavam, no que seria uma infinidade 
de nichos, centenas de garrafas de vinho, que exibiam, na sua 
parte superior, uma finíssima, quase imperceptível, camada 
de poeira. No seu centro, havia uma grande e pesada mesa, 
feita com troncos maciços, aparelhados, mostrando bonitas 
e largas estrias amareladas num maciço escuro. Essa mesa era 
ladeada por dois fortes, grandes e confortáveis bancos, sem o 
encosto, na forma de um meio cilindro, que tomavam todo o 
seu comprimento. Nela, ia Inominado enfileirando, depois de 
buscá-las, diante de um estupefato Falstaff, inúmeras garrafas 
de xerez e de vinhos de diversos anos e marcas, para que ele, 
Falstaff, escolhesse o que achasse melhor. A um sinal de Ino-
minado, tendo este se sentado, Falstaff também o fez e, com 
calma, ficou lendo os diversos rótulos, diante de um Inominado 
que esbanjava sincera alegria por tê-lo ali. E suas expressões 
Ah! Ah! Oh! Oh! Impossível! Inacreditável! diziam tudo o que 
ele estava pensando sobre o que via. Falstaff, então, separou 
três garrafas, uma de xerez e duas de outros vinhos. As demais, 
Inominado colocou-as à parte, sobre uma pequena mesa ao lado. 
Deixou-as como se fossem de reserva. Imaginava que a noite 
prometia, diante do compromisso que fizeram, a si próprios, 
de serem eles dois bêbados na primavera).

Nesse ínterim, juntou-se a eles um dos rapazes daquele 
casal mais jovem. Trazia ele alguns talheres, saca-rolha, pratos, 
uma jarra de água, copos, duas pequenas taças e uma travessa de 
porcelana cheia de uma variedade de vegetais empanados que 
tinham acabado de serem fritos. Enquanto o rapaz arrumava 
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tudo sobre a grande mesa, Inominado, dirigindo-se a Falstaff, 
arrematou, com um sorriso no rosto, não sem alguma malícia. 

– São vegetais para forrarmos o estômago, antes de to-
marmos, até o fundo, até a última gota, como nos prometemos, 
o precioso vinho.

– Com certeza, até a última gota.
Enquanto o rapaz se afastava, os dois se serviram dos 

vegetais debaixo das expressões ah! ah! oh! oh! de Falstaff que 
não via comida real, quente, havia, no que ele imaginava ser, 
uma era de apenas um dia, desde aquela única e última noite, 
visto que tudo naqueles lugares, perto e longe demais, era abu-
sado, no espaço e no tempo. Tudo ali afigurava-se funcionar 
no compasso de um largo. Esquecera-se o grau de sua fome, 
que supusera secular.

– Agora sirva-nos o precioso xerez. (Falstaff então abriu, 
como se estivesse cumprindo um ritual sagrado, o xerez de uma 
das garrafas que escolhera).

– Vai ser desse aqui. É algo que me é caro. Faz parte da 
minha vida. Em memória à tua delicadeza, recebendo-o de ti 
como uma dádiva dos céus, quero aqui partilhá-lo contigo. (E 
o foi servindo até que completasse uma meia taça. E, eles, então 
fizeram a saudação, erguendo-as, brilhantes como diamantes 
vermelhos, ao alto, como se cumprissem uma liturgia, cerimo-
niosa, porém, muito despojada, autêntica, em seus múltiplos 
significados).

– À Terra, ao céu – pronunciou Inominado –, ao mundo 
que nos abriga, ao dia que nos aquece, à noite que nos aninha.

– Aos sonhos, às ilusões, às nossas fantasias – disse, logo 
a seguir, Falstaff –, e que esse tempo não acabe.

– Aos teus voos, pássaro peregrino – completou Inomi-
nado –, que a imensidão do céu seja o teu caminho e que os 
teus pés sejam as tuas asas.
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– Está cantada a nossa canção – sentenciou Falstaff –, 
bebamos o xerez até o fundo, até a última gota.

– Até a última gota – repetiu o outro.
E tomaram, então, as suas respectivas taças, em um só 

gole. Vagaroso, degustando, até às profundezas da alma, o 
mágico sabor daquele dadivoso e raro xerez, só descritível nas 
palavras de Falstaff.

– Néctar dos deuses.
– Sim, esse é o néctar dos deuses.
E ficaram, assim, como dois bons palradores bodegueiros, 

jogando conversa fora, solta, sobre a vida, as suas certezas e 
incertezas, sobre si mesmos, às vezes impiedosos, com cortantes 
ironias, desnudando com coragem as suas almas, e sobre os 
homens. Porém, conscientes que era isso mesmo: conversa de 
mesa de bar. E que era bom que assim fosse. Conversa de beira 
de caminho. Falar sem nenhuma preocupação. Falar desfocado, 
contraditório, sem pé nem cabeça.

– Que maravilha, Falstaff, fazer filosofia de botequim, 
ou filosofia com um copo na mão.

– Ah! Ah! Ah! Ah! Filosofia de botequim, Inominado. 
Filosofia com um copo na mão. Melhor do que filosofia com 
um martelo. Ah! Ah! Ah! Ah! – Inominado acompanhou a sua 
risada. – Nada expressa tão bem o que aqui estamos fazendo 
sob as essências desse raro xerez. Que outra coisa seria mais 
bendita do que essa?

– Melhor do que filosofia com um martelo! Essa é uma 
boa! (Inominado explodiu a sua gaitada). Ah! Ah! Ah! Ah! 
(Logo acompanhada por Falstaff). Os problemas ficam, assim, 
todos resolvidos. Não seria assim, Falstaff?

– Não há nada no mundo que um bom copo de xerez não 
resolva. Ainda mais dentro de um recanto fascinante como esse 
aqui dentro do que tu chamas de casa. Ah! Ah! Ah! Ah! (Falstaff 
explodiu a sua antológica gargalhada, seguida por Inominado, 
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em uníssono. Lá de baixo, saía uma explosão de risos que fazia 
rir todos os da casa). 

E assim ficaram, por um tempo em que perderam a refe-
rência de início e fim. O que poderão saber do tempo dois quase 
ébrios? Um tempo só interrompido pelo rapaz que repunha os 
vegetais empanados e outras exóticas e deliciosas iguarias. Eles 
estavam quase na altura de serem o que eles haviam prometido 
a si mesmos, dois bêbados na primavera. Quase, porque sal-
vou-os a providência de o rapaz voltar anunciando qualquer 
coisa a Inominado. Um interlúdio que iria adiar a promessa. 
Apenas adiar.

– Deixemos essa tasca, o nosso jantar está servido.
– Deixemos esse sagrado e memorável local, tudo aqui 

reflete a tua alma, só não vê quem não quer, e é onde o mestre 
da casa guarda os seus sublimes vinhos. Sinto que tudo aqui 
me faz flutuar o coração, pois me recupera tempos perdidos, 
achados de minha memória, pedaços que vou deixando pelos 
caminhos de minha existência.

Eles então saíram, subiram a escada espiral, e se dirigi-
ram ao local da sala de jantar, onde estava servido o que lhes 
esperava, enquanto o rapaz punha sobre uma bandeja, as suas 
taças, a garrafa que continha ainda um pouco de xerez, e as 
duas garrafas de vinho, que haviam escolhido, e que ainda não 
tinham sido abertas.

A mesa estava linda, toda colorida, e elevando ao ar as 
essências que em si davam uma pista sobre os sabores postos 
sob a visão de quem dela se aproximava. Uma obra de arte 
perfeita. Pois, era uma comida que começava a acender os 
desejos pela visão. E que desejos! Uma vastidão deles, vindo 
todos misturados, como os temperos que, entre si, se anulam, 
e se somam em um verdadeiro festival de delicias que senti-
mos e que não sabemos explicar. A soma das partes dá um 
todo que as encobre. E é aí que está essa arte. Deixar um tom 



468 | Falstaff: uma fantasia

de enigma em quem prova o conjunto dos sabores. Como em 
uma cadência de acordes que nos leva a uma dada suspensão. 
Como se estivéssemos em um ato de indagação que, antes de 
qualquer coisa, nos diz que a resposta escapou. Como dar a 
conhecer a alguém a origem daquela imensidão cultural que 
estava exposta naquele simples prato?

– É um guisado de carne à marinara (disse Inominado 
quando chegaram à mesa e ainda estando os dois de pé, diante 
daquela singela beleza que exalava para o ar da sala os vapores 
de suas delícias), servido com macarrão colorido, e legumes 
cozidos, que estão sob o teu olhar, para a tua apreciação, feitos, 
em tua homenagem, tu que nos honra com essa tua presença.

– Não mereço tanto. Como te falei, com toda a sinceridade 
do meu coração, deve haver séculos, ou eras, que nem bem sei, 
que não ouço, a meu respeito, essa palavra, honra, assim tida 
como tu o dizes. E sei que o falas com todo o teu coração. Tu 
deves saber que sempre fui considerado um mero bufão, aquele 
que sabia fazer os outros rirem, quem sabe um comediante, 
quando os fazia rirem de mim mesmo, como um palhaço, talvez 
porque me considerassem um personagem grotesco, ou, então, 
porque gostasse das tavernas e apreciasse um bom xerez, ao 
lado dos meus mais caros companheiros, ou talvez porque, nos 
intervalos das refregas, eu me deliciava mergulhando-me nos 
regatos e saia de lá cheio de folhas que me davam o aspecto de 
ser mais um apanhador de pássaros do que um cavaleiro em 
guerra. Esqueci essa palavra, honra, nas minhas peregrinações. 
Ando um pouco afastado, como tu o sabes, dos homens. Aqueles 
de lá, do mundo perto e longe demais daqui. E, assim, perco, 
deles, as referências. Ela, a palavra honra, quiçá, passou a fazer 
parte de um passado apagado e longínquo de minha memória. 
Quis a graça, pensa o que tu quiseres com essa palavra, graça, 
que eu viesse dar com os costados aqui, nesses lugares, os quais 
não ouso compreender, mas que ouso, talvez por loucura, dizer 
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que são perto e longe demais do mundo. Tu mencionaste essa 
palavra, honra, quando me recebeste na margem de cá, quando 
da margem de lá cheguei. Lá onde reencontrei o meu coração. 
Estou de antemão inerte sobre a terra chã, diante de tanta de-
licadeza e cavalheirismo de tua parte. Ela, essa palavra, honra, 
aqui soou diferente do que soava lá, no mundo perto e longe 
demais daqui. Ela, doravante, ganhou uma nova autenticidade, 
uma dimensão que eu desconhecia. Graças à tua bondade e 
cavalheirismo. Não sei te explicar essa transformação. Agora 
me sinto é mesmo honrado de tê-lo como alguém que faz parte 
do meu círculo mais íntimo.

– Compreendo-o. E te sou grato por isso. Sente-se, por 
favor, Falstaff. Vou pedir que nos abram uma das garrafas de 
vinho que escolhemos juntos. Por enquanto, deixemos o bom 
xerez. (Inominado, então, ainda em pé, apanhou, em cima da 
mesa, uma das garrafas de vinho que trouxeram, e passou-a ao 
rapaz, que os atendia, para que fosse aberta e servida, sentando-
-se, ao mesmo tempo em que Falstaff o fazia, aguardando que o 
precioso vinho borbulhasse, rubro e translúcido, em suas taças. 
Nenhuma canção precisaria ser cantada para que as esgotassem 
até a última gota dele. Talvez as gargalhadas que deram, sobre 
o insulto ao mundo curvo, tenham substituído a canção. Que 
o mundo cuidasse de si! E que eles cuidassem do vinho!).

– Sigo a tua sabedoria, Inominado (disse-lhe Falstaff).
– À terra, ao céu (pronunciou Inominado, erguendo a 

sua taça).
– À terra, ao céu (respondeu Falstaff, erguendo também 

a sua taça).
E, então, os dois, cumprindo um rito, deixaram o vinho 

sobre a língua contra o céu da boca alguns segundos, para 
sentir-lhe o aroma e todo o seu sabor, antes de degluti-lo.
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– O vinho de Dioniso (falou Falstaff). Nada que se lhe 
compare. Divindade pura.

– Sem sombra de dúvida, e ele deve estar por aí (com-
pletou Inominado).

– Com certeza, está nos fazendo companhia (acrescentou 
Falstaff).

– Devemos a nós mesmos um passeio pelos jardins, após 
jantarmos (disse Inominado, como em tom de sugestão).

– Um passeio sob o luar que nos fará bem ao corpo e à 
alma (concordou Falstaff).

Para Falstaff, o ato de comer apenas confirmava as suas 
expectativas sobre a preciosidade que ali estava posta e que encan-
tava o seu olhar. Ele não economizava nenhuma interjeição ah, ó, 
oh, prolongando-as. Eles jantavam jocosos, sempre falantes, como 
o fizeram lá embaixo, jogando conversa fora, descompromissada. 
Eles mesmos passaram a se servir do vinho, bebendo-o como se 
bebe algo raro, único, impossível de se repetir, que tem que ser 
degustado, num andante con moto, junto com os cambiantes 
sabores daquele belíssimo e delicioso prato que estava sobre a 
mesa. E o faziam de um modo muito informal, despojado, como 
velhos companheiros costumam fazer.

Terminado o jantar, recolhidos os pratos, e estando eles 
ainda à mesa, e nela a garrafa vazia do vinho que degustaram, 
após um interlúdio de conversas cujos temas se sucedem caó-
ticos, após um silêncio, Falstaff foi retirando com extremo 
cuidado de seu bolso o envelope branco que um daqueles dois 
jovens, que o acompanhavam, na sua despedida, lhe deram, 
quando partiu daquele paço de porcelana branca, em direção 
a esta outra margem do rio dos Símios. Inominado observava 
atento a expressão estampada no seu rosto, e todos os seus 
gestos, não muito longe de adivinhar o que estava prestes a 
acontecer, enquanto Falstaff dava a entender que abria uma 
caixa de segredos e puxava, o mais suave que podia de seu 
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interior, o texto que pedira a um dos rapazes para ler, como 
para sentir a sua música, pois intuíra ser aquilo uma poesia.

– Leia-o para mim, sei que tu és capaz de o fazer. Recebi 
isso quando partia da outra margem para cá. Creio que seja um 
poema. Isso apenas é uma suspeita minha.

Inominado apanhou-o das mãos de Falstaff e logo de 
saída confirmou a suspeita dele.

– Sim, é uma poesia.
– De que se trata? (perguntou curioso Falstaff, sem es-

conder uma certa ansiedade).
– Bem, o título seria algo assim, como, chuvas da estação. 

Os poetas, às vezes são vagos, tu sabes como é isso. Põem tudo 
sob capas e mais capas de símbolos e metáforas.

– Sim, sei, mas, nem posso adivinhar o que seja. Vamos 
ver.

– Sim, vou lê-lo para ti.

Logo, virão as chuvas da estação,
E os regatos se encherão com as suas águas.
São as águas mesmas?
Ou as lágrimas do meu coração?

Logo, cairão as pétalas dos pessegueiros,
E renascerão os novos frutos.
São as pétalas mesmas?
Ou os pedaços do meu coração?

Logo, flutuarão as nuvens cinzentas no céu,
E cobrirão esse lago com a sua cor.
São as nuvens mesmas?
Ou o abrigo do meu coração?
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Logo, chegará a neve que vestirá todo o chão,
E, sob uma árvore, haverá flores coloridas.
São as flores mesmas?
Ou o amor que de ti restou em meu coração?

Quando te perguntarem quem é essa,
que contigo sobe pelos caminhos perfumados,
com o rosto colado no teu braço, 
respondes que sou eu, a suave pacificada.
Aquela que fechou, atrás de si, a porta da noite, o segredo,
arrastou-te aos seus aposentos, no inefável da nossa união,
E que, no nosso reencontro, suplicou aos céus que re-

tivessem a luz,
E que, ébria, te cobriu o corpo com os beijos de sua boca.

– Isso veio dela? A que te fez reencontrar o teu coração?
– Dela mesma, a que tem os dois olhos azuis, como safiras 

que nadam no fundo dos oceanos. (Alguma coisa martelava na 
cabeça de Falstaff. Ele se calou, não falou palavra).

– Posso imaginar a sua beleza. Bem, acho que os signifi-
cados estão claros. As imagens. Tudo o que tu viste com estes 
teus olhos. E sentiste com este teu corpo. E a tua alma. E fez 
emocionar o teu coração.

– Estão claros. Vi, vivi e senti.
– Então, parodiando-te, se não há nada neste mundo 

que um bom copo de xerez não resolva, como corolário, não 
haverá nenhum lamento teu que não seja compensado por um 
belo poema.

– Como este cujos versos acabo de descobrir. 
– Agora que tu sabes o que é esse belo poema, tu podes, 

ao longo de teus caminhos, meditar mais sobre os significados 
nele escondidos. Vou passar para ti uma tradução livre para 
que tu a tenhas também como uma memória deste aqui que 
te admira.
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– Ah! Como isso me alegra, e me aquece a alma, Ino-
minado!

Inominado foi até a uma pequena mesa e sobre um papel 
branco escreveu a sua tradução livre do poema. Voltou e entre-
gou-o a Falstaff que, junto com o texto original, foi guardado 
dentro do envelope.

– Nesse ínterim, veio o rapaz com o bule de chá e os 
serviu. Recolheu a garrafa vazia do vinho e colocou sobre a 
mesa aquela, ainda com um terço de xerez, que viera lá debaixo. 
Mais e mais conversas, entremeadas por xícaras de chás, que 
Inominado ia servindo. E sem o perceber, foram se centrando 
sobre a beleza dos encantadores símios que pulavam de uma 
margem a outra, como se saltassem sobre um abismo. Um 
acontecimento que enterneceu Falstaff quando, descendo do 
alto das montanhas, atravessou o rio pela primeira vez. Foi 
Inominado que propôs uma pausa.

– Falstaff, não sei como tu sentes. Acho que me encontro 
em condições de te dizer que sou um bêbado na primavera. 
Ah! Ah! Ah! Ah! (Encheu a sala com uma gargalhada reforça-
da pela não menos estrondosa gaitada de Falstaff). Como nos 
prometemos. E do xerez não resta nem mais a mínima gota. 
Foi até o fundo.

