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Há muitas coisas espantosas, mas nada 
Há mais espantoso do que o homem. 

Sófocles 
 

I 
ENTERREI hoje minha mulher — por que lhe chamo minha mulher? Enterrei-a eu 

próprio no fundo do quintal, debaixo da velha figueira. Levá-la para o cemitério, e como? 
Fica longe. Ela pedira-mo uma vez, inesperadamente, acordando-me a meio da noite. 
Queria que a enterrasse junto ao muro que dá para o caminho, porque se vê daí a casa 
dela. Habituara-se a olhar para aquele sítio depois que ficou só. E pensava: “verei dali a 
janela do meu quarto”. Mas teria de transportá-la para lá. Não tenho forças e cai neve. A 
quantos estamos? É inverno, dezembro, talvez, ou janeiro. Tiro a neve com uma pá, traço 
o retângulo e cavo. Dois cães assomam à porta do quintal, chupados de ódio e de fome. 
Ainda há cães pela aldeia? Babam-se e univam sinistramente. Tomo uma pedra, disparo-
a contra um, desaparecem ambos a ganir. E de novo o silêncio cresce a toda a volta, 
desde a montanha que fico a olhar até me doerem os olhos. Olho-a sempre, interrogo-a. 
Quando estou cansado de cavar, enxugo o suor e olho-a ainda. Um diálogo ficou 
suspenso entre nós ambos, desde quando? — desde a infância talvez, ou talvez desde 
mais longe. Um diálogo interrompido com tudo o que aconteceu e que é necessário 
liquidar, saldar de uma (p. 05) vez. Estou só, horrorosamente só, ó Deus, e como sofro. 
Toda a solidão do mundo entrou dentro de mim. E no entanto, este orgulho triste, 
inchando — sou o Homem! Do desastre universal, ergo-me enorme e tremendo. Eu. Dois 
picos solitários levantam-se-me adiante, lá longe, trêmulos no silêncio. Entre eles e a 
aldeia há um vazio escavado na montanha, donde sobem as sombras e a neblina. Pela 
manhã a neve infiltra-se pelos desfiladeiros, e toda a serra e a aldeia flutuam. Então é 
como se o tempo se esvaziasse e a vida surgisse fora da vida. Mas agora o ar é puro, 
transparente, como um sino na manhã. Só as sombras se erguem desde o fundo. Com a 
neve acumulada tomam um tom violáceo. Mas é um tom nítido como no espetro solar. Os 
dois picos, de arestas limpas, vibram imperceptivelmente no céu úmido e já escuro. 

Trago o corpo de minha mulher embrulhado num lençol. É estranho como pesa. 
Dir-se-ia que a terra o exige com violência. Gostaria de a olhar pela última vez, e no 
entanto não é fácil. O lençol branco confunde-se com a neve. Assim é como se o corpo se 
confundisse também. A toda a borda da cova, a neve ficou suja da terra acumulada. Será 
a fundura bastante? Metro e meio, talvez. De comprimento está bem. Encosto-me ao 
cabo da enxada e é estranho que não reconheça em mim um sentimento distinto. 
Cansaço, decerto. E o orgulho. E o medo. Será tudo o mesmo? E a resignação, talvez, ou 
mesmo a plenitude. Estás velho, como o não sabes? estás velho. Talvez seja assim a 
velhice: um esgotamento longo de tudo. E no centro, breve, uma verdade final. Como um 
objeto precioso que se tira da terra e se limpa — qual a tua verdade final? Mas estou tão 
cansado. Agora não. Olho a aldeia abandonada, perdida na montanha, ouço o silêncio. E 
sinto-me aí disperso, irisado em espaço, íntegro e (p. 06) puro. E nu. Mas quando vou a 
erguer o corpo, não resisto: sutilmente afasto as dobras do lençol. Então Águeda aparece-
me à última luz da tarde de inverno. Magra, sisuda, indignada com a vida. Pus-lhe o terço 
nas mãos, um pouco talvez para a reconciliar consigo, para ter um sono mais fácil. Mas a 
face agreste de boca cerzida, as mãos quase enclavinhadas fixaram para sempre a 
imagem do seu desespero. 