– Foi até o fundo – completou ainda rindo, Falstaff –, e 
não poderia restar nada, nem do vinho de Dioniso, nem deste 
xerez néctar dos deuses, dou-me por estar também neste estado 
em que tu te encontras, um bêbado na primavera.

– Então vamos para a nossa caminhada noturna pelos 
jardins, o ar da noite nos fará bem, recobraremos as forças.

– Vamos! Quero te pedir licença para ir até aos meus 
aposentos, antes de sairmos.

– Vou fazer a mesma coisa. E vou aproveitar, primeiro, 
para também fazer algumas coisas por aqui. Nos encontraremos 
no átrio. Tu sabes o caminho. Desejo que tu estejas à vontade. 
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Nada de pressa. A noite é longa. Ah! Não te esqueças de lá guardar 
o teu poema, não confio no que podem fazer dois embriagados, 
andando por aí. (O que fez Falstaff sorrir e emendar).

– Recomendação de sábio. Farei isso.
E então eles se retiraram.
Falstaff não tirava da cabeça os versos: “Aquela que fe-

chou, atrás de si, a porta da noite, o segredo, arrastou-te aos 
seus aposentos, no inefável da nossa união.” Ah! Como pude 
não compreender isso? Como sou insensível, minha querida 
menina dos olhos azuis! Falstaff, imbecil! Ah! Mulher! Sua fala 
íntima começou a ser desconexa, truncada, reticente, cheia de 
longas pausas. Ele sentiu-se perdido em um emaranhado de 
emoções. Segredos de mulher! Enigmas impenetráveis de sua 
ancestral feminilidade. Que pena, velho Falstaff! Que dó! Que 
lástima! Repita isso ao infinito! Todas as palavras que significam 
essa compaixão de ti por ti mesmo! É por isso que lá, tudo era 
ela. Era o âmago de sua pequena morada. Até mesmo na ma-
nhã, aquela da despedida, que não houve, ainda bem, quando 
contemplei aquela porta, tudo ali era ela, com o seu perfume, 
misturado à essência da mirra. E eu, pobre coitado, inocente. 
Aquela porta era a porta da noite que fechou atrás de si, e se-
lou a nossa união, o nosso reencontro, como cantou o poeta, 
como o disse em seu poema. E que não se fizesse mais uma 
vez a luz! Tu és um tonto, velho Falstaff! A porta da noite era 
a sua porta. E eu desejei que pudesse ter sido a minha. Idiota! 
A donzela do Cântico me enganou. Nada disso! Não culpes a 
beleza que ali há, deixa de queixumes! Neblinas e neblinas que 
envolvem os sutis véus da alma de mulher. Quantos véus não 
a esconderão? Dédalos. Abismos. Que fascínio! Que gozo! Ao 
afastá-los todos! Onde estarão os caminhos perfumados? Como 
sou tolo! Como posso arrastar tanta ausência? Pobre de mim.
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C E N A  5

Inominado e Falstaff, no átrio, calçaram as suas sandá-
lias, e saíram para a noite que, naquele momento, tinha então 
espalhado a sua bruma que, em volta da casa, começava a se 
espessar. Um leve frescor, causado pela compacta umidade que 
os envolvia, acariciava os seus rostos. Assim que desceram os 
degraus que os punha no patamar em que se implantou a casa, 
tomavam o ar com certa profundidade e procuravam sentir as 
fragrâncias que permeava o ambiente, então carregado com uma 
luminosidade opalina, aquela claridade indefinida característica 
de uma lua cheia que tentava penetrar a sua branda luz numa 
camada de névoa cada vez mais cerrada e que acabava por deixar 
todo o seu espaço como que tingido por uma cor leitosa e algo 
fosca. Eles deram a volta pela fachada norte e foram em direção 
ao primeiro lance de escadarias, que desceram devagar, como 
se tateassem, menos devido ao fato de estarem ainda tontos 
e mais por causa da pouca visibilidade. E com esse cuidado 
alcançaram o patamar que antecedia o outro lance das escadas 
externas, que os punha no nível dos jardins.

– Breve, não veremos nem mais a casa. O nevoeiro está 
se tornando um breu branco. Deve ter vindo lá das bandas das 
margens do rio e vai envolvendo tudo. Dentro de pouco tempo, 
seremos figuras que poderiam ser tomadas como se fantasmas 
fossem, a assustar qualquer vivente que passe por aqui. Quem 
imaginaria ver alguém, nesse lugar, em meio a esse nevoeiro, 
a essas horas da noite? 

– Se tu te afastares de mim, podes dar como certo que 
vou me perder. Creio que perdemos por completo a referência 
do teu belo prisma. Aquilo que tu dizes ser uma casa. 

– Ah! Ah! Ah! Ah! (Inominado deu uma risada). Refe-
rências. As névoas tiram as referências dos homens. Só podia 
vir mesmo de ti! Vamos ter cuidado em descer esse outro lance 
de escadas que vai nos deixar no plano dos jardins.



476 | Falstaff: uma fantasia

– Sigo a tua figura, pois, outra coisa não seremos aqui 
dentro de instantes, senão semblantes que vagam em meio a 
um compacto nevoeiro branco ofuscante como uma nuvem, 
no azul do céu, em tempos de estio. Concordo contigo. Quem, 
em sã consciência, pode querer vagar por esses lugares, ainda 
que belos, nessas horas? Vão nos considerar dois espectros, ou 
almas penadas que não conseguem deixar o mundo dos vivos.

– Talvez sejamos isso mesmo, e não sabemos, e tudo sem 
ter deixado esse mundo. (Foi o estopim para uma gargalhada 
conjunta, que deram, parando em um degrau. E um alerta de 
Inominado). Cuidado com os degraus, Falstaff, podemos rir 
para os céus, que não vemos, agora, cair, rolando por aí, como 
dois velhos tolos, e bêbados, seria algo ridículo.

– Nem quero pensar nisso, Inominado. Nem tenho ideia 
de quantos degraus falta-nos.

– Alguns poucos, pois, conheço isso aqui de cor, sou 
capaz, em estado de sã consciência, de descer, e subir, essa 
escadaria de olhos fechados, indo pelo ritmo dos passos. Nesse 
momento, e nesse nosso estado, não é o caso.

– Se contigo não é o caso, comigo muito menos o será.
– Enfim, embaixo, ao rés do chão! A relva está sob os 

teus pés.
– Sinto-a macia como um delicioso tapete. Estou perdido 

(disse Falstaff, olhando em volta e na direção da casa). Não 
podemos mais ver o teu belo prisma insultuoso. (E os dois, 
então, riram cheios de prazer). Um insulto a esse mundo curvo 
sem referências. (Falstaff abria os braços para o alto. E os dois 
voltaram a gracejar). Nós estamos caçoando de qualquer asneira 
que falamos. Iguais a dois palhaços. Não resta nenhuma dúvida 
de que somos dois bêbados na primavera.

– Conversa de bêbado não tem nem eira nem beira. Nem 
limites, muito menos responsabilidades. Estamos tomados pelo 
êxtase. Ode à alegria, Falstaff!
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– Sim, ode à alegria! Essa filha dos céus. Ela nos une na 
magia dessa luz! Não era assim que cantava o poeta Schiller?

– E será assim que vamos em frente nesse nosso caminho. 
Estamos iluminados pela filha dos céus.

– Acompanho-te.
Eles, então, uma vez no plano dos jardins, começaram 

a sua perambulação. Eram dois andarilhos se divertindo em 
meio a uma impenetrável névoa que era vazada pelo forte 
brilho do luar. Às vezes davam risadas de qualquer dito que 
qualquer um deles dissesse. E assim iam percorrendo as várias 
alamedas, enfeitadas pela alta vegetação, adrede cortada como 
sólidos geométricos perfeitos, e que ficavam esquisitos porque 
envolvidos pela cerração, às vezes compondo uma ilusão de 
estarem flutuando no ar, quando as diferenças de densidade da 
névoa, ou a sua concentração não uniforme, tornavam mais 
visíveis as partes superiores das figuras, com as partes infe-
riores como que assentes em uma nuvem. As formas tomadas 
como sólidos, no seu aspecto, davam a entender que estavam 
em estado de levitação.

Foi Falstaff quem quebrou o silêncio, após uma longa 
caminhada em uma infindável álea.

– O teu jardim está suspenso. Entrou em flutuação. Ou 
isso tudo é um sonho? Ah! Quem me dera que fosse um sonho. 
É tão belo e estranho que está longe de ser a realidade.

– É assim mesmo, gosto de vir aqui quando essas né-
voas acontecem. Gosto de estar nesse estado de sonho que 
a tua sensibilidade captou. Vê como essa luz é envolvente, é 
carinhosa, suave, mágica. Viria do imenso todo. Tem origem 
em todos os lugares.

– Como pode a lua ser capaz disso? Estou em algo em 
que nunca estive.

– A lua, despida na solidão do céu, a sua alma de mulher, 
a essência do princípio feminino, poderia nos abraçar com 
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tanta delicadeza, maciez, volúpia, fragilidade erótica, presença e 
ausência, na noite. Uma oferenda dos céus, que vem iluminar, 
com a sua doçura, essa outra da qual estamos nos aproximando. 
Sinto o frescor de suas águas na minha face, e até mesmo posso 
ouvir o seu delicioso marulhar. 

– Aproximando do que, Inominado?
– Da fonte de Dioniso. Precisamos transformar o nosso 

êxtase. O que tenho que te falar, e que me atormenta um longo 
tempo, e que não pude confidenciar a ninguém, porque nin-
guém iria me compreender, e nesse sentido tu aqui foste, para 
mim, uma dádiva, isso que me ficou em estado de silêncio para 
os outros vai depender desse êxtase transformado pelo qual 
temos que passar. E também por outra transformação. Essa 
virá depois. Por enquanto, vamos nos ater a Dioniso.

– Bem, não sei o que pode te atormentar. Falaste de uma 
forma enigmática. Em transformações. Quanto a esse teu pobre 
coitado aqui, nada mais do que um bufão, ser uma dádiva pode 
ser demais para mim, uma delicadeza tua, como tantas outras. 
E ficando na questão da fonte, tu te referes àquela pela qual 
passamos quando cheguei?

– Os bufões alegravam os reis e, às vezes, falavam coisas 
que calavam em suas almas. Não é o caso de falarmos sobre isso. 
Quanto à fonte, é essa mesma que vimos quando tu chegaste. 
Ei-la em meio à neblina.

– Sim, vejo-a. Ah! Como o pode ser? Que metamorfose! 
Tudo por efeito de alguma magia. Sinto-a mais inacreditável 
e bela. Começo a compreender porque tu quiseste andar pelos 
jardins nessas horas mortas sob o enevoado luar.

Vê-la sob a intensa luz do dia era uma coisa. O brilho 
do bronze puro. Cachos e mais cachos de uvas caindo, entre as 
belas ninfas, junto com a água farta, sobre as águas do tanque. 
E o deus luminoso entre elas. Porém, estar diante dela, assim 
coberta por uma neblina, que absorvia a luz de um luar fora 
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do comum, e espalhava a sua luminosidade por igual pelo 
espaço em volta de si, era algo diferente. Era magia. As cores 
ficam todas esmaecidas, tendendo a um hesitante embaciar, 
igual a algo que está sob uma zona de penumbra, ou como 
se fosse um quadro antigo sujeito a uma pátina, não que lhe 
roubasse a beleza, até um tanto o contrário, provocando-lhe 
um transporte, pois, trazendo, para quem o está admirando, 
uma impressão de recuo no tempo. Ao chegarem à amurada 
do tanque, Inominado propôs uma coisa inesperada. E Falstaff 
se sentiu salvo, por uma providência, que, por conselho do seu 
companheiro, tomara quando foi aos seus aposentos, antes de 
eles se encontrarem no átrio.

– Vamos mergulhar nessas águas. Vamos transformar 
o nosso êxtase, elevando-o às alturas de um claro êxtase dio-
nisíaco, para que, em nós mesmos, nas profundezas de nossa 
alma, não paire nenhuma dúvida sobre o que devíamos fazer 
e não o teríamos feito; um arrependimento que certo viria 
após falarmos sobre o que me atormenta. Nos livramos, desse 
modo, de um pretenso complexo de culpa de também não 
termos buscado uma inspiração na nossa dimensão dionisíaca 
para tratarmos da questão do sentido do homem no mundo. (O 
que fez Falstaff soltar uma gargalhada, encostado na amurada 
do tanque). Ah! Ah! Ah! Ah!

– O que te fez gargalhar desse modo? Será que não posso 
compartilhar da tua alegria?

– Claro que pode (disse Falstaff rindo). Tu há muito tinhas 
a irresistível tentação desse mergulho, desde o momento em 
que propuseste sairmos por esse maravilhoso passeio noturno. 
No estado em que estamos, é tentador afundarmos nessas águas 
dionisíacas, cercados por esse ar fantasmagórico. Senão tu não 
me terias advertido sobre o que poderiam fazer dois bêbados. 
(Desta vez, foi Inominado que soltou uma gaitada). Ah! Ah! Ah! 
Ah! (Com um Falstaff sorrindo, e Inominado logo emendando).
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– Senão não teria dito para tu salvares do naufrágio de 
dois bêbados o teu belo poema, quanto quiseste ir até aos teus 
aposentos antes de virmos para cá. Tu poderias esquecê-los no 
teu bolso. Ou por aí. Sobre a relva molhada, se o tivesses de lá 
retirado, num lapso luminoso, antes de pular na água. Santo 
Deus! Falo enrolado e desconjuntado. Quem vai confiar no 
que fazem dois bebuns em meio à neblina noturna, inundada 
pelo luar, e com essas belas fontes a jorrar água por aí? (Nessas 
alturas, os dois tinham parado de rir. E respiravam tranquilos, 
algo aliviados, diante de um possível desastre, evitado pela 
intuição de um deles).

– Providencial. Amável Inominado. Providencial. Tu 
és mesmo sábio sobre as fraquezas dos homens, ainda mais 
quando estão ébrios do raro vinho e do xerez dos deuses. É 
incerto o que podem fazer dois beberrões na noite. fora da 
taberna. Vamos fazer o que te aprouver. Sinto a fala truncada. 
Voltando ao fio da meada, alguma luz percebi em meio a essas 
tuas névoas de enigmas. Confio em ti e no teu caminho. Não 
vou ficar te perturbando indagando-te sobre uma questão que 
te preocupa. As coisas vêm na hora em que tem que vir.

– Obrigado pela compreensão. Pulemos!
Sentaram na amurada, virados paro o lado de dentro 

do tanque, com os pés meio afundados, e saltaram juntos. Foi 
um choque de água fria. Falstaff ficou a imaginar, em diversas 
subidas e descidas, com os pés apoiados no fundo não muito 
profundo da fonte, o que iria fazer se não tivesse guardado, 
em sua mochila, o envelope com o poema, e a sua tradução, 
quando foi até aos seus aposentos, antes de saírem para esse 
passeio nos jardins em meio a névoas. Providencial intuição 
de Inominado. Sagrada percepção do que podem fazer dois 
trolados pelo néctar de Dioniso.

Depois de algum tempo em silêncio, Inominado, com a 
água pela cintura, levantou os braços para um céu nevoento.
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– Meu estimado Falstaff, considero-me beatificado por 
essa água, transformou-se o meu êxtase, nada mais puro do 
que isso.

– Nada mais puro, acho que não somos mais dois tontos 
na primavera. Fomos além, concordo contigo que estamos en-
volvidos por outro êxtase. Que venham então os teus enigmas!

– Eles virão. Não somos mais dois paus-d’água na prima-
vera, somos senhores de um êxtase mais consciente. Essa água 
leva tudo e nos deixa mais ébrios de outras sensações. Não sei 
o que acontece nesse lugar. Sempre aqui venho nessas noites 
de densa neblina, em que o inverno se foi, e saio daqui outro 
homem, com as forças renovadas. Temos que ir. Há outra fonte.

– De qualquer forma cumprimos a promessa. À festa 
da primavera erguemos as nossas taças. Foi tudo até o fundo. 
Nenhuma gota ficou lá. Acompanho-te os passos.

Saíram molhados, escoando grossa água pelas roupas, e 
caminharam, ao mesmo tempo em que secavam, por diversas 
alamedas que continuavam sob a forte cerração que, em dado 
momento ficara mais fechada. Qualquer um que não conhecesse 
aqueles jardins se perderia em meio a tantos cruzamentos e a 
tantas áleas pelas quais eles passavam, verdadeiras avenidas arbo-
rizadas que se alargavam e, desse modo, impedia o viandante de 
até mesmo ver o seu outro lado. O que dificultava a referência, se 
o andarilho deixasse, por imprudência, a margem que lhe estava 
à vista, pois, em dado momento, nada vendo, ele poderia imagi-
nar que tivesse dado com os costados em algum descampado. O 
que não era o caso, pois, Inominado poderia ali passear, como 
tranquilo o vazia, com os olhos vendados. Conhecia pedaço a 
pedaço de todos os caminhos de seus jardins geométricos.

– Mesmo embriagado não me perco aqui (disse ele). Pode 
ser até mesmo noite profunda, além das estrelas, escuridão 
materializada, breu sólido, onde a luz ainda não foi, dentro do 
espaço fechado. Quantas infinitas vezes, tendo bebido e solitário, 
sozinho com os meus pensamentos, mistérios, não perambulei 
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por todas essas imensas avenidas marcadas, delimitadas, por 
esses sólidos encantadores que as margeiam. A referência está 
em minha alma.

– Aí está a questão. Conservar a referência na alma. 
Como andar no mundo sem isso? Um mundo de formas e 
aparências, iluminadas, translúcidas, deslumbrantes, mágicas, 
ou apagadas, sombrias, enevoadas, opacas – tudo contendo o 
seu próprio contraditório. Como andar em um mundo assim? 
Um mundo que muda no instante mesmo em que tu pensas 
que o terá compreendido.

– E esse é o nosso mundo. Somos nós que o fazemos. 
Não temos desculpa nenhuma, mesmo aquela que seja esfar-
rapada, de que ele nos está sendo dado por algo misterioso. 
Não há desculpas.

– Concordo, não há desculpas.
– Estamos próximos dela.
– Próximos de que, não consigo enxergar nada.
– Mais alguns passos e estaremos na fonte de Apolo. 

Posso até mesmo sentir o marulhar de suas águas e do seu belo 
repuxo. Eles estão ligados e jorram água por todos os lados.

– Sim, é lá que tu queres ir? É a mesma que conheci?
– É ela mesma. Só que agora, apesar de todo esse nevoeiro 

sob a lua, está deslumbrante com a suas águas sendo lançadas por 
todos os lados. Apolo e o seu carro em triunfo sobre as águas.

– Então teremos um novo banho.
– Teremos um novo banho. Misturaremos ao êxtase 

dionisíaco o êxtase da razão.
– Começo a compreender os teus prelúdios ao que de-

vemos falar sobre a questão que te preocupa. Dioniso e Apolo. 
Coração e razão. Algo como algum caminho do meio que deve-
mos encontrar em tuas dificuldades com algo que ainda não sei.
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– Não é por outro motivo que aguardei a tua chegada. A 
tua sensibilidade está aí antecipada, sem mesmo saber do que 
se trata tudo o que me tem preocupado nos últimos tempos.

– Não se esqueça de que sou um bufão. Não me superes-
time. Considero-me pequeno diante de ti.

– Os bufões, às vezes, tem a verdade. Nós é que desapren-
demos de ouvi-los. Eu senti, com a tua chegada, que chegou 
o momento de eu botar para fora o que me está agoniando. É 
algo ligado ao sentido do homem nesse mundo velho de guerra.

– Que venha lá o que tiver que vir.
– Então façamos aquilo que temos que fazer, por hora.
– E o que temos que fazer?
– Mergulhar naquelas águas ali, as águas da fonte de 

Apolo que tu conheceste, assim que aqui chegaste. Misturare-
mos dois êxtases, o do coração, da paixão, do arrebatamento 
e o da razão, do equilíbrio, da harmonia, do conhecimento. 
Chegaremos, quem sabe, a uma síntese de alguma beleza. Se 
tivermos arte em nosso diálogo.

– Assim espero, se for para te tirar dessa, digamos, an-
siedade. Não sei por que razão me coube essa tarefa. Seja o que 
for, estou aqui para o que der e vier.

– Agradeço a tua compreensão e paciência.
Ao chegarem à grandiosa fonte de Apolo, que explodia 

jatos e mais jatos de água para todos os lados, e cercava as está-
tuas com uma cortina translúcida, tornando-as ainda mais belas, 
criando nelas uma ilusão de movimento, em meio à neblina 
invadida pelos fugazes raios da lua, eles fizeram o que tinham 
feito lá na outra fonte, sentaram-se sobre a amurada, com os 
pés dentro das águas, e nelas se lançaram, sem delongas, e nem 
temor do choque em uma água ainda mais fria do que a outra.
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– É um fato, não somos mais dois pés-de-cana na prima-
vera (disse Falstaff erguendo-se de um de seus vários mergulhos) 
com uma água nessa temperatura, numa noite mais avançada.

– Bem vindos sejamos nós à luz desse nosso novo estado, 
transfigurado, além da bebedeira de contumazes taverneiros, um 
estado que, espero, seja de equilíbrio, e inspiração, em meio a 
esse luar fantástico que tudo penetra nesse vale que tu dizes ser 
perto e longe demais do mundo (retrucou Inominado, depois 
de ouvi-lo, após também uma série de mergulhos).

– Como tu me vês daí de onde tu te encontras, Inomi-
nado?

– Vejo-o como uma forma fantasmal, pois, as águas 
brilham em ti, a andar por essas águas, em meio a essa névoa 
de gotículas dispersas pelo ar, nessa noite saturada por uma 
luz opalescente que fez com que as sombras fugissem. Repare 
que cá não existem sombras, penumbras. Tudo foi invadido 
pela luz branca. Tudo.

– Talvez sejamos aparências mesmo e não saibamos, 
Inominado? O que achas disso?

– Pode ser, não duvido de mais nada com respeito às 
aparências que vagam nessa claridade que nos envolve. Temos 
que ir, apesar dessa vontade de ficar que me invade, não sei 
porque. Quiçá seja por causa dessa delícia em que se transfor-
mou esse nosso estar aqui.

– É surpreendente! Como é bom esse estar aqui!
Eles saíram em um pulo, colocando as mãos no topo da 

amurada, e dando uma impulsão, ao mesmo tempo em que 
davam meia volta em seus corpos, sentando-se na borda, como 
no início, com os pés mergulhados no lado de dentro, deixando 
a água escoar aos borbotões pelos seus corpos.

Viraram-se ligeiros e desceram da borda e se puseram 
a caminhar por uma larga avenida em que a névoa começava 
a se dissipar.
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– Vamos até ao pé do primeiro lance de nossa escadaria, 
Fallstaf. Em frente ao nosso prisma insultuoso, onde colocamos 
os pés na relva salvadora daquela nossa arriscada e estonteada 
descida. Até lá, muito dessa gostosa umidade, que está em nós, 
terá ido. A neblina vai se dissipando, e logo teremos a lua a 
nos contemplar.

– Sigo os teus passos.

C E N A  6

Assim que chegaram de volta àquela relva ao pé do pri-
meiro lance das escadarias, onde desceram embriagados, para 
o seu périplo pelos jardins, escadas essas que conduziam ao que 
Inominado insistia em dizer ser uma casa, tomada por insultuosa 
por Falstaff, por ser um prisma, foram subindo sem hesitar os 
degraus, e o faziam como dois jovens, num ritmo célere, logo 
decorado, que tornava os passos resultados de reflexos condi-
cionados, pois, os degraus, projetados numa justa proporção 
entre largura e altura, eram confortáveis e macios para se en-
frentar mesmo aquilo que fosse uma subida que não era nada 
pequena. Eles estavam refeitos em suas forças e habilidades. 
Esse também era um pedaço da questão. O outro pedaço ficava 
por conta do fato de ambos serem bons andarilhos.

– Vamos nos sentar aqui, Falstaff, nesse último degrau 
(disse Inominado, quando chegaram ao plano superior da 
escadaria, no platô onde se assentava a casa), assim ficamos a 
cavaleiro dessa linda paisagem que logo estará sob o domínio 
da lua na sua plenitude. A névoa quase que se dissipou.

– Ótimo (disse Falstaff virando-se e contemplando os 
jardins quase que sem o domínio da pesada cerração), sente-
mo-nos.

– Assim está muito bom (completou Inominado, sen-
tando ao seu lado).
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– Nada como uma boa conversa sob esse esplendoroso 
luar, depois do xerez e do vinho e de suas transformações em 
êxtases raros que estão conosco nesta hora. Fico imaginando 
o que seria a vida sem eles. Nem bem seria a vida – e após 
calar-se, completou, quase mudo –, a existência.

– Eles vêm dos princípios dos tempos. Não obstante, e 
presta a atenção, homem, tais êxtases precisam de sabedoria 
e arte para se saber amá-los. Coloco de propósito aí a palavra 
amor. Não é usar, gastar, consumir, como se diz por aí. É amor. 
E amor é coisa rara. E não é outro o símbolo usado nas religiões. 
Tudo dentro do que os velhos gregos chamavam de metro, 
ou medida, sem descomedimento. Sem a temível desmedida. 
Aquela que é punível por Nêmesis.

– Sim, é isso mesmo. E a propósito desse assunto me vem 
a canção. E há algo que gostaria de dividir contigo.

– Qual canção? Dividir o quê?
– A Canção da Taberna sobre o Lamento da Terra. A 

canção que não cantamos, na tua taverna, antes de tomarmos 
aquele transcendental xerez, que me ofereceste, aquele néctar 
dos deuses, até o fundo, até a última gota. 

– Por que é que tu não a cantas agora, aqui, para dividir 
comigo o que ela te diz, dado que tu falaste em canção e em algo 
que queria dividir com este pobre coitado aqui. (Inominado 
falava num tom de quase súplica. Ele quase adivinhava o que 
seria. Captava coisas pelo ar).

– Bem, eu não tenho um alaúde (Falstaff tentava dar uma 
desculpa esfarrapada).

– Não tem problema algum (Insistia Inominado). Cantar 
pode também ser, digamos, cantar na forma de um recitativo, ou 
num canto à capela, e tu tens voz para isso, se não me engano, 
uma voz lá dos registros do barítono.

– Aqui? (disse Falstaff em tom de surpresa).
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– Aqui! Por que não? Aqui não é nenhum palco do mundo. 
Nada a temer. E tem um cenário.

– Sim, concordo que posso cantá-la nesse cenário, palco 
perto e longe demais dos palcos do mundo.

– Vamos, Falstaff, à canção.
Então Falstaff cantou o que deixara de cantar antes de 

beber.
– Belo belo, Falstaff! Ainda dizes tu seres um bufão. Ah! 

Ah! Ah! Ah! Palcos do mundo! Ah! Ah! Ah! Ah! (O gargalhar 
de Inominado refletia-se na fachada principal do prisma e se 
espalhava pelos jardins. Falstaff admirava-o, rindo com os olhos 
cheios de brilho. Porém, um riso silencioso, emocionado, res-
peitoso diante de quem considerava um sábio. E, Inominado, 
com o dedo indicador da mão direita, meio curvado, e oscilante, 
apontado para Falstaff, dizia e repetia e gargalhava). Ah! Ah! 
Ah! Ah! Palcos do mundo! Ah! Ah! Ah! Ah! Falstaff um bufão! 
Ah! Ah! Ah! Ah! (E o mesmo dedo, então tremendo, Falstaff 
também apontava para Inominado e ria ruidoso, como a imi-
tá-lo). Ah! Ah! Ah! Ah! (E então, recobrando o seu equilíbrio, 
após algum tempo, que ninguém saberia medir, Inominado 
consegui dizer algo). Belo, belo. Não conhecia essa joia rara 
de poesia e de música, estou até com dificuldade de te falar.

– É uma antiga canção, muito antiga – emendou Falstaff 
–, que nos diz muita coisa, inclusive talvez, servindo de um 
prelúdio, ou o que for, para o que tu tenhas que me falar e com 
o que te preocupas, como tu mesmo o disseste.

– Sim, pode ser. E sei até mesmo onde estão as palavras 
que nos consolam.

– Posso dizê-las? Apesar de saber que tu de antemão o 
sabes. Não me engano com a tua aguçada sensibilidade.

– Sim, claro, nem eu com a tua, gostaria de ouvir de tua 
própria voz.
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– Estão nos versos que dizem que não há nada no mundo 
que um copo de vinho não possa resolver, sem desgarrá-los, 
claro, do todo, que tu acabas de conhecer.

– Acho que falamos pelos nossos sentimentos e pelo que 
está em nossa alma. Tu tocaste, com a tua aguda intuição, não 
sei, no que me preocupa, e sobre o que vamos conversar. Quem 
sabe tenha sido um coincidência. Ou seja, a linguagem silen-
ciosa de nossos corações que levou até a ti essa minha questão.

– Perfeito! Por mais escuro que seja o que te angustia, 
lembre-te de que, como na canção, mesmo diante da escuridão 
da vida e da morte, pois, no fundo mesmo das coisas, nada 
sabemos sobre o seu sentido último, um copo cheio de vinho, 
que tu tomas, na hora certa, com sabedoria, tem mais valor do 
que toda a riqueza que tu mesmo possas amealhar nesta terra. 
Quanta sabedoria, quanta medida, não teria aí a indicar que 
não devamos nos desesperar, mesmo sabendo das sombras que 
nos cercam, sobre os nossos sentidos últimos?

– Posso entender que é daí, desse copo de vinho, no mo-
mento certo, que vale mais do que qualquer coisa nesse mundo, 
tudo diante da escuridão em que possamos ver a vida e a morte, 
nos seus mistérios, em suma, é daí que vem o seu belo dito de que 
não há nada nesse mundo que um bom copo de xerez não resol-
va? E seria, no meu entendimento, uma recusa, algo dionisíaca, 
à escuridão da vida e da morte. Não uma recusa em si, porém, 
aquela recusa tida como o primeiro passo para o conhecimento, 
para a compreensão, algo, vamos dizer, apolíneo?

– Nunca tinha pensado nisso, assim desse modo posto 
por ti. Como o pensamento é rico! Em resumo, a coisa é essa. 
O que penso é que o pessimismo, a descrença, a falta de fé, de 
esperança, a perda das ilusões, deve ser um primeiro degrau 
para se superar esses estados, inclusive a escuridão da vida e 
da morte, e para se chegar à verdade, pois, no fundo mesmo 
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das coisas, é isso o que procuramos, mesmo que seja em cima 
de novas ilusões, esperanças, e mesmo que o caminho seja in-
finito, aliás, como entendo que tu achas que é isso mesmo, um 
voo até os confins desse sem fim. E no caso de tu soçobrares, 
tu mesmo o disseste que deverá restar algum mastro, destroço 
que não afundou na superfície do seu naufrágio. Insinuando 
que outro possa continuar dali.

– Concordo com tudo o que tu disseste. Modulando para 
outro tema (Inominado deu uma emocionada longa pausa, 
contemplando a distância, e então completou o que queria 
dizer), esse uivo do macaco, agachado sobre a morte, que está 
aí nessa mesma canção, lembrando-nos as nossas origens e o 
nosso limite existencial, um uivo ressoando nos doces perfumes 
da vida. (Ele falava em fragmentos). Ah! Quanta poesia! Toca 
em algo que me é inexplicável. Pois, como pode a poesia ser 
capaz de dizer certas coisas que outra arte não diz. Fala por 
poucas palavras. Um símbolo. Uma imagem. Uma metáfora. E 
o dito está ali. Foi demais para o meu coração. As nossas almas 
estão em sintonia, Falstaff.

C E N A  7

Eles, naquele momento, ficaram em silêncio, cada um 
meditando, a seu modo, sobre a emblemática figura do símio 
expressa na Canção da Taberna sobre o Lamento da Terra, com 
os olhos postos no esplendor com que a lua inundava as áleas, 
recantos e chafarizes dos jardins que, daquele ponto, situado 
no alto de uma pequena colina, podia ser visto quase que na sua 
totalidade. Um ponto culminante nada ao acaso. Ao contrário, 
escolhido a dedo por Inominado. Era um pedaço de plano ho-
rizontal projetado dentro de grandes linhas, intencional, para 
que de sua casa prismática, com grandes fachadas de cristal, 
pudesse ele contemplar toda a formosura geométrica ali exposta 
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que, na sua essência, era a materialização do seu ideal estético 
e, em um viés simbólico, transbordando para um ideal ético. 
Na realidade, naquela noite de plenilúnio, as coisas naqueles 
espaços de rara graça transformavam-se em uma extraordinária, 
quase transcendental, magia, sobre a qual se assentava, como 
um véu que a cobrisse, uma quase absoluta quietude, pois, o 
marulhar das águas das fontes, no seu jorro, podia ser ouvido, 
mesmo assim, como se muito distantes estivessem dali. E que 
se propagavam pelos desvãos do lugar tomados pelo frescor 
do ar que, naquelas horas da noite, tendia para ser mais frio 
do que antes, ao entardecer. Não a ponto de gerar algum des-
conforto em quem se aventurasse, como Inominado e Falstaff, 
a sentarem-se em um último degrau de uma escadaria a céu 
aberto, em meio àquela atmosfera, sobranceiros a uma paisagem 
noturna encantadora, singular. Dali, eles podiam observar, nos 
dois extremos dos jardins, as fontes de Apolo, mais próxima, e 
a de Dioniso, mais afastada, quase fora da visão.

Foi Inominado que quebrou o longo silêncio.
– Os poetas antigos costumavam pedir que as musas os 

inspirassem, para cantarem os seus versos. Como não tenho 
musas, e nem sou poeta, a ninguém posso apelar para me guiar, 
no caminho das palavras, ou das razões, para botar para fora 
o que está calado em mim há muito tempo. Assim, apelo à tua 
ancestral e santa paciência. Sei que és capaz de tolerar os meus 
possíveis enganos que, para qualquer um, poderiam ser tomados 
como coisas ditas por um louco. Talvez o sejam isso mesmo. 
Ou, se julgado de uma forma menos rígida, tudo o que vou te 
expor pode muito bem não passar da mais completa tolice. Seja 
o que for, temos que dizer aquilo que temos que dizer.

–Não temas nada. Estamos nós dois aqui. E mais ninguém. 
Isso aqui, como tu mesmo o sabes, e muito bem o disse, aqui 
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não é um palco do mundo. E foi aqui que eu cantei uns versos 
de uma lindíssima canção. Fala o que tu quiseres.

– Com certeza não temerei. Nada diferente esperava de 
ti, Falstaff.

– Falaste que a figura do símio, agachado sobre a morte, 
com o seu uivo ressonando nos doces perfumes da vida, foi 
demais para o teu pobre coração. E que mais?

– Veio-me à cabeça, um dia, uma imagem, ou melhor, 
uma alegoria, que descende de uma outra alegoria de um pen-
sador que tu conheces. O velho Zaratustra. 

– Sim. Símio. Posso suspeitar. O que interessa, por ora, 
é a tua imagem. Depois vemos as comparações. Qual é ela?

– O homem cumpriria, em certa medida, essa tal imagem, 
ou alegoria, julgo eu. Seria quase uma profecia. É evidente que 
resumi a coisa para ser bem claro.

– De que falas?
– O homem atravessa o abismo pendurado em uma corda, 

e o faz como os hábeis alpinistas, apoiando-se com as mãos e 
com os pés cruzados, sobre a corda, para suportar melhor o 
peso de si mesmo.

– Sim. É isso mesmo. Só que as duas extremidades da 
corda têm que estar bem presas, ou bem seguras, senão, é a 
queda, no abismo.

– Concordo. E é aí que começa a questão. No caso do 
homem, da minha alegoria, de um lado, está segurando-a um 
símio, e do outro, segura-a o Além-Homem. Vamos chamá-lo 
assim. Pode não ser o que o pensador disse. E pode ser o que 
ele quis dizer, com esse aqui que te fala interpretando.