— Dorme. 
Cubro-a de novo, suspendo-a a custo. Afinal a cova ficou curta: os joelhos 

soerguem-se-lhe um pouco. Uma das dobras do lençol deslizou e tenho de me debruçar 
para a compor. Baixo-me, tremente, uma onda de suor vem bater-me em todo o corpo — 
que é que me assusta? Onde é que? É tudo tão grande. A noite cresce no céu, é 



necessário acabar tudo depressa. Sobre nós, os ramos nus da figueira começam a 
apagar-se na sombra. A terra cai na cova com um rumor fofo. Vou à loja buscar estacas 
para fazer uma cercadura. Um dia ponho-lhe uma lápida, talvez, ou alinho à volta lascas 
de pedra como se faz nos canteiros. Possivelmente cairá neve de noite e apagará 
aquelas manchas de terra. Mas é preferível cobri-la já com neve limpa do quintal. Com a 
pá vou apanhando pequenos blocos brancos que espalho sobre a sepultura. Depois aliso 
a superfície para que tudo fique perfeito. Entro enfim em casa e estiro-me num sofá, 
voltado para a janela de portadas abertas. Para lá do grande vazio, os dois morros sobem 
pelo céu com uma alvura pálida. Ligeiramente parece-me que se movem quando os fito 
intensamente. 

Mas de súbito ergo-me, percorro a casa escura no prazer e no medo de ouvir os 
meus passos. Ouço-os. São fortes, ó tu — tu quem? São fortes, ressoam pela noite, são 
os passos do primeiro homem do (p. 07) mundo. Uma alegria terrível inunda-me. É uma 
alegria absoluta, imperiosa e todavia calma como a lentidão da terra. Armo o gira-discos, 
abro as janelas e saio. 

Absurdamente, não cortaram a energia elétrica para a aldeia. Há mesmo três ou 
quatro lâmpadas que ainda acendem. Decerto, as outras fundiram-se1. Fora, o ar nítido 
corta-me, filtrado, branco. Pureza do limite, ó recomeço perfeito. Passo pelas ruas 
abandonadas, de casas mudas. Fitam-me, rondam-me, coalliadas de. vozes c de 
sombras. Sou eu, estou aqui — se gritasses? Quase todas caem aos bocados, as janelas 
desconjuntadas, algumas de portas abertas. Se gritasses? Certa noite Águeda e eu 
ouvimos um grande estrondo como de tremor de terra: um telhado que abatera. Mas 
agora, nenhum rumor. Só a música. Vem pela janela, multiplica-se nos ocos da serra, 
avoluma-se no espaço. Mas é uma música suave, direi mesmo delicada. Lembra-me os 
veios de água pela primavera, as flores alegres dos campos. Estarei alegre? Um acesso 
de ternura. Passa como onda na aragem fria. De quem esta paz? Música triste como uma 
alegria desesperada. 

— Se for capaz de ouvi-la e ficar sereno...  
Deu-ma Ema há muito tempo — num tempo que é já do limiar da memória. Porque 

o antigo e o novo não são os anos que os medem mas o vazio que os afasta dentro de 
nós. 

Subitamente, um uivo subiu longo, angustiado. Vem dos fundos da serra, serpeia à 
sua volta, sobe ainda por sobre mim, em espiral. Outro uivo respondeu de longe, 
torneando pelo ar. Os cães, os cães. Deviam ter abalado há muito, como os outros que se 
foram. Mas estes ficaram ainda, à espera do (p. 08) impossível. Agora os uivos 
multiplicam-se, enovelando-se na música. Em giros lentos, sobem da fundura dos 
córregos, circulam em torno da montanha, erguem o desespero até às estrelas. É uma 
noite sem lua, plácida e nítida, verdade simples. Estrelas, uivos e música. Que é que isto 
quer dizer? Dou a volta à aldeia toda — supõe que os cães te assaltavam. Desvairados 
de fome. Tu, despedaçado às dentadas. E só. Mas seria absurdo que isso acontecesse, 
porque só agora nasceste. Subo ao adro da igreja, olho-a. E repentinamente, 
absurdamente, ressoa no adro deserto uma forte badalada. Estremeço: a aprendizagem é 
difícil. Algum pássaro noturno que embateu no sino? Já não ouço ali a música. Um gato 
bufou, uma ave, uma sombra, grifando o largo em diagonal como uma seta. Os cães 
sossegaram: possivelmente a música parou. Na fímbria branca dos telhados, nas árvores 
ossificadas, no ar imóvel — o silêncio. Vibra, retine como um cristal, ouço-o. Então 
abruptamente atiro uma patada violenta: para desentorpecer um pé? para tomar posse do 
mundo: um estrondo reboa com o anúncio de um Deus. Sou eu, ó noite. Trêmulo olhar de 
lágrimas, na solidão astral, e o frio, o frio, adstringente e nulo, restrito em mim, pequeno, 
tão só. Terei divindade que chegue? — tão grande o universo. Pequeno e medroso aqui. 

                                            
1 Queimaram-se. 



Atiro a minha patada violenta, respiro até aos ossos o universo inteiro. Sou eu. Regresso, 
enfim, a casa, acendo o lume. Terei de ir à mata cortar lenha. Amanhã? Talvez amanhã. 
Dorme. Estás tão cansado. Amanhã é um dia novo. 
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