– Não te preocupes com interpretações, ou as suas trans-
posições de uma língua para outra. A imagem está entendida, 
isso é o que nos importa, todavia, sempre tive um sentimento 
de estranheza, ou desconfiança, em relação a esse, digamos 
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(Falstaff parou de falar, respirou fundo, e completou de supe-
tão) Além-Homem. Aceitando, para ele, o nome que tu deste. 
Não vamos discutir sobre nomes. Tudo bem, vamos em frente. 
Quiçá eu queira adiantar as coisas. Tudo ao seu tempo. Não 
sei aonde queres chegar. Essa imagem está cheia de mistérios. 
Talvez seja uma decorrência da alegoria que lhe deu origem, 
também lá com os seus problemas. Deixemos isso para lá. 
Continue o no teu caminho.

– Tudo ao seu tempo, como tu mesmo o disseste. Con-
tinuando. Daí surgem algumas questões, Falstaff. Algumas 
indagações que são conexas com essa minha imagem.

– Sou todo ouvidos.
– Pensei nos teus macaquinhos, saltando sobre as árvores, 

sobre o rio, para eles, um abismo, segundo a tua bonita imagem.
– Ah, sim! Correto. Vamos aos questionamentos.
– Supondo que um dos lados tenha que largar a corda, qual 

lado, na tua opinião, é mais provável que a solte? Digamos, para 
dizer assim, que teria desistido do homem, ou do seu destino.

– Cruel, Inominado. Imagem dura.
– Concordo que é uma imagem dolorosa.
– Ainda mais é uma imagem desumana. Um homem 

pendurado em uma corda sobre o abismo e alguém, que a 
segura, de um lado ou do outro, largá-la, num ato gratuito, 
por desistir do homem. Desapiedada imagem. E está aí como 
um questionamento. Quem, com maior probabilidade, é que 
vai soltá-la?

– Essa é a questão. Quem, mais calculável, vai soltá-la.
– Para mim, e por eliminação, está claro. Não é o símio. 

Então, seria esse um aí que deve soltar a corda, esse tal de 
Além-Homem. Ele, mais provável, é que desistirá do homem 
e do seu destino.

– Por quê?
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– A minha resposta é intuição pura. Presumo que a pa-
lavra Além-Homem, em si mesma, diz tudo. Ele, esse ser, é 
algo além de nós homens. Digamos, é algo como uma negação 
de nós próprios como homens. Aí, o abismo, na tua imagem, 
separa dois lados contraditórios. Um sendo a antítese do ou-
tro. De um lado, o símio, e do outro, algo além daquele que 
lhe dividiria o mesmo tronco e, ipso facto, muito mais ainda 
além da origem, nada a ver com ela, ou seja, fora de seu campo. 
Estou indo pela tua imagem pura. E o que digo é por intuição, 
donde vem uma dedução. Então tudo o que digo tem sentido 
figurado. Se alguém, por uma hipótese inicial, que tu mesmo 
propuseste, haverá de soltar a corda, não será o símio. Este 
jamais se despregaria dela. Pois estaria abnegando algo que lhe 
é semelhante e em quem percebe, mesmo que o seja de modo 
muito longínquo, instintivo, a repartição de uma dada herança. 
O símio é ancestralidade. Falando de um modo simbólico, o 
símio nos vê como algo além dele, e também um semelhante 
a ele, alguém que vem de uma mesma e perdida origem, um 
tronco que se perdeu no tempo remoto. Não sei se algum dia 
vamos encontrá-lo. Repito que tudo isso está em sentido fi-
gurado, alegórico. Nada a ver com a ciência das nossas origens 
e evolução. Pelo que entendi, estamos tratando de alegorias. 
Tua alegoria que vem de outra alegoria. Quem somos nós para 
sabermos o que se passa na cabeça dos símios, ou pretensos 
seres originais, e o que sentem sobre nós?

– Não te preocupes, Falstaff, com precisões e que tais, 
sobre o que livres de peias falamos. Estamos tratando de fi-
gurações, alegorias, metáforas. Ou fantasias, caso tu queiras. 
Assim sendo, a nossa liberdade é imensa. Tanto esse símio aí, 
como esse Além-Homem que, para início de conversa, não 
sei o que seja, nem do que se trata, em natureza, em essên-
cia, talvez sejam apenas  nomes, enfim, todos os dois, símio e 
Além-Homem, aqui e agora, são partes de fabulações. Como 
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antes dissemos, não estamos em nenhum palco do mundo. 
Aqui estamos nós, Falstaff e esse pobre coitado aqui que te 
fala. Partimos de hipóteses e premissas para chegarmos a um 
fim, como num teorema, se possível. Mais nada.

– Está perfeito. Foi bom tu deixares, entre nós, as coisas 
claras a esse respeito. Tudo o que falamos são fabulações. Bem, 
continuemos.

– Então, estaremos concluindo, por eliminação, que é o 
Além-Homem que soltaria a corda, pois, pela hipótese, alguém 
tem que soltá-la. E aí vem a pergunta. Por que o Além-Homem 
deixaria de segurá-la?

– Porque, na minha parca opinião, o Além-Homem 
nada tem a ver com o homem, húmus primitivo. Se o homem 
ousasse chegar perto do Além-Homem, este poderia temê-lo. 
Ou poderia largá-lo por mil outras razões. Até mesmo por 
desprezo. Por achá-lo, digamos, um horror.

– Por quê?
– Pelo mesmo motivo que o símio tem de não abandonar 

o homem, largando a corda na qual está pendurado, deixando-o 
à própria sorte, tendo abaixo de si o abismo.

– Explique mais Falstaff.
– O homem é um ser histórico. E o símio também, por 

outras vias, ou razões. Ele, homem, tem uma história. É um 
resultado dela. Não é algo solto no ar que veio não se sabe de 
onde. Ele compartilha, nessa história, troncos originais com o 
símio que o vê como uma imagem sua. O que é esse Além-Ho-
mem? Sou sincero. Não sei. Estou colocando a coisa como foi 
por ti mesmo posta. E tu, por um acaso, sabes o que ele seja, 
esse, Além-Homem?

– É claro que não. Isso não importa muito para os nossos 
questionamentos. E voltando ao ato de se abrir mão da corda, 
pelo lado do Além-Homem, o que aconteceria com o homem?
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– Ele, agarrado à sua corda, bateria, na certa, contra o 
paredão da margem do símio, subiria por este paredão, como 
deve ter lhe acontecido inúmeras vezes, em que esteve prestes 
a cair no abismo, sofreria todas as penas do inferno, e por fim 
acabaria por chegar até a borda, e tocaria a sua vida em frente, 
no seu mundo.

– E o que seria essa outra margem, digo, o outro lado, o 
lado do Além-Homem?

– Seria, digamos, um espectro, creio eu, na falta de me-
lhor palavra. Algo longínquo. Quero acreditar que seja motivo 
de um falatório. E nada além. É uma questão de fé. Quem é 
que garante alguma coisa nesse mundo? Depois de tudo o que 
anda por aí.

– Por que acreditar nisso tudo assim, deixando de lado o 
que o mundo nos pode estar preparando, velho Falstaff?

– Estamos fazendo fabulações, fique bem repetido que 
tudo isso não passa de fantasias nossas. Então, porque acreditar 
nisso, abstraindo-nos dessa capacidade de o mundo nos sur-
preender numa esquina? Quem controla as tramas de Fortuna? 
Acho que deve ser desse modo como te expus, como se fosse 
por uma questão de fé, porque creio na ancestralidade, na 
história, na sua evolução. O Além-Homem não é nada disso, 
quero crer. Nas nossas fabulações, ele me soa como um fim 
em si. E acabou-se. O meu estranhamento em relação a ele, 
quiçá, venha disso.

– Sim. Nada a opor. Estamos tratando de fabulações. 
Tu chegaste ao ponto. E agora, então, aproveitando esse dito 
teu, vou voltar atrás, para rememorar a verdadeira imagem do 
pensador sobre a relação do homem com a corda sobre o abismo 
para, sobre ela, então prosseguirmos nessa nossa fantasia que, 
confesso-te, me emociona. É uma alegria, para o meu espírito, 
conversar sobre isso contigo.
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– Também o é para mim, Inominado. Prossiga, meu 
bom e sábio mestre. Tu me conduzes nesse caminho insólito.

– A imagem dele, do pensador, Falstaff, como tu mesmo 
o sabes, é diferente da minha, porém, não deixa de guardar 
semelhanças com ela. Na realidade, todo esse assunto, sobre 
o qual penso há tempos, e que agora o provoquei, para que, 
juntos, pudéssemos elucidar algumas questões sobre o senti-
do do homem no mundo, confesso-te, veio-me de uma feliz 
associação de ideias, diria, imagens, quando falamos sobre os 
simpáticos e arrojados macaquinhos que pulam das alturas 
sobre o rio, como se fosse sobre um abismo, e, assim, podem 
até mesmo atravessá-lo.

– Sim, a imagem é inebriante. Passemos, então, à imagem 
do pensador. Confesso-te, Inominado, que a coisa tomou um 
sentido gostoso, inesperado, porque, creio, está começando a 
ressonar forte em algumas dimensões de minha alma. Tu és sutil 
em tua sabedoria. Deste uma volta, ou, quem sabe, como um rio 
sinuoso, voltas e mais voltas, para chegares ao núcleo da coisa. 
De antemão posso imaginar o que tu tramas aí, nessa tua calma.

Falstaff, pronunciando, compassado, essas últimas pala-
vras, com um meio sorriso no rosto, fez com que Inominado 
risse e, depois, no silêncio que se seguiu, incorrigíveis galho-
feiros, ambos caíram em uma estrepitosa gargalhada, com os 
seus rostos virados para o alto, as costas um tanto inclinadas 
para trás, envolvidos que estavam pelo reflexo do luar que se 
jogava pleno sobre o platô em cuja beirada se sentavam. Um 
alegre interlúdio ao labirinto de questões que iriam percorrer. 
Erraria feio quem pensasse que isso tudo lhes pudesse perturbar 
o espírito e o seu modo jocoso de encarar a vida e o que dela 
vinha, mesmo aquilo que era oriundo do seu lado sombrio e 
misterioso. Foi Inominado quem rompeu o silêncio.
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– Antes de continuarmos a nossa perambulação por esse 
tema, sugiro que bebamos alguma água, pois, estou sedento. 
Não sei se tu o estás também.

– Estou também com sede. Com certeza, uma água iria 
nos fazer bem. Revigorará as nossas forças e ideias. Vou contigo.

– Não se incomode, por favor, fique aqui apreciando 
a beleza dessa noite que está se transformando em uma das 
mais encantadoras que esses olhos aqui viram. Terei outras 
oportunidades. Não sou mais um pássaro peregrino igual a ti. 
Aqui é o meu lugar. Aquele que uma antiga ave de arribação 
encontrou para morar.

– Compreendo-te. Ficarei por causa do teu desejo. Con-
vergimos na graciosidade. Temos uma noite que é comparável 
a que vi, certa vez, em um páramo perdido no espaço e no 
tempo. Algo assim favorecedor de visões. Isso aqui é inspirador.

– Creio no que tu dizes. E tenho uma perfeita ideia do que 
deve ter sido essa tua noite em um páramo. Atmosfera filtrada 
e o céu inteiro, como se fosse uma infinita pedra preciosa, no 
seu transluzir de estrelas, galáxias e nébulas, e também espaços, 
aberta para a nossa contemplação. Fico feliz de tu permaneceres 
aqui. Aproveita, logo estarei de volta.

Inominado se retirou. E a Falstaff sobrou aquela mes-
ma sensação fora do comum que o tomou de assalto naquele 
páramo com o deslumbramento de um céu fantástico que se 
incendiava na luz primeira.

C E N A  8

Sozinho, Falstaff ficou procurando as formas que pudes-
sem ser transfiguradas por aquele luar além de qualquer limite, 
no seu esplendor. Quase não havia estrelas no firmamento. 
Todas os seus cintilares se apagaram por ofuscamento, como 
se dá quando, debaixo de fortes luzes, procuramos estrelas no 
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céu. Inútil. Alguma aqui, outra ali, as que são consideradas de 
primeira grandeza. As outras, coitadinhas, esmaecidas, sumidas 
naquele espaço de luz que invadia tudo. E assim, eram fortes 
as sombras provocadas por aquela fascinante claridade. Le-
vantando-se, ágil, e caminhando naquele platô das escadarias, 
Falstaff poderia ver a sua sombra grudada em seus pés. Riu, ao 
se lembrar de fatos passados em que, numa estranha magia, a 
sua sombra, essa feita pelo sol, se lhe desgrudara e, como uma 
pura aparência fora da realidade, lhe falava, e ordenava-lhe 
que fizesse algumas coisas, ou ritos, para atravessar o rio dos 
Símios ao qual chegara após descer as íngremes vertentes das 
montanhas que cruzara. Um indizível estado de encantamento 
então se apoderou dele, e que lhe dava a impressão de estar 
fora do mundo. Às vezes, ele, como um maluco, ficava a se 
apalpar para verificar a veracidade de que estava com os pés 
na realidade e de que esta o envolvia em sua exuberância. E, 
desse modo, não tanto esdrúxulo, ele tinha a evidência de que 
não estava imerso em nenhum sonho. Ele era real e tudo o 
que lhe rodeava era a plena realidade das coisas. E assim foi. E 
então, em sua perambulação, fora dar com os costados naquele 
sublime palácio de porcelana branca, com a sua ponte de jade, 
com o seu lago, com a sua floresta e os seus salgueiros, com os 
seus pessegueiros em flor, e com os jovens cavaleiros, com os 
seus concertos, com a sua música, sua cultura, seus costumes e 
festejos, e tudo o mais que pudesse existir de belo no mundo, ou 
seja, nesse mundo aqui perto e longe demais do mundo, diga-se. 
Inclusive aqueles dois olhos azuis que ficariam nele grudados 
pela eternidade. Ah! Nem é bom pensar, velho Falstaff. Nisso 
não. Nisso não. Nem é bom pensar. Que a minha memória, 
em si, e para sempre, aninhe, no meu coração, aquela única e 
última noite de um sonho que não foi sonho, porque foi mis-
tério. Ah! Nem é bom pensar, velho Falstaff. 

Ali, a sombra, que tinha origem na lua, nada tênue, estava 
amarrada, inescapável, em seus pés. Era como o ferro soldado 
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no ferro. Ela não se desgrudaria deles a não ser que ele pulasse. 
Ah! Sim, velho Falstaff! Por que não? Ah! Ah! Ah! E, tal qual 
um menino, o fez. Aliás, como se recusara a fazer, em algum 
tempo do passado, em outro local. Pulou e pulou. Até não 
poder mais. A sombra ia e voltava. Ia e voltava, quantas vezes 
ele pulasse. E, exausto, riu de si próprio, qual um palhaço, que 
ainda teria duvidado de que aquela sombra não era de ninguém 
a não ser dele próprio; aliás, uma bem definida sombra, com 
limites bem marcados, tão forte era a luz que vinha daquela 
peregrina da noite, branca, imaculada, solitária e eterna noiva 
do sol, a correr no céu noturno, como a escapar, sem descanso, 
do seu luminoso pretendente, tão branca no seu véu, no seu 
rosto, no seu corpo, com a sua imensa cauda, a espargir a sua 
tentadora sedução pelo mundo.

Falstaff ficou em suspenso, a divagar em um solilóquio, 
dando voltas e mais voltas.

E assim, minha amiga lua, tu repetes, nesse firmamento, 
as minhas histórias de escadas intermináveis, ou mesmo o chão 
raso, sem nenhum degrau, olhos nos olhos, face a face, lábios 
nos lábios, sempre seguidos de ausências. Tu, na tua exuberante 
boniteza, sempre te apagas, na luz escura do teu rosto, quando 
ele consegue te agarrar, no esplendor do dia. Não é assim que 
acontece? Hem? És, dessa maneira, tão cruel? Como podes, tão 
bela, ser tão implacável? Amiga, como podes tu nunca ter te 
entregado em um leito de perfumes e carícias? Como podes tu 
sempre rodar por aí, virgem casta? Como podes, na presença 
da luz, ser tão esquiva? És implacável como Dafne? Ah! Sim, 
tu não me enganas, és como ela, aquela que jamais foi tocada, 
ela, que assim se imortalizou, porque nem a um deus se deu, 
dadivosa de suas doçuras. Sim, talvez tu sejas como ela, a mais 
bela das ninfas que, deixando pedaços de seus diáfanos véus 
pelas ramagens, fazendo supor as delícias dos seus dons ocultos, 
em louca disparada, por súplicas aos céus, transformou-se em 
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lindo e verdejante loureiro, quando o desesperado e inven-
cível Apolo conseguiu agarrá-la. Ah! Não! Coitado! Ficou, o 
poderoso e imortal Apolo, com os exuberantes e perfumados 
louros da vitória. Sem a amada. Sem o calor do seu corpo e o 
gosto molhado de sua boca. O que queria ele com os louros? 
Diga-me, amiga? Sai tu deste teu silêncio noturno. O que quer 
um homem com os louros de uma conquista, se tudo, no re-
pente da hora, ou da noite, transforma-se em uma ausência que 
se vai pelos dias afora? O que cabe ao teu impossível amante 
senão, a cada dia, um adormecer na solitude, na escuridão do 
ocidente, custando a aceitar o leito, vazio da amada, que sempre 
lhe oferece o oceano?

Voltando a sentar-se, onde estava, após caminhar um 
bom pedaço daquele plano, como que falando sozinho, e certo 
de que a sua sombra lhe pertencia, como o seu corpo e a sua 
alma, Falstaff insistia em procurar aquilo que ele achava que 
fossem as formas transfiguradas pelo luar, como se fosse um 
homem primitivo que, nas noites de plenilúnio, interpreta-
va sombras fugidias, reflexos flutuantes, suaves farfalhares, 
como imagens que escapavam pelos boques e campos, e a 
tudo dava uma interpretação mágica que ia sendo transmitida 
pelos tempos afora, até chegarem a nós sob a capa de sempre 
renovadas metáforas, alegorias, ilusões e deliciosas fantasias, 
como aquelas das mitologias, cantadas em verso e em prosa 
por poetas e escritores.

Assim flutuando em seus pensamentos, ele ouviu os 
rápidos passos de Inominado que voltava trazendo, a tiracolo, 
um grande cantil com água e dois canecões com alça. Sentou-se, 
encheu-os, até a borda, e entregou um deles a Falstaff.

– À nossa saúde, Falstaff (disse ele, levantando o seu 
canecão).

–Muito obrigado. E à nossa saúde (respondeu-lhe Falstaff, 
fazendo a mesma coisa).
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–Tudo bem com a paisagem, sob o luar? (Perguntou 
Inominado, depois de seguidos goles).

– Fiquei aqui procurando fantasmagorias e perdido em 
meus pensamentos (respondeu Falstaff, terminando de beber 
água farta). Deliciosa água. Estamos renovados em nossas forças.

– Bom! o que não faltam aqui são fantasmagorias. Porém, 
temos que retomar o nosso assunto que deixamos para matar 
a nossa sede.

– A ela demos um gostoso fim. Retomando o nosso fio 
da meada, tu disseste que iria voltar atrás, para nos rememorar 
a verdadeira imagem do pensador, o velho Zaratustra, acerca 
da relação do homem com a corda pendurada sobre o abismo. 
Relembrando. Tu falaste que a imagem dele, embora seja di-
ferente da tua, guarda com ela, essa sobre a qual discutimos, 
semelhança. É isso mesmo?

– Sim. É isso mesmo.
– Então, vamos à imagem original. Ela está em nossas 

memórias. Posso vê-la como uma imagem. É bom rememorar, 
repetir, para concentrarmos os nossos pensamentos, mantendo 
o necessário foco. (Falstaff falava pausado, e como se estivesse 
abstraído, em solilóquio).

Eles, então, começaram um diálogo cheio de longos 
silêncios que quase tomavam o dobro do tempo de suas falas. 
Um diálogo pontilhado de reticências e meditações, como 
se apalpassem o terreno sobre o qual pisavam. Era como se 
percorressem um caminho escuro com tochas nas mãos que 
clareavam, mas também ofuscavam. Tochas que, por vezes, 
eram erguidas, para se perscrutar mais longe nas sombras.

– Relembrando. Ele, o pensador, como tu sabes, não disse 
que o homem é algo que está pendurado numa corda, como o 
alpinista da minha imagem, corda essa que está solta sobre um 
abismo. E nem que havia um símio a segurando. Ele, por minhas 
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palavras, disse que o homem é uma corda, sobre um abismo. 
Uma corda que, de um lado, está segura por um animal, aí eu 
coloquei o símio, e do outro lado, está sustentada pelo que ele 
chama, com as devidas interpretações, de Além-do-Homem 
que, para simplificar, chamei de Além-Homem. Uma corda 
pendurada. Uma corda como uma passagem sobre o abismo. 
Eis o homem. Uma linda metáfora.

Falstaff quedou-se pensativo. Voltava-se ao tema que, 
para ele, tomou um sentido que ele pressentia delicioso e inespe-
rado, porque provocava a sua verve, dado que estava começando 
a fazer vibrar, com intensidade, algumas dimensões de sua alma.

– Correto. Há diferenças e há semelhanças. 
– E há mais questões nessa imagem original do que possa 

supor a nossa inútil filosofia.
– Sim, deve haver. É sempre bom nos precavermos 

com isso que denominamos de filosofia. Ainda mais em um 
pensamento, como o dele, o desse pensador, um pensamento 
profundo, que atinge o âmago do nosso espírito e de nossa 
sensibilidade, um pensamento rico, poético, magnético, fasci-
nante, e complexo, porque pleno de nuances e interpretações. 
Como tu, reconheço que nessa imagem original, há muito 
mais coisas do que pode evocar esse pobre coitado aqui que, 
privilegiado por ti, foi um alegre bêbado, vagante, nas névoas 
de uma incomum noite de primavera.

– Melhor dizer que foram dois avinhados, que erraram 
pela noite branca, opaca, de um esplendoroso luar, sendo que 
um deles recebeu, como dádiva de Fortuna, alguém vindo de 
não se sabe onde que, com ele, formou um par de embebedados 
que se curaram nas águas das fontes de Dioniso e Apolo.

– Curaram-se de todas as mazelas. Também pudera! Com 
esse par aí, o que esperar senão isso!

– São poderosos, sem dúvida. E voltando ao ponto, sei que 
há uma multidão de questões nessa alegoria, tantas quantas são 
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aquelas que nos propõe esse inesgotável firmamento que está 
sob nós. Entretanto, fico em duas delas em razão do que acabo 
de compreender, com essa nossa espirituosa conversa, que essas 
duas importam mais do que quaisquer outras em que numa even-
tualidade podemos tocar. Tu iras compreender o porquê disso.

– Continue. É claro que irei compreendê-lo, sempre. 
O diálogo nos traz certas premências, dadas compreensões, 
ou mesmo dúvidas e, em algumas vezes, o parto de alguma 
verdade, nem que seja efêmera, sem termos consciência do 
porquê. Com certeza, os diálogos têm uma poderosa dialética 
para irmos enfrentando os nossos questionamentos sobre as 
coisas. Quais são essas tais questões?

–A primeira delas, Falstaff, veio-me de tua fala, como se 
fosse uma iluminação, um clarão na noite, carregada de densas 
nuvens, e imprecisos limites, em meio ao que pensava quando 
o ouvia. Tu sabes bem como é que isso funciona. A segunda é 
bem mais antiga. Muito mais remota. Envolve beleza e angústia. 
É uma metáfora que está nessa imagem originária do pensador 
que não deixou de me encantar, confesso-te, porém, não sem 
um leve aperto no coração.

– Sim, compreendo, meu dileto mestre. Tu me colocas em 
posição um tanto além dos meus limites. Como não estamos em 
nenhum palco do mundo, abre a tua alma, vamos às questões.

– A primeira questão surge dessa interpretação a qual tu 
mesmo chegaste agorinha mesmo, dizendo que o Além-Homem 
é um fim. Nada há nele de histórico. Não é isso? Chegou-se 
nele e parou-se! E pronto!

– Bem, é uma intuição (disse Falstaff, um tanto rápido, 
e ficou ensimesmado, pensativo. Estavam abordando um tema 
que, para ele, embora lhe fosse conhecido, era difícil, para não 
dizer espinhoso demais, pondo-o, às vezes fora do eixo, como 
ele mesmo se confessava, ao pensar sobre essa história do 
Além-Homem, ou outro nome que lá o tenha, o que, também, 
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imaginava ele, deveria ser o caso de Inominado. Porém, con-
trolou os seus impulsos. E continuou, então, calmo, mudando 
o ritmo de sua fala, a responder a Inominado, como se pesasse 
as palavras). Dado que estamos em meio a alegorias, é isso 
mesmo. Pelo que entendi, dentre vários entendimentos, que 
possam haver, sem dúvida, sobre ele, nessa alegoria, o Além-
-Homem, é algo que estaria além de nós homens. Na verdade, 
não sabemos o que seja. Não é isso?

– É isso, não sabemos o que seja, pelo menos em minha 
mísera opinião, é isso. A não ser que seja algo além. Continue 
Falstaff.

–Além. Tudo bem. Sem querer rimar. (O que os fez 
rir). Ah! Ah! Ah! Ah! Como temos que continuar os nossos 
raciocínios, repetindo as tuas próprias palavras, partindo de 
hipóteses e premissas, para chegarmos a um fim, como num 
teorema imaginário, se possível, admitamos, interpretando o 
pensador que fez aquela imagem original, que é isso mesmo. 
Ou seja, ele, o Além-Homem, seria um fim em si mesmo. (Os 
silêncios foram então se sucedendo. O que dava um tom de 
gravidade ao que saia de sua boca). Seria, digamos, qualquer 
coisa como se fosse um absoluto. (Aqui ele parou, e continuou 
depois de uma grande pausa. Falstaff não gostava dessa palavra, 
absoluto, sempre a usava com restrições. E prosseguiu). Falo 
absoluto com todas as limitações e dubiedades e penumbras 
que essa palavra possa apresentar, ou, digamos, para significar 
alguma coisa indeterminada, lá dele, talvez com pretensões a 
transcendente e divina, ou alegação, sabe-se lá, de último des-
tino, que ele, o pensador, não conseguiu evitar, na formulação 
de sua visão, profecia, ou metáfora, seja lá o que for, sobre o 
seu, esse, Além-Homem, na lógica do seu pensamento, quem 
sabe metaforizando mitos religiosos, dos quais inconsciente 
queria fugir, ou se esconder. E, por ventura, não conseguia. 
Cultura ancestral. Milênios. A cultura é o diabo! Não tenho 
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outro jeito de falar, assim mesmo, truncado! Nada a ver coma 
transcendência. (Mais uma longa pausa que deixava pairar no 
ar os choros contínuos das fontes que se espalhavam pelos jar-
dins. E continuou, admirando a paisagem distante sob o clarão 
daquele luar fora do comum). Piso em um terreno pantanoso, 
em cima dessa alegoria, e no caminho da indução. Seria ele, esse 
Além-Homem, uma espécie de qualquer coisa como uma troca? 
Será? Sim. Uma troca. Vamos lá. Peguei o fio da meada! E então 
vou te perguntar, assim mais forte, e direto, sublinhado: ele, 
o pensador, não teria trocado um absoluto por outro? Como 
muitos o fazem! Por vezes inconscientes. Ponho essa palavra 
absoluto dentro das devidas aspas. O pensador não teria, por 
vários motivos, posto no lugar do seu Deus pessoal outro deus, 
entre aspas! Não teria trocado o Deus transcendental, que ti-
vesse recusado, por um deus, entre aspas! que seria nada mais 
nada menos do que algo existencial, ao qual todos teriam que se 
curvar? Assim, Inominado, tão gratuito! Curvar-se? Por quê? 
Ora bolas! Pelas longas, brancas e sagradas barbas de todos os 
profetas! (O tom de Falstaff era quase que de indignação). Na 
insignificante opinião desse pobre coitado aqui, um hilariante, 
amante de xerez e de bodegas, agora um errante, quero crer, 
talvez emotivo, que nesse assunto, há muita confusão entre 
existência e transcendência. O que é que se vai fazer? Deixa 
para lá! Toma-se o néctar dos deuses, e vai-se em frente! Pois 
não há nada no mundo que ele não possa resolver.

C E N A  9

Não foi pequena a pausa meditativa dos dois, que se cala-
ram. As palavras de Falstaff eram um espanto. Uma significativa 
taciturnidade mútua se seguiu após serem pronunciadas. Era até 
mesmo possível ouvir o suave farfalhar das folhagens dos jardins 
e das copas das árvores, lá longe, na floresta, que margeava o 
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rio, que uma levíssima e um tanto fria brisa noturna produzia 
no seu movimento. Eles tinham os olhares para o horizonte 
distante. Dedicavam-se a sedimentar o que iam encontrando ao 
longo do tortuoso caminho do teorema imaginário de Falstaff. 
Podia-se até mesmo ouvir o oscilar de suas respirações. Eles, 
tão absorvidos e quietos ficaram, que mais seriam duas estátuas 
vivas, ali sentadas, naquele platô, em meio a uma deslumbrante 
noite da primavera. Ou então davam uns ares de serem dois 
monges a meditar em meio a uma diáfana luz que os envolvia. 
Quem sabe, fosse a indefinível luz mística. Um presente da lua 
que navegava serena e calada, pregada na cúpula do espaço.

Foi Inominado quem quebrou o silêncio, depois de um 
tempo indeterminado, para eles talvez impossível de ser medido. 

– Confesso-te que eu não tinha pensado sobre isso.
– Confesso-te, também, que isso me saiu agora, num 

espécie de clarão interior, como aquele que tu mesmo tiveste, 
momentâneo, como se fosse um relâmpago em meio às tem-
pestades, coisas que nos vêm dessas dialéticas dos diálogos.

– Como tu o sabes, comigo se dá também a mesma coisa. 
E é por isso que a tua chegada foi bem-vinda.

– Vou me cansar de te agradecer essa amável acolhida. 
Voltando ao nosso assunto, para te falar de um jeito franco, 
estou mais do que cansado de ver essas trocas. Tenho a impres-
são de que não conseguimos ficar sem referências, sem algum 
terreno firme em que pisar. Não posso culpar os pensadores. 
Eles refletem o mundo. Cada vez mais cresce dentro de mim a 
ideia de que há um círculo vicioso em nós. Deste modo, vivemos 
trocando umas metáforas por outras. Elas teimam em voltar em 
um constante ciclo. As coisas das nossas origens de humanos, 
quer queiramos ou não, devem permanecer dentro de nossos 
labirintos, escondidas, ou em estado de sono profundo, e, de 
repente, por mil razões, acordam e voltam, não na sua reco-
nhecida inteireza original, voltam, mascaradas, dissimuladas, 
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vestidas com novas roupagens. Como se de propósito quisessem 
nos enganar que são outras e não elas mesmas. Creio que fui 
muito além do meu limite.

Inominado demorou a responder a Falstaff. Essas inter-
rupções no diálogo passaram a ser-lhes uma espécie de rotina, 
como se fosse um processo de sedimentação das ideias que iam, 
entre si, trocando a respeito de um tema desafiador, carregado 
de certa sedução intelectual.

– Gostei do teu teorema imaginário, Falstaff. Quantos 
corolários, ou mesmo lemas, ele não teria? E admirei a tua 
sinceridade. É pântano puro isso tudo. É sempre bom relem-
brarmos as nossas limitações nas palavras e nos pensamentos.

– Perfeito. Voltando um pouco atrás, tu falaste em uma 
segunda questão que tu, hábil como sempre, tangenciaste, 
dando-me nada mais que algumas pistas. Falastes em beleza 
e em angústia.

– A imagem do pensador, a da corda pendurada, sobre 
o abismo, como metáfora do homem, que seria apenas uma 
passagem, destinado a sucumbir, convenhamos, é belíssima. 
Canta como um grito humano para o infinito.

– Admito que o seja.
– É poesia pura. Nisso, ele, o pensador, se assemelha 

àqueles aedos antigos, ou a um bardo, um adivinho, vate con-
sumado que quer ver nas sombras do futuro. É uma imagem 
muito forte, atraente, cheia de encantamento, na sua drama-
ticidade e mesmo tragicidade.

– Sim, é isso mesmo.
– Ele toma o homem como uma corda que está pendurada 

sobre o abismo. O homem, então, não seria um fim. Seria um 
meio, uma ponte que liga o animal ao Além-Homem. Entre-
tanto, ele diz mais. Ele diz que o homem deve extinguir-se. 
Então, o homem é, ao mesmo tempo, uma ponte, um passar e 
um terminar. E, assim, por ser um passar e um soçobrar, deve 
ser amado. Não é belo isso?



508 | Falstaff: uma fantasia

– Não posso deixar de concordar que é mesmo belo.
– E, interpretando, Falstaff, assim o homem rende-se, 

anula-se, para deixar vir o Além-Homem. Não seria dramático? 
E não haveria aí uma beleza poética?

– Uma beleza trágica.
A coisa estava esquentando para os lados de Falstaff. Era, 

na realidade, a atmosfera de que ele gostava. Impossível não 
desconfiar que Inominado não o provocasse. Não havia ironias 
no que Inominado acabara de falar. Todavia, não se poderia 
dizer o mesmo de Falstaff quando vestia a roupagem socrá-
tica, mesmo que, nesse caso, tenha sido quase imperceptível. 
Ele, Inominado, no frigir dos ovos, acreditava que a imagem, 
ou alegoria, do pensador, era bela, e assim também achava 
que havia, nela, um rasgo de poesia, simbólica e forte demais. 
E que dá um solavanco em quem dela toma conhecimento. 
Como um inesperado relâmpago, seguido de um trovão, na 
noite escura, e que é assustador. Pode anunciar uma tormenta, 
ventos descontrolados e destruição, o que é fator de angústia, 
ou de aperto no peito.

– Belo é, sem dúvida. Não sei se tu, conhecendo-me, me 
provocas. (Falstaff, que não era nenhum ingênuo, foi direto ao 
ponto central da coisa). Porque tocaste lá no fundo de minhas 
cordas espirituais. Belo. E perigoso. E talvez seja perigoso de-
mais porque é muito belo, e trágico, além da conta, isso tudo. 
Às vezes, estamos diante de belezas perigosas. A filosofia, por 
mais beleza que tenha, por vezes, é perigosa. O filósofo Bertrand 
Russell, na obra em que define o seu pensamento filosófico, e 
em que abre a sua alma, coloca, antes de qualquer coisa, duas 
frases retiradas de epístolas de São Paulo. Vou me restringir à 
primeira delas, que ele citou, e que está naquela que o apóstolo 
dirigiu aos Colossenses, em II, 8, e vou dizê-la, para ti por mi-
nhas próprias palavras, confiando na minha memória. Cuidai 
para que ninguém vos engane por vãs e enganosas especulações 
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da filosofia que é inútil e enganadora.Vindo de quem vem, será 
que é preciso se acrescentar algo?

– É preciso ser muito corajoso para colocar isso desse 
modo, assim na lata.

– Muito bem dito por ti. Creio que temos que fazer uma 
volta, Inominado, uma passagem pela mitologia, que está no 
fundo de tudo, e é anterior à filosofia como tal, ou como a 
concebemos, para firmarmos essa questão envolvendo beleza 
e perigo, ou beleza e tragédia. Vamos jogar um pouco de luz 
nas sombras dessa importante questão levantada por ti sobre o 
homem ser um passar, uma ponte e um soçobrar, para abrir um 
caminho para o Além-Homem, que não sabemos o que seja, e 
deixemos de lado as penumbras que são muitas, como sempre.

– Nada a opor. Jogar luz sobre sombras e esquecermos 
as penumbras que são infindáveis nesses assuntos que chegam 
aos limites de nossa razão e sensibilidade.

– Sábias palavras.
– Então o timão está em suas mãos, Falstaff.
– Vamos em frente! A mitologia tem casos antológicos 

de que te lembro. Não somos, portanto, uns desavisados, nessa 
questão de belezas perigosas. Vou me restringir a quatro deles. 
Se tu me perguntares por que esses e não outros? Eu te diria 
que é por uma questão de gosto pessoal e, mais importante, 
pelo fascínio que eles me provocam.

– Então, vamos a eles, nessa volta que tu sugeres.
– O primeiro deles é a lenda das sereias. Belas, belas e 

belas, até não poder mais, e o seu canto de magia encantava e 
embriagava a todos. Elas eram irresistíveis. Ah! Devoravam, 
sem piedade, o incauto que lhes chegasse perto e ao seu al-
cance. E não ignorando isso, o esperto Ulisses pediu aos seus 
marinheiros que o amarrassem ao mastro do seu barco, e que 
quanto mais lhes pedisse para soltá-lo, mais ainda eles deviam 
apertar as cordas, e que tamponassem os seus, deles, ouvidos, 



510 | Falstaff: uma fantasia

deixando os dele, Ulisses, abertos. Ulisses, então ouviu o can-
to das sereias. E como estava preso ao mastro, por mais que 
quisesse, dali não poderia sair. As sereias cantaram e ninguém 
foi lá. E assim Ulisses, mesmo ao som dos divinos cantos das 
sereias, salvou a ele e também aos seus.

– Conhecia sim esse mito. E não o concebi sob esse ân-
gulo. Creio que me encantei mais com a narrativa de Homero. 
O que importa pouco para essa nossa hora.

– Também esse aqui foi tomado pela beleza da narrativa 
de Homero. Acho que não existe ninguém que o tenha lido e que 
não se encanta. Tudo nele é poesia. As intuições vêm depois.

– Perfeito. Vá em frente!
– O segundo caso mitológico de beleza perigosa é a lenda 

da terrível Medusa, uma das Górgonas. O que vou dizer é por 
minha conta e risco. Muitos poderão dizer que não pode ha-
ver beleza em um horror. Acontece que vejo aí uma nesga de 
luz sobre essa coisa de beleza perigosa. Posso estar enganado, 
fantasiando, dizendo disparates.

– Muitos. Quais muitos, Falstaff? Aqui está somente este 
aqui que te houve. Fantasias! Disparates! O que importa isso? 
Além do mais, dissemos, não poucas vezes, que não estamos 
em nenhum palco do mundo.

– Isso consola.
– O que há, afinal de contas, com essa beleza perigosa?
– Sigo uma, dentre várias linhas, ou histórias, em que esse 

mito é narrado. Como tu sabes, os mitos vão sendo contados 
em várias línguas, por diversos povos, e em diversas épocas e 
espaços, levados pelos caminhos dos homens. E aqueles que 
os estudam têm, diante de si, uma complexa e interminável 
tarefa de deslindar os seus significados com pedaços de palavras 
daqui e dali. Então, não seria diferente com o caso do mito da 
Medusa, uma Górgona. Narra-se que Medusa era uma jovem 
belíssima e que tinha não menos lindos cabelos e que, sendo 
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tão bela, caiu na tentação de disputar, em beleza, com a deusa 
Atená. Ela, a jovem Medusa, ultrapassou o métron, a medida. 
Há mais coisas. Posídon a teria raptado, violando-a justo no 
templo de Atená, o que lhe acendeu a ira. E Medusa assim 
teria sido transfigurada por Atená em uma Górgona, tendo 
sido os seus belos cabelos transmudados em serpentes. Como 
as Górgonas, Medusa, a única que era mortal, transformava 
em pedra os infelizes que fixavam os seus olhos em seu rosto. 
Desafortunados esses que ficavam magnetizados, deslumbrados 
e presos em que, senão a um fascínio. E é nesse ponto, com a 
sua licença, Inominado, que ponho um rasgo de beleza perigosa. 
Quem iria me afirmar que aí não haveria uma dada expressão 
da antiga beleza da jovem Medusa que atiçou o ciúme da bela 
e inconquistável deusa que nascera da cabeça de Zeus? Quem 
tiver a resposta que se apresente diante da Esfinge. Perseu, 
ajudado pelos deuses, na sua implacável perseguição à Medusa, 
usando artimanhas, a matou, decapitando-a. É belo, dramático 
e trágico. E mais, neste caso aí, é perigoso.

– Belo e perigoso. Que junção, hem? Um perigo em um 
olhar. Vastas interpretações. Penumbras. Talvez iguais às do 
antro da Medusa. Deixa para lá! E o terceiro caso?

– Muito bem, um antro é sempre pródigo em penum-
bras. O terceiro caso é o de Helena de Tróia. Ela era a beleza 
personificada, a mais bela entre as belas. Ela não era apenas 
bonita, ou bela. Porque aí temos adjetivos. Ela era a beleza. É 
um substantivo. Pois bem, Helena deixou atrás de si um rastro 
de sofrimento, dor, traição, devastação e guerra. Está aí, sim-
ples. Helena era uma beleza trágica. A sua beleza, com toda a 
carga de sedução que provocava nos homens, enlouquecia-os, 
a ponto de perderem a razão. Ela não uniria beleza e perigo?

– Sim, concordo, seria um caso muito claro de um, di-
gamos, oximoro, pois, une contraditórios, beleza e perigo. 
Como me é intrigante isso tudo! (Inominado deu uma longa 
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respirada). Bendita hora em que tu, Falstaff, veio dar com os 
costados por essas bandas. Se não me engano, ainda nos falta 
um último exemplo.

– Sim. É lindo. Ficou por último, porque o último sempre 
é belo, ainda mais quando for único. Não sei o motivo. Quem 
sabe é porque se destaque dos demais. Ele me é muito caro, 
precioso. É o mito de Narciso. Pois, ele une, na minha precária 
visão, beleza e amor. E também junta nisso essa coisa de perigo.

– Conte-nos sobre ele.
– Narciso era filho da ninfa Liríope com o deus do rio 

Cesifo que, rejeitado, a violentou, envolvendo-a em uma de 
suas curvas. Quando nasceu, não poderia haver criatura mais 
bela. Para os gregos antigos, a beleza quando escapa do comum, 
em qualquer ser mortal, despertava o temor. Aquilo que é des-
comedido é possuidor da hýbris, que incita a deusa da justiça, 
aquela que equilibra os excessos, Nêmesis, a reparar essa ultra-
passassem do métron. O que angustiava a mãe que, assustada, 
procurou o velho e cego Tirésias, o mais consagrado adivinho 
da Grécia, para que ele lhe dissesse se Narciso poderia ter uma 
vida longa. Ele, lacônico, apenas lhe disse: “se não se vir”. Ela, 
não compreendendo muito bem essas palavras, seguiu a sua 
vida. E então Narciso cresceu sempre belo e requisitado por 
moças e rapazes, repelindo a todos, inclusive a ninfa Eco, que 
inútil o seguia por onde quer que ele andasse, escondendo-se 
em meio às árvores, ramagens e flores da floresta. Desiludida 
em sua incontrolável paixão, deixou de se alimentar. E, sozi-
nha, definhou-se até à morte. As outras ninfas, então, pediram 
vingança a Nêmesis. Um dia, depois da caça, procurando uma 
fonte onde poderia matar a sede, ao se debruçar sobre o quieto 
espelho d’água, Narciso viu-se. Então cumpriu-se a profecia. 
Fascinado pela beleza de sua imagem, paralisou-se de amor 
diante dela. Tocá-la? Beijá-la? Abraçá-la? Tê-la? Nela perder-se 
em delírios e delícias como fazem os amantes? Como? Inúteis 
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tentativas. Ao aproximarem-se os lábios, a infinitésima camada 
espelho se desfazia em delicadas e calmas ondas e mais ondas e 
assim lhe roubava o seu objeto de amor. Oh! Por que foges de 
mim? Exclamava ele. E assim ficou entorpecido, inerte, preso 
ao seu semblante. Como Eco, extenuou-se, por inanição,até á 
morte, diante de um amor impossível. Eco, metamorfoseada 
em rochedo, repetiu até o fim as suas derradeiras palavras que 
ele dizia para a sua imagem. Choraram as náiades e as dríades. 
Procuraram o corpo para as exéquias e acenderam as tochas 
para a pira. Baldados esforços. Não o acharam. Narciso se 
transformara em uma flor, o narciso. Beleza e tragédia.

– Belo e perigoso. Que junção, hem?
– Sim, que junção.
– Como no caso das Sereias, vejo com outros olhos, 

agora, esse inefável mito. Encantado que fiquei com a poética 
narrativa de Ovidio, confesso que não o vi sob esse ângulo 
em que tu o colocas. De qualquer modo, estamos empatados, 
Falstaff, na admiração dessa junção numa comovente e trágica 
história que vem do fundo das idades.

– Sim, é inebriante. Quem não se enternece diante dela? 
Amor e beleza. Beleza e tragédia. Devemos tudo aos velhos 
gregos com a sua mitologia.

Eles se quedaram mudos, meditando sobre esses mitos que 
uniam beleza e tragédia. Quantos não haveria mais na história 
desse mundo? História que deve ter sido contada pelos cami-
nhos, e foram se modificando, com acréscimos e supressões. 
E, depois, quando se criou – ou se revelou? – a escrita, com os 
seus símbolos, magias, mistérios, belezas, quantas não teriam 
sido as transformações pelas quais passaram, pelas mãos dos 
escribas, até chegar aos poetas antigos e a nós? Vai se saber.
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C E N A  1 0

O silêncio era um sintoma de que a coisa não terminara. 
Os exemplos dos mitos tiraram-lhes aquele ar de agonia. Mes-
mo assim, havia uma indefinição no ar. O tema levantado por 
Inominado, ousado, diga-se, aquele do Além-Homem, tocava 
fundo o coração de Falstaff.

Imperturbáveis, miravam o horizonte como se procuras-
sem alguma coisa. Falstaff imaginava que ali, naqueles jardins 
geométricos, pudesse haver algum canteiro de flores multi-
coloridas. Idealizava vê-las sob aquele intenso luar. Que tons 
não deveriam emitir? Que pintor impressionista não gostaria 
de criar uma tela com tal imagem? Uma imagem que fosse a 
realidade transfigurada no belo. Um quadro que, preso a alguma 
parede, nos desse a vontade de nele entrar, como se isso fosse 
possível, para mergulharmos em seu espaço acolhedor, onde 
vibrassem ondas que nos tocam de modo incompreensível, 
como o faz a música, com as suas atmosferas que sentimos e 
não sabemos explicar. Como seria essa luminosidade se elas, 
as flores estivessem mergulhadas em alguma bruma sublime 
sob esse penetrante luar?

Não havia pressa nenhuma. O tempo dava a entender 
que havia parado o seu pêndulo. E a atmosfera que ali se es-
tabelecera semelhava a uma sequência harmônica que deixou 
alguma coisa inconclusa no ar. 

Falstaff estava flutuando, e foi Inominado que, consciente, 
o tirou desse estado de sonho, rompendo aquele longo silêncio.

– E assim, creio que demos fim à nossa bela volta que 
termina com uma contemplação.

– Uma contemplação digna dessa volta.
– Concordo.
– Assim retomamos a ponta do nosso novelo.
– Uma ponta que ficou à nossa espera.
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– No que tu disseste sobre o homem ser um passar, uma 
ponte e um soçobrar, para abrir o caminho para o Além-Ho-
mem. E que por isso deve ser amado. E que eu disse que isso 
é uma beleza trágica. Poético. Belo. E perigoso. E talvez seja 
perigoso além da conta, justo por ser muito belo e, ao mesmo 
tempo, trágico. (Ele parou a sua fala. Tomava ar. Segurava 
alguma emoção. E Inominado, dando a entender que queria 
ajudá-lo, na continuidade de sua narrativa, o interrompeu).

– Sim. É isso. Muito bem lembrado. 
Falstaff, recomposto com a pausa que dera, no diálogo, 

outra vez, nadava em suas águas. A sua alocução iria se asse-
melhar a um rio que desce a montanha, impetuoso, turbulento, 
e que vai arrastando, no seu fluxo, tudo que está pela frente, 
depois de abrir o jogo.

– Só posso discordar. 
– Por quê?
– Pode ser que, por destino, tenhamos sido ponte e que 

ainda a estejamos sendo. Ninguém sabe. Sabemos que cons-
truímos pontes sobre abismos, e não foram poucas, ao custo de 
nossas próprias vidas. Pois, muitos sucumbiram ao construí-
-las. E nem as deixamos de construir com medo de sucumbir. 
E que temos que ser amados por isso. Aceito que o homem é 
um passar, um devir. 

– Até aí, há um acordo. Tu disseste que discordava.
– O que não posso aceitar, Inominado, é essa necessidade 

de soçobrar em si mesma.
– Por quais razões?
– Seria muito gratuito, e por si só, como se fosse o destino 

último. Se assim fosse, a nossa vida, que alguns dizem ser um 
absurdo, seria um absurdo mesmo, algo incompreensível. Ou, 
levando a coisa ao limite, seria qualquer coisa sobre o que nem 
valeria a pena se pensar. Uma perda de tempo. O que é muito 
diferente do que cá estamos fazendo, nessa aprazível noite de 
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luar, na primavera, em meio ao desabrochar das flores e res-
pirando os seus perfumes. Aqui estamos preocupados com a 
vida, e com o seu sentido, nessa terra. Não com o nosso cair no 
nada vazio como homens. É muito niilismo para o meu gosto.

– Está ficando claro.
– Não se engane, Inominado, se o homem naufragar, 

como tal, pouca dúvida devemos ter de que tudo também não 
vá dissipar-se como um névoa sob o calor do sol.

– Perfeito, Falstaff.
– Mais absurdo ainda seria essa necessidade de o homem 

anular-se, sem mais nem menos, para deixar esse o-que-não-
-se-sabe-o-que-seja tomar-lhe o lugar no mundo.

– Começo a fazer a imagem da tragédia.
– Se largarmos a folha de papel sobre a qual, trancafia-

dos, e isolados do mundo, na nossa torre de marfim, escreve-
mos as nossas ideias, se deixarmos as quatro paredes dentro 
das quais julgamos sobre a vida, e olharmos para fora, para o 
mundo exterior, para a natureza, por exemplo, para esses seus 
mágicos jardins geométricos, para a floresta que enfeita o rio, 
para os campos cultivados e para as pastagens que abrigam os 
rebanhos, enfim, para a graciosidade explosiva da vida neste 
pedaço privilegiado do universo, se largarmos essa folha de 
papel, e se abandonarmos a nossa torre de marfim, suspensa 
no ar, como tomar por absurdo todas essas harmonias que 
aqui contemplamos?

– Torre de marfim. Quem diria. Quanta coincidência, 
Falstaff.

– Olha, Inominado, para toda essa exuberância que nos 
cerca! Somos pela eternidade afora um passar, uma transfor-
mação. Desde os gregos antigos, sabemos isso. Não é novidade 
nenhuma. Contempla a plenitude desta tua obra que adorna 
este teu prisma insultuoso.
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– Um insulto que tu mesmo descobriste e do que rimos 
às soltas!

– E, assim é que, resumindo a opereta, para esse pobre 
diabo de Falstaff, velho bufão, o homem é que tem que estar 
no fim, que não sabemos, desse passar. É por isso, por querer, 
ou sonhar, estar no fim, sempre, e por ambicionar esse fim, é 
que o homem deve ser amado. Não é por servir de passagem, 
aniquilando-se, em si mesmo, e assim de modo tão gratuito, 
que o homem deve ser amado e admirado. Pode até se imolar, 
porque constrói. E assim será um esvanecer-se que é voltado 
para ele, homem, estar no fim. Nada de novo. Essa foi a expe-
riência da história.

– Compreendi a tua indignação. Estamos em sintonia, 
velho Falstaff. Acontece que quero colocar um novo aspecto, 
como se desse um diferente olhar, sobre esse dito do pensador 
de que o homem é um passar. Um passar que se anula, para dar 
lugar ao Além-Homem.

– Sim. Sou todo ouvidos.
– Não deveria haver uma ruptura nisso? Veja bem, na 

poética e bela imagem do pensador, o Além-Homem está na 
borda do abismo, quero crer. Está em alguma coisa, interpre-
tando, que poderíamos dizer que seja uma ruptura existencial. 
Assim imagino.

–Sim. Muito próprio isso que tu dizes. Ele diz, segundo 
a imagem que tu inda agorinha mesmo descreveste, que so-
mos uma corda sobre o abismo, e que de um lado estaria um 
animal, vamos expressar, interpretando, animal esse que seria 
o teu símio, e do outro lado estaria o Além-Homem. Pode-
ríamos dizer, dado que há um precipício separando-os, pelas 
duas imagens, a tua e a do pensador, que o Além-Homem e o 
símio, ou o animal lá dele, estariam na borda de uma ruptura 
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existencial, de uma separação radical, ou, estendendo a coisa, 
numa descontinuidade histórica.

– Bem, estamos de acordo. O Além-Homem seria a con-
sequência de uma ruptura existencial ou histórica. Em adendo, 
quero lhe dizer que há outras coisas nisso tudo que são muito 
caras ao teu coração, Falstaff.

– Gostaria de saber quais sejam essas coisas, Inominado.
– O homem tem ilusões, perdidas e reencontradas, porém, 

ilusões, fantasias, feitas e desfeitas, contudo, fantasias, sonhos 
lembrados e esquecidos, construídos e destruídos, no entanto, 
sonhos, esperanças, mortas e renascidas, todavia, esperanças, 
fé, acreditando no impossível, mesmo diante de todas as im-
possibilidades, não obstante, crendo. E o Além-Homem, onde 
estaria ele nisso tudo? Onde estaria a sua ancestralidade, como 
tu mesmo o dirias, para ele ter tudo isso, se está além, melhor 
dizendo, se está além da ruptura que ele mesmo provoca? Ele, 
estando além da ruptura, que ele mesmo abriu, quero acreditar, 
por isso mesmo, estaria além desse ser carregado de ilusões, 
fantasias, sonhos e fé, esse ser que somos. Ele é aquele que está 
do outro lado do abismo que é parte do seu ser.

– Sem fantasias, sem sonhos, sem ilusões. Que ser es-
tranho seria esse aí! De qualquer modo, tu tiraste as palavras 
de minha boca. Ele é aquele que está do outro lado do abismo 
que é parte do seu ser.

– Temos que inverter a imagem que te fiz sobre quem 
largaria a corda sobre esse abismo. Voltamos a uma hipótese 
do nosso teorema imaginário. Uma hipótese inversa.

– Como assim? Inverter a imagem? Hipótese inversa?
– Isso mesmo. Inverter a imagem. E se fosse o símio 

aquele que, desistindo do homem, não mais o conhecendo, 
ou mesmo aquele que, mediante um fortíssimo solavanco do 
Além-Homem, largasse a corda?
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– Em minha opinião de pouca valia, por acreditar na 
história, ou ser um mero inocente, ou puro de coração, conti-
nuo com a minha opinião. Agora, mais do que antes, por tudo 
o que falamos, e a tua volta à questão é didática por isso, vou 
repetir, com muito mais força, a minha visão sobre essa hipótese 
do nosso teorema imaginário. Acho impossível o símio, num 
gesto infundado, por si só, por sua origem, deixar de conhe-
cer o homem, ou dele desistir, largando a corda, deixando o 
homem à sua própria sorte, diante da queda, confiando que o 
Além-Homem não fosse soltá-la. Seria muito inautêntico. A 
natureza não trabalha com gratuidades. É claro que isso tudo é 
um conjunto de imagens, fabulações. Muito além de conjecturas. 
Não estamos trabalhando com outra coisa. Imagens, alegorias, 
construídas com palavras ao modo dos poetas. É bom frisar-se. 
O terreno é movediço. E as nossas limitações são imensuráveis.

– É sempre bom termos isso em mente. A insuficiência 
das palavras e as imagens das palavras. Todavia, o que importa 
é que fiz uma indagação um tanto renovada e diferente. E o 
fiz de propósito para ficar bem clara a hipótese. Respeitando 
o que tu chamas de ancestralidade do símio, ou a sua história, 
vamos supor que o Além-Homem dê um tranco na corda e 
faça, assim, com o seu superpoder, o símio largá-la, impotente.

– Para ser sincero e simplificando a coisa, diria que o 
homem, nessa circunstância, e sem alternativa, vai bater, não 
sem dilaceração, no paredão do outro lado, supondo que o 
Além-Homem não largasse a corda. Se deu o tranco, seria para 
ficar com ele. Suponho-o. E então, colado na parede vertical 
e dura, teria que subir a íngreme encosta pondo-se diante do 
Além-Homem. Não lhe sobraria outra coisa senão isso. Sem 
detença, não se veria nele. É-lhe um estranho. Pois, ele é algo 
além de sua condição humana. De início, ser-lhe-ia uma situação 
trágica, pois, ele não teria saída. O homem, então, para fugir 
dos olhos daquele estranho outro, pelos tempos além, estaria 
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condenado a vagar pela borda do despenhadeiro. Ali, sempre 
no limite, sempre a um passo da queda, como se fosse o passo 
da suprema decisão. Vagaria nesse limite. E com os seus olhos 
sempre postos na outra margem, para ele envolta em sombras, 
naquele momento dramático. Dado que há nele um indelével 
antepassado de homem. Ele é incapaz de tirar os olhos de suas 
origens que estão na mãe natureza – que lá está. Ele é húmus, 
adam, adamah. E, então, seguindo a sua intuição, a memória 
milenar, nos passos e desvios de cada dia e cada noite, acabaria 
por descobrir, no seu sofrido dia a dia, em que sentido a borda 
da alta pendente desce. E terminaria por deslindar, na sua luta 
diária para escapar dali, em suas perambulações, como sempre 
o fez, na prática da existência, nos abismos que frequentou, 
o sentido do caminho por onde a borda alta vai deixando de 
existir e acaba por se transformar, mesmo longe, muito longe, 
numa exuberante margem de um majestoso rio, como esse que 
serpenteia por aqui, em que as altas copas das árvores se tocam, 
e entre elas saltam, quase voam, maravilhosos serezinhos, e se 
sentirá em sua acolhedora casa.

– E quanto ao Além-Homem.
– Quero crer que o homem, sábio como esse aí de nossa 

alegoria, que deve ter-se pendurado no abismo incontáveis 
vezes, o terá desprezado, assim mesmo, e no mesmo tom, 
como ele, o Além-Homem, o desamparou a vagar solitário 
pela borda do precipício. Pagou a soberba com um recuo. Um 
passo atrás inteligente. O homem sábio terá aprendido, com 
a experiência, não sem muitas dores, a devolver ao outro, um 
estranho a ele, o desprezo de que foi vítima. E assim terá sal-
vado a sua humanidade e o seu humanismo. E poderá admirar, 
como nós hoje o fazemos, esses preciosos macaquinhos, nas 
suas graciosidades, semelhantes a nós, saltarem, alegres, por 
sobre o abismo, como se voassem, encarando-o não como um 
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motivo de medo. Nada disso! Afrontando-o como a razão de 
ser de um desafio.

– Será possível isso, Falstaff, nesse mundo que tu dizes 
que é perto e longe demais daqui?

– Quero sonhar! Crer e fantasiar! E ter novas e renovadas 
ilusões que sim! Será possível!

– Por que tu afirmas essa possibilidade não por outras 
coisas que não pelos lados do sonho, da crença, da fantasia e 
das ilusões?

– Não sei por quê. Nem imagino por quê. É uma intuição. 
A mesma intuição que, desdobrada, permitiu a alguns sábios 
criarem aquela beleza da geometria a partir de definições, 
postulados e axiomas.

– Sinto que há uma indisfarçável desconfiança tua em 
relação a esse Além-Homem, daquele pensador. Por quê, velho 
Falstaff?

– Vou repetir. E justifico que a repetição faz parte da 
unidade de uma obra de arte, assim como deve fazer parte da 
experiência empírica e do pensamento, em sua dialética, que 
leva ao conhecimento.

– Concordo. Na música, na poesia, na literatura, enfim, 
nas ciências empíricas, então, nem se fala.

– Pois bem, desconfio desse Além-Homem por uma 
questão de origem e por uma questão de história. Nós temos 
uma ideia, por mais vaga que seja, da nossa origem. Ela está 
justificada em muitas obras de arte, religiosas e mitológicas. E 
temos uma ideia, por mais sinuosa que seja, de nossa história, 
contada também em muitas obras de arte, religiosas e mitológi-
cas. Sobre esse Além-Homem nada sabemos, além de algumas 
páginas escritas por um pensador. Como trocar milênios por 
um tempo tão finito? Por enquanto, pelo menos para mim, esse 
pobre coitado de Falstaff, um bufão, ele é apenas um nome. E 
ele estaria em uma estranha e inexplicável ruptura. Ele não deve 
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ter nenhum compromisso com o húmus, com o adam, com o 
adamah, enquanto terra e água dos quais viemos. Desconfio 
de tudo o que não tem água e terra em si mesmo.

– Então, as nossas intuições coincidem.
Eles deixaram-se ficar em um longo silêncio e meditativos 

sobre o que conversavam. Os seus olhares estavam fixos em um 
horizonte que ia se apagando em um etéreo largo assai, como 
se a lonjura fosse embaciando a nitidez das formas que iam se 
diluindo no clarão do luar.

Foi Inominado que rompeu o silêncio.
– A noite começa a ficar fria, que tal nos recolhermos, 

tomarmos um bom banho quente renovador e, depois, um 
chá aquecedor, algum papo a mais se tivermos conversa para 
se jogar fora, antes de nos entregarmos nos braços de um 
bem-aventurado sono?

– Aceito a sua sugestão. O frio começa a pegar, apesar 
de estarmos na primavera.

Eles então se levantaram. Inominado apanhou o seu 
cantil. E, cada um carregando o seu canecão, tomaram o rumo 
do lado esquerdo da casa, no sentido da porta principal que 
dá para o seu átrio. A brisa, que era leve, foi se tornando mais 
forte. Um vento frio, que vinha do norte, cruzava aqueles 
campos. E a lua, ainda longe do seu ápice, dava a impressão de 
subir em um céu que a envolvia em seu calor, como se fosse um 
providencial manto protetor do seu corpo branco e luminoso, 
sem esconder as suas belas formas e o seu fascínio.

C E N A  1 1

Vindos de seus aposentos, eles chegaram à copa, que fica 
anexa à cozinha, quase que juntos. A diferença de tempo ficou 
no pequeno intervalo de alguns minutos que Inominado, que 
chegou primeiro, teve para retirar xícaras do armário, colocá-las 
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sobre a mesa, junto com biscoitos e açúcar, e aquecer a água 
para o chá. Chegaram após um reconfortante banho quente, e 
de roupa trocada, leve e limpa, providenciada pela casa.

– Seja bem-vindo Falstaff, sente-se onde quiser, estou 
levando a água para o nosso chá. Escolha-o à vontade aí na mesa.

– Obrigado, meu gentil Inominado. Agradecido por tudo. 
Tu és um perfeito gentleman. Inclusive por essa roupa nova, 
leve e que exala essências que me lembram a minha infância.

– Aqui está a água (disse Inominado sentando-se, após 
pôr o bule, sobre uma base, em cima da mesa toda enfeitada 
com um bonito tecido de algodão branco sobre o qual derra-
mavam-se muito bem trabalhados bordados, que imitavam 
ramos e mais ramos de flores, de todas as cores, que pudessem 
expressar alegria). Sirva-se à vontade.

E os vapores do chá tomaram conta do ambiente. Fals-
taff pronunciava as suas aprovações ao exótico gosto do chá, 
oscilando, afirmativa, a sua cabeça sucessivas vezes, ao mes-
mo tempo em que ia pronunciando sons monossilábicos que 
expressavam a sua sensação de estar tomando algo delicioso. 

– Com certeza, jamais tomei algo igual.
– É uma mistura preciosa da nossa casa.
E começaram a jogar conversa fora, e Inominado falando 

sobre as várias espécies de chás e de suas misturas, um amálgama 
de gostos e aromas, suas histórias e lendas, e efeitos medici-
nais. E depois, a sua conversa, aos poucos, foi tomando o fio 
da meada de um ponto em que interromperam o seu diálogo 
ao relento, quando ficaram em silêncio, sob o efeito do luar. E 
foi Inominado quem tomou a iniciativa. 

– Há uma pergunta inevitável, Falstaff, a pergunta que 
não quer calar, depois de tudo o que conversamos.

– Faça-a, mesmo que eu não a possa responder.
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– A questão do Além-Homem pode voltar? Quer dizer, 
voltar como ideia, questionamentos, espectro, ou mesmo como 
coisa real?

– É uma boa e oportuna pergunta, em meio a essas es-
sências e gostos, arte da tua casa. Não posso saber nada sobre 
isso. Creio que ninguém o saiba. Não sei se isso é bom ou ruim. 
Porém, não deixo de temer a sua vinda  ou ressurgimento no 
mundo, como ideia e como prática, resumindo a coisa.

– Por quê?
– Creio que tivemos algumas experiências amargas sobre 

isso e sobre a enorme carga de sofrimento que nos trouxe. O 
problema, como falamos acerca de tal questão, é que as coisas 
voltam. E voltam porque suponho, repito, suponho que temos 
uma inacreditável tendência e facilidade para nos esquecermos 
de algumas coisas ruins que se passaram, como elas se passa-
ram. Assim é, acredito, porque o fazem debaixo de disfarces, 
máscaras, metáforas, ou travestidas de novas. E nisso tudo se 
mistura a dialética entre o bem e o mal, como seria de se prever. 
Em vista disso, não podemos nos esquecer de que, às vezes, são 
as coisas boas é que voltam de sua ancestralidade.

– E isso é muito esperançoso.
– Ainda bem que é assim. Numa era de crise aguda, o que 

está lá no fundo aprecia voltar à superfície do mundo, para o 
bem e para o mal. Nessas épocas, monstros e pesadelos costu-
mam nos visitar, entretanto, é em meio às suas contradições 
que costumamos liquidá-los. Acredito no progresso humano. 
É uma fé, nada mais. Acho que até agora, pelo menos, mal 
ou bem, conseguimos nos livrar deles. Faz parte da história 
e contra isso nada podemos fazer. Agora, a pergunta que não 
quer calar é minha.

– Faça-a, caríssimo.
– Por que razão tu te angustia com isso, Inominado? Uma 

volta das coisas, sob novas e renovadas máscaras, camuflagens, 
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metáforas, que, ao fim e ao cabo, nunca colocou em perigo o 
mundo que sempre soube lidar com esse, digamos, fenômeno.

– O problema, Falstaff, vem de um temor. Quem será 
capaz, nesse mundo aí, que tu dizes ser perto e longe demais 
de onde estamos, de cuidar dessa vinda, ou, desse ressurgimen-
to, digo mais direto, de uma ameaça dessa, seja lá o que for, 
nova ou velha? Não sei se exagerei. O meu partido é claro. É 
o mesmo que o teu.

– Ora, quem vai cuidar disso não somos nós. Isso é mais 
do que evidente, pelo menos para mim. Cumprimos as nossas 
tarefas de homens, enfrentamos os nossos abismos, as nossas 
altas encostas e desfiladeiros, percorremos bordas de precipícios, 
e tudo o mais, tivemos, no nosso caminho, vitórias e derrotas, 
aprendemos com a vida, e fomos em frente, encarando todas as 
ameaças. Creio que terá sido sempre assim, no continuum da 
história. E a prova empírica disso, se tu queres levar para esse 
lado, é que a nossa humanidade, mal ou bem, algumas vezes 
claudicando, está aí. E não deixou de haver avanços, alguns, con-
sideráveis. O que é evidente por si mesmo. Por mais pessimista 
que se seja, não reconhecer que hoje está melhor do que nos 
tempos passados, é querer tapar o sol com a peneira. Ou não é?

– Bem, entendo. É sobre quem vai enfrentar isso que 
chamei de ameaça, pois, é isso o que acho, uma ameaça, talvez 
travestida com aquela beleza que seduz, porém, esconde, den-
tro de si, um perigo, como tu mesmo mostraste em exemplos 
mitológicos.

– Ah! Perfeito. Quem vai cuidar disso, numa resposta 
positiva, pois, a que dei é negativa, são os jovens. Mal ou bem, 
para o bem ou para o mal, são eles é que vão cuidar disso. Espero 
que seja para o bem. São eles é que terão que dar continuidade 
à sua humanidade que receberam de nós como uma herança. 
Como? Com que parâmetros, princípios, teorias, sistemas? 
Poderias perguntar. Não sei. Sou franco, nem imagino. São 
eles mesmos que têm que procurar, como nós o fizemos, os 
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parâmetros, os princípios, as teorias, os sistemas para tocar o 
seu, sublinho essa palavra, seu, mundo.

– Os jovens. Os jovens. (Na face de Inominado havia um 
ar de desalento que ele não conseguiu esconder, separando, 
com uma longa pausa, essas palavras).

– Compreendo as tuas reticências, e o seu ar de esmo-
recimento, pois, o horizonte, hoje, não é lá muito promissor. 
Não por culpa deles, dos jovens. E esse é o problema. Se alguém 
tem culpa, ela é nossa. Não vamos fingir que somos inocentes. 
Esse mundo aí é um produto nosso. O resto é palavrório. Que 
herança, hem, estaremos deixando para eles!? Resumindo a 
opereta em que fala esse bufão aqui, é inevitável e imperativo 
que terão que ser eles, os das novas gerações, que têm que 
cuidar da coisa, da herança que receberam. É neles que habita 
o novo com toda a carga cultural do passado que eles beberam 
no leite de suas mães, e que complementaram com as lições de 
seus mestres, tomando como exemplo o homem encurralado 
na borda do precipício das alegorias que discutimos. Eles vão 
saber fazer isso. Tenho fé de que vão saber. Não há outra saída. 
Não somos nós. Os Falstaffs e os Inominados que estão por aí a 
se divertirem com os insultos ao mundo curvo. Afinal, saímos 
do bordo perigoso que nos coube, e chegamos, acredito, na 
margem baixa em que podemos atravessar a vau o rio cercado 
pela densa floresta. O caminho para escapar daquele destino do 
grande abismo, ruptura existencial, que pode vir como vinda, ou 
ressurgimento dessa ameaça sobre a qual falamos, centrada em 
algo como esse, por exemplo, Além-Homem aí, centro de tuas 
justas preocupações, a descoberta desse caminho, quero crer, 
pertence aos jovens, meu caríssimo Inominado. A coisa tem 
que vir de dentro deles. É uma construção deles. Sem a nossa 
velhacaria na qual não confiam, por tudo o que aconteceu, e por 
tudo o que aí está. E não adianta nos angustiarmos com isso. A 
nós sobrou, então, o quê? Creio ser uma pergunta importante. 
E errada. Para mim, esse ser que gosta de um bom copo xerez, 
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não há sobra. Como? Perguntaria alguém. Tal conclusão pode 
ser absurda, aduziria ele. Nada de absurda, Inominado. Nada. 
Pois, aquilo que, para alguém, teria sido uma sobra, para esse 
teu comparsa aqui, que te admira por ter insultado, pela poesia 
e pela razão, o mundo curvo, esse teu cúmplice, um simples e 
pobre coitado de bufão, essa sobra terá sido uma dádiva. Um 
presente dos céus. O presente de viver o esplendor de cada 
dia. É o que nos foi legado pelo tempo. E nos ensina a antiga 
sabedoria. Pelo menos é o que penso. 

– Compreendo tudo o que tu dizes. Os jovens. Os jovens 
de hoje?

– Perfeito. Esses mesmos, não outros, os de hoje. E tu 
tens exemplos aqui bem perto de ti. É só olhar em volta. Esses 
campos. Esses espaços. Pense no assunto e medite. Tenho fé que, 
por esse argucioso olhar, como o teu, as tuas justas reticências 
se transformarão em simples vírgulas ou pontos de tua fala.

– Vou esperar, generoso Falstaff. Porventura, nisso tudo, 
eu tenha sido a dúvida que traz a razão.

– Ótimo ouvi-lo de ti. Então por que te angustiares com 
toda essa coisa?

– Falas em viver o dia, entretanto, isso é muito difícil, 
Falstaff. Muito difícil. Estamos sempre querendo adiantar o 
futuro, o que, reconheço, é causa de angústia.

– Tu sabes melhor do que esse pobre coitado de Falstaff 
aqui, um simples andarilho sem rumo, pássaro peregrino, que 
tem os pés como asas, que os homens antigos, para acalmar 
as suas ansiedades, usavam os oráculos, os videntes, os vates, 
os poetas, para verem nas sombras do futuro. Em suas lutas e 
dúvidas, a cada instante, estavam querendo ver nessas sombras, 
na ânsia de se saber o que o destino lhes reservava, na esperança 
de preveni-lo. E hoje mesmo não é diferente. Inventamos mil 
modos racionais, até mesmo complexos sistemas, que intentam 
perscrutar o que nos espera lá na frente, no fluxo do tempo. É 
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da nossa natureza. E é inevitável que assim seja. É muito difícil 
mesmo viver o esplendor do dia. É muito árduo. Contudo, tu 
tens que prestar a atenção em algo. E que poderá resolver, pelo 
menos atenuar, essa tua preocupação.

– Sim, concordo com essa dificuldade de se querer viver 
o esplendor do dia esquecendo-se o resto. Em que tenho que 
prestar a atenção?

– Todas essas coisas que falamos, com tanta sinceridade, 
e que talvez tenham sido causa de parte de tuas angústias, e que 
te será, quem sabe, uma catarse, o que é bom, não passam de 
uma mera especulação. Tudo nada mais é do que um simples 
teorema imaginário nosso, com as suas definições, postulados 
e axiomas. Então, por que nos angustiarmos com todas essas, 
vamos dizer, palavras, meras palavras? A realidade, na sua in-
finita complexidade e riqueza, é como uma bela e sábia mulher 
que nos escamoteia as suas belezas mais íntimas e preciosas, 
guarda muitos e mais mistérios do que imaginamos, muito mais 
ainda acima da nossa capacidade de pensar, ou de simbolizar, o 
que ela pode ser, dizendo-o de modo limpo. E mais, não somos 
arautos, nem adivinhos, nem aedos, nem poetas, senhores das 
metáforas, para nos preocuparmos com o que está escondido 
nas sombras do futuro. O mundo segue o seu curso.

Eles se quedaram em um longo silêncio, enquanto iam 
se servindo do chá, fato este que ia funcionando como uma 
espécie de caprichoso interlúdio, uma espécie de bonança, na 
sua conversa, após essas palavras de Falstaff. E, desta vez, foi 
ele, Falstaff, que rompeu a pausa.

– Tu não tens que aceitar nada que não agrade ao teu 
coração.

– Apenas estou meditando sobre o que tu me disseste.
– O que mais te impressionou?
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– É claro que não é sobre essa questão do nosso teorema 
imaginário. Por mais imaginário que ele seja, alguma coisa ele 
nos diz.

– Tenho que concordar com essa tua afirmação. E, então, 
é sobre o quê? O que mais te impressionou?

– É sobre aquela tua conclusão, que acho justa, e que de 
forma definitiva, com a tua chegada aqui, e os nossos diálogos, 
ficou claro para mim. Não é uma coisa que vou conquistar de 
imediato. Vou ter que aprendê-la, dado que a aceitei, nesta 
altura de nossa vida.

– Que coisa é essa, Inominado?
– É sobre esse viver o dia. Sei que é difícil. Apesar de tudo, 

creio que vou consegui-lo. É uma questão de fé. Tu chegaste 
lá? Era uma pergunta que não queria calar.

– Quem disse que eu consigo? Estou igualzinho a ti. O 
chegar lá, a esse viver o esplendor do dia, é coisa para sábios, 
talvez, santos. Não sou nenhum nem outro. O homem que 
conseguir isso estará nos céus.

– Ah! É uma pena para ti. Estamos, então, em pé de 
igualdade?

– Em pé de igualdade! Será uma conquista nossa! (Falstaff 
falou com muita firmeza na voz, um tanto alta).

– Sim, será uma conquista nossa! (Confirmou Inominado, 
ainda com uma voz mais alta, não escondendo a sua alegria e 
batendo na mesa).

– Tu pensaste que eu fosse um santo, ou um sábio? (E 
Falstaff, que ria, então, desabou em uma imensa gargalhada 
olhando para o alto, num volume de acordar toda a casa. Se é 
que havia alguém mais ali. No que foi acompanhado por Ino-
minado que o fazia com os olhos fixos em Falstaff). Ah! Ah! 
Ah! Ah! Santo. Sábio. Santo. Sábio. Ah! Ah! Ah! Ah! (Ficaram 
assim repetindo essas palavras, ora um ora outro, apontando, 
ao mesmo tempo, os seus indicadores para um e para o outro, 
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e rindo às bandeiras despregadas). Santo. Sábio. Santo. Sábio. 
Ah! Ah! Ah! Ah!.

– E tu também o pensaste que eu fosse? (Agora quem 
iniciou a gaitada foi Inominado. No que foi seguido por Falstaff). 
Ah! Ah! Ah! Ah! (E continuavam a alternar as mesmas palavras 
e os mesmos gestos). Santo. Sábio. Santo. Sábio.

– Quanta infinitude não está entre nós e essa divina 
condição, Inominado. (Afirmava Falstaff ainda rindo).

– Põe infinitude nisso, meu venerado companheiro, põe 
infinitude. (Bisava Inominado. E o riso deles foi cessando. E 
resolveram então repetir mais uma de muitas rodadas de chá, o 
que obrigava Inominado a ir com frequência ao fogão esquentar 
a água. E fez com que Falstaff experimentasse vários tipos de 
chá, que estavam à sua disposição, o que o fazia, ao tomá-los, 
sempre menear-lhe, afirmativo, a cabeça, emitindo os seus sons 
de estar se deliciando com os seus gostos e aromas).

Depois de uma significativa pausa, e de estarem reco-
lhidos em seus próprios pensamentos, e descontraídos, após 
o que mais tarde iriam tomar como uma deliciosa catarse em 
suas vidas, e de apreciarem quase todas as variedades de chás, 
Inominado propôs que se retirassem. – A noite vai alta, apesar 
de a lua ainda não ter chegado ao seu apogeu no céu. Acho que 
merecemos nos jogar nos braços de um bem-aventurado sono. 
O dia nos foi longo e por demais proveitoso. Quem me dera 
que todos os dias me fossem como esse.

– Também acho a mesma coisa, estamos em sintonia.
Eles então se levantaram e tomaram, juntos, a direção de 

seus aposentos, na ala oposta da casa. Seguiram calados. E Falstaff 
sempre admirando as graciosidades pelas quais passava, em um 
caminho que devia estar conhecendo de cor, tantas devem ter 
sido as vezes que por ali passou, sobre o que perdera a conta, em 
um único dia. Quando lá chegaram, se despediram, e cada um 
fechou atrás de si a porta que os separava de uma noite esplen-



531 | João Cezar Pierobon

dorosa, porque uma noite vivida na plenitude, em meio a muita 
beleza espiritual e encerrada com muita alegria em seus corações.

Falstaff, então, desabou sobre a cama, como o faz uma 
grande tora, quando cai no chão, num baque seco. Fechou os 
olhos, esqueceu o tempo, e se lembrou do belo poema que 
Inominado traduzira para ele, o poema que ela, a que tinha os 
dois olhos azuis, como safiras que nadam no fundo dos oceanos, 
lhe dera como um mimo para a sua eterna memória.

Em seus pensamentos, os versos que ela lhe fez, e que 
Inominado leu, e escreveu, para ele, passavam-se como se 
fosse uma sucessão de imagens. Ele até mesmo podia sentir os 
perfumes que delas, imagens, iam se exalando e se espalhando 
por aqueles espaços que lhe pertenceram, ele supunha, por eras 
imemoriais, e fora do limite do nosso tempo.

Quando te perguntarem quem é essa,
que contigo sobe pelos caminhos perfumados,
com o rosto colado no teu braço, 
respondes que sou eu, a suave pacificada.

Aquela que fechou, atrás de si, a porta da noite, o segredo,
arrastou-te aos seus aposentos, no inefável da nossa união,
E que, no nosso reencontro, suplicou aos céus que re-

tivessem a luz,
E que, ébria, te cobriu o corpo com os beijos de sua boca.

Falstaff sorriu silencioso, com um delicado movimento 
dos lábios. E depois, dizendo, em solilóquio, cheio de ternu-
ra: – Sim, minha querida, tu que tens os olhos azuis, nadando 
nas profundezas dos oceanos, sim, direi isso, para o todo e o 
sempre de minha vida.



532 | Falstaff: uma fantasia

E ele, sentindo-se, como ela, pacificado, uma sensação 
para ele desconhecida, jamais vivida, como se flutuasse nos 
céus, foi sendo tomado, num andante con moto, pelo fluxo 
esplendoroso daquela noite única e última. Única e última. 
Ah! Meu Deus! Como pude ter aquele prêmio da eternidade? 
E desejou que as estrelas o agasalhassem, e no seu delicado véu 
o envolvessem em um bem-aventurado sono.

E adormeceu um sono sem sonhos.

C E N A  1 2

Falstaff e Inominado, ainda com o sol da manhã pri-
maveril bem inclinado no horizonte, estavam caminhando 
pela grande álea dos jardins, e tomando um caminho sinuoso, 
até o ponto de uma travessia do rio, bem mais abaixo do que 
aquela em que se encontraram, e quando trocaram as primeiras 
palavras entre si.

Eles iam conversando animados e trocando ideias sobre 
a vida nos campos. A manhã estava envolta em um céu azul tão 
forte que modulava uma cor anil, próxima do violeta, cor essa 
que ia se intensificando quando se punha a vista para os lados 
do poente, que mais seria uma safira azul translúcida, reluzindo 
a sua cor embriagadora. Uma cor que havia cumprido a sua 
tarefa de apagar o último tremeluzir de alguma estrela que 
ainda teimasse em permanecer no firmamento. Eles, como de 
costume, acordaram muito cedo, fizeram o desjejum, e saíram 
para os jardins ainda tomados, aqui e ali, por vagas penumbras 
que, aos poucos, iam se dissipando, fazendo encolher, cada vez 
mais, as sombras, que iam sendo, aos poucos, mais grudadas 
nas bonitas formas geométricas que as originavam. Ali tinha 
início uma manhã que prometia, quando plena, ser de total 
deslumbramento. Nenhuma nuvem no céu que, de tão límpido, 
dava a entender que algo o filtrara para que todos os reflexos e 
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refrações se fizessem em sua plenitude e perfeição. A lua, no afã 
de esconder o seu delicado corpo de prata dos dardejantes raios 
dourados do sol, um escudo de bronze a iluminar o mundo, 
havia acabado de se submergir na vastidão do oceano, para ela 
tomado como um abraço protetor de sua encantadora beleza. 
Soprava uma leve e fresca brisa que tocava os rostos de Falstaff 
e Inominado, e remexia com meiguice, oscilando-as, as altas 
copas das árvores acariciando-as com os seus delicados dedos. 
As folhas caídas, multicoloridas, que atapetavam muitos cami-
nhos, como um tapete natural, às vezes se levantavam e iam 
sendo arrastadas, rolando umas sobre as outras, orquestrando 
o seu inconfundível farfalhar.

Ao passarem pela fonte de Apolo, contornaram-na, sem 
parar, apenas de relance admirando a exuberância dos inúmeros 
repuxos que davam uma ilusão de movimento ao deus e ao seu 
séquito, como se tivessem descido do Olimpo para esse mundo. 
Mais em baixo, na mesma grande álea, o mesmo aconteceu, 
ao circundar a fonte de Dioniso, que estava lá renascido, todo 
envolto por ninfas e grandes cachos de uvas negras que, junto 
com as águas, transbordavam sobre o enorme tanque.

Continuaram a sua marcha até que, em um campo cuja 
topografia começava a se movimentar, numa estrada que 
acompanhava os deliciosos vales do lugar, esbarraram com 
um rebanho de ovelhas e uma meia dúzia de homens que o 
conduziam, usando compridas varas nas mãos, e gritando, aqui 
e ali, tocando em, ou saltando por cima de, uma ou outra, e até 
mesmo correndo atrás de alguma delas que ameaçasse escapar 
e ir ter desafiadora nos apetitosos campos que ladeavam a 
estrada. Era uma lufa-lufa danada. O rebanho, percebido por 
eles antes, e desde longe, pois, balia como se fosse em coro, 
vinha em sentido contrário ao deles. E começou a se definir 
mais nítido após uma suave curva da estrada. Para Falstaff, 
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foi prazeroso que elas, as ovelhas, ao se achegarem a ele, sem 
cerimônia, todas rechonchudas de espessa e bonita lã branca, 
ficassem roçando em suas pernas, com o seu apertado movi-
mento, e ele se deliciando com a maciez e a quentura desses 
toques. A vontade que ele tinha era a de agarrá-las.

Mais adiante, naquele local agora com um terreno mais 
ou menos ondulado, onde a estrada ia serpeando por bucólicos 
valezinhos, mais fechados, pois, abrigavam regatos que iam 
se intrometendo entre as múltiplas e pequenas colinas de um 
terreno mais movimentado, eles então deram com um grande 
rebanho de gado, também caminhando em sentido contrário 
ao que iam. O rebanho, onde uma rês, ou outra, berrava, aqui 
e ali, era uma sonora e alva nuvem de tão branca que era a 
sua cor. Uma nuvem que se movimentava presa ao chão, ca-
minhando à vontade, na flexibilidade de sua forma que ia, lá 
ao seu jeito, se adaptando às curvas do seu caminho. Em sua 
frente, muito bem alinhada, iam três cavaleiros que davam não 
só a direção. Davam, além disso,o importante ritmo da marcha 
de todo o conjunto. Era um lindo espetáculo. Na culatra, iam 
três cavaleiros, um dos quais era um menino, e que foi causa 
da intensa admiração e alegria de Falstaff, após passarem por 
eles, que ficaram parados, à margem da estrada. O menino, com 
o seu pequenino chapéu negro de aba curta, e o seu piquete 
faziam uma perfeita unidade. Eles poderiam ser tomados por 
uma única e só coisa, tão perfeita era domínio do garoto sobre 
o seu animal. Quando eles passavam por qualquer galharia que 
pudesse esbarrar em seu rosto, o menino, segurando a rédea 
com a mão direita, deitava-se todo para trás, na sela, tendo as 
costas na garupa, e ao mesmo tempo colocando a mão esquerda 
sobre o chapéu para que esse não caísse. Às vezes, nem isso 
fazia, apenas ia afastando os galhos inoportunos, numa admi-
rável maestria e sincronia de movimentos, em total harmonia 
com o movimento da marcha que imprimia em seu ginete. E 
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o fazia sempre tendo um sorriso no seu pequenino e inocente 
rosto. Era como um peixe em sua água, em sua plena e autêntica 
natureza. Quando alguma rês arribava, correndo desembestada 
pelo meio da mata, ali um pouco adensada, lá ia o garoto e a 
sua ágil montaria, antes que algum da culatra o fizesse, atrás 
dela para colocá-la, de novo, em meio ao seu rebanho.

Então eles, Falstaff e Inominado chegaram à margem 
do rio.

– Bem, cá estamos, meu querido Falstaff. Aqui é o limite 
daquele que teve a honra de recebê-lo e de ter estado contigo, 
o que tomei, para o meu deleite, por ser uma eternidade, pois, 
são assim os tempos que dividimos com aqueles que admiramos, 
e estão em nossos corações.

– Tu estarás, pela eternidade, em minha memória e em 
meu coração.

– O vau aqui é raso. Não te preocupes com a tua mochila. 
E o caminho à tua frente é mais do que belo e cheio de essências. 
É um caminho perfumado. Não gosto de despedidas.

– Nem eu gosto delas, meu amável companheiro. Não 
estamos nos despedindo. Não há despedidas porque há reen-
contros.

– Voa pássaro peregrino. Os teus pés são as tuas asas e 
a imensidão do céu é o teu caminho.

– Ainda tenho que te dizer uma pequena coisa.
– Pois diga-a.
– Esses aí pelos quais passamos, os que tomam conta 

dos rebanhos.
– O que tem eles?
– Eles praticam a razão material de suas existências. 
– Exato, estamos de acordo.
– E mais, eles não estão preocupados com o sentido 

do homem no mundo. Esse sentido está, desde sempre, na 
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sua prática da vida. Eles são como os pássaros. Eles vivem o 
esplendor do dia.

– Falstaff, quem és tu? (Indagou Inominado mostrando no 
rosto a imensidão de um sorriso, com intenso brilho nos olhos).

– Sou eu que te pergunto. Quem és tu, Inominado? (Devol-
veu Falstaff a pergunta, também com um brilho cheio de reflexos 
nos olhos e o desenho de um grandioso sorriso nos lábios).

– Eu sou o que disseste, eu sou o sem nome.
E então, os dois explodiram a mais intensa e sonora 

gargalhada que se podia tirar de seus pulmões e gargantas. 
Ao rirem com a total sonoridade de suas vozes, em perfeita 
harmonia entre si, como se bailassem, eles começaram a girar 
sobre si mesmos, abrindo os braços, com as palmas das mãos 
para o céu. Eles talvez quisessem soltar as suas vozes para o 
firmamento, que abriga as nuvens de poeira fosforescente, 
as massas, as galáxias, as estrelas, o sol e a lua, e que as suas 
risadas alcançassem todos os mundos desse imenso todo que 
é a morada do homem.

E assim ficaram durante um indeterminado tempo que 
não souberam medir.

Até que o silêncio desceu sobre eles.
Falstaff se inclinou demorado e todo respeitoso em di-

reção a Inominado. E este correspondeu ao seu gesto de um 
modo também pausado. E solene. O brilho de seus olhos ainda 
era intenso. Eles se curvavam ao ter que ser de ambos. O de 
um era ficar. O do outro era partir.

Falstaff, cumprindo o seu rito órfico, sem se virar para 
trás, atravessou, sem nenhuma ligeireza, porém, com decisão, 
o rio, cabeça erguida, mochila nas costas, com os olhos quase 
postos no céu, não deixando de olhar para o alto, para mais 
uma vez, admirar os graciosos e pequeninos símios que, acro-
báticos, saltavam pelos galhos das altas copas das árvores. E 
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sorriu, contido, para dentro de si mesmo, com a luz do sol, que 
conseguia esgueirar-se entre as folhagens, batendo no seu rosto.

Andou um tempo indefinido pelo caminho da floresta 
que envolvia o rio, em direção ao que ele calculou, pela lumi-
nosidade, que fosse um campo aberto, e acabou por achar-se 
em um esplendoroso caminho ornado, de um lado e de outro, 
por enormes flamboaiãs e buganvíleas, estas apoiando-se ou 
naqueles ou em troncos secos, como se os enfeitassem. Ele pisava 
por um tapete de flores de todas as cores e de todos os matizes.

Era um caminho perfumado.
A sua imagem, no horizonte longínquo, começou a on-

dular e a apagar-se, naquele caleidoscópio de cores paradisíacas.
Voa pássaro peregrino. Os teus pés são as tuas asas. E a 

imensidão do céu é o teu caminho.
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