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Tenho medo, estou assustado, invade-me o terror de ser. Quero ficar para aqui, 
enrolado numa bola, um pequeno volume perdido na penumbra de um palácio imen-
so. Talvez ninguém repare em mim, discreto, muito calado, quase sem respirar. Um 
vulto insignificante que se confunde com a mobília, apesar de eu ser senhor desta 
morada. Castelo magnífico, palácio d’esplendor que ergui com as próprias mãos.

Mas isso foi noutros tempos, uma era de vigor sem mesura. Então era poderoso 
e temido, primeiro entre iguais e não havia clã mais notável visto que éramos deuses, 
as veras divindades cósmicas, senhores da criação e do empíreo, aqueles que mol-
daram o barro primevo, submetendo a Natureza à nossa vontade para que, domesti-
cado o caos, emergisse a ordem. Eu chefiava e superintendia tudo, dava as ordens, 
distribuía as tarefas, tomava as decisões e dispunha, apropriadamente, dos vastos 
recursos de um mundo abundante, mas ainda informe. Era necessário, era absoluta-
mente imperioso, que a machina mundi pudesse funcionar por si, para que nós, da 
estirpe celeste, tivéssemos o prazer de, pelas eras futuras, observar e celebrar o nos-
so esforço, com a certeza de que ele não ficou aquém da sua máxima potência que 
é, aliás, o mínimo da exigência que nos é requerida. Como seria se, depois de muitos 
milénios, qualquer criatura, orgulhosa e levada pelas conquistas da rude civilização 
que ousou erguer, observasse que os seus deuses e melhores tivessem de arcar com 
a labuta diária de manter a funcionar uma engrenagem imperfeita e perra, para que 
o Sol s’alevantasse e descesse e os planetas bailassem no éter e as estações se 
alternassem, e as chuvas caíssem e os rios fluíssem e os calores estiassem as sea-
ras de ouro para que se cegassem as espigas e as marés amainassem para que as 
redes dos esforçados pescadores também lograssem mondar os Oceanos? Por isso, 
bem vedes, que erguer as empenas de mármore, as abóbadas trabalhadas a alturas 
a perder de vista, suportadas pelas brônzeas colunas deste palácio, quando estava 
no auge da minha força, foi coisa de extrema facilidade, não tendo demorado mais de 
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um dia e uma noite de trabalho ininterrupto, até que a empreitada estivesse concluída 
para deslumbramento de todos que, doravante, visitassem a colecção de mirabilia 
que ali reuni. Nem lugar mais adequado haveria para os ágapes da minha estirpe, os 
esponsais e toda a sorte de celebrações, a entronização dos heróis e sempre que aos 
raros mortais que se mostrassem dignos fosse dada a honra de conviverem e, por-
ventura, de misturarem o seu sangue com os deuses naquela esplêndida progenitura 
cuja memória dos feitos prodigiosos jamais será esquecida.

Do alto do meu trono de ouro e pedraria presidia a tudo, esse era o meu lugar na-
tural, inquestionado, não só porque era o mais forte, o mais temido, mas, sobretudo, 
porque era, sem contestação, o mais sábio. E, assim, era pela palavra prudente, pelo 
conselho e benevolência que granjeara o respeito. Não, certamente, pela demonstra-
ção de um temperamento irascível, pelo imprudente gesto, pela vaidade imerecida ou 
vã, pela mesquinhez, pela inveja ou, até, pela soberba, que todas essas emoções, 
tendo a capacidade de conquistarem o coração de deuses e homens, deitam a perder 
a força, o prestígio e a segurança de uns e de outros. Tornam-nos vulneráveis como 
cordeiros, expõem-nos aos caprichos das Parcas que vão tecendo, incontinentes, 
demenciadas urdiduras ao sabor da sua perfídia, ajudadas pela devassidão da vítima 
que se prestou a tais desmandos.

 Eu sei que me procuram, mas como deveis calcular, sou eu que não quero ser 
encontrado. Não quero a responsabilidade do mando, o peso das expectativas, a 
angústia de ter de agir e de representar, para todos e cada um, o falso papel de que 
estou muito seguro de mim. Estou preso em um delírio feroz, feroz na intensidade, im-
placável, feroz na sua desmesurada fundura — é o medo, coisa tenaz, maliciosa, ma-
levolente garra que me mantém suspenso na vertigem de estar, permanente, a cair. 
Sei-o bem. É terrível. Conheço-lhe os contornos difusos, a força irrestrita de captura, o 
engenho de se fazer presente e de jamais abandonar a sua vítima que, eramá, sou eu.

Mas não caí só de uma vez, um tropeção e já está, do alto em que estava para a 
abjecção deste terror. Foi longa a descida, lutei, meus caros, fui estrebuchando, com 
as forças que me assistiam e sabemos como eram vastas, de quebrar montanhas 
e varar os céus em tempestades. Mas como? Mas como foi a história veraz desta 
decadência sem Norte, tão irreversível quanto esperada, pois se foi por culpa minha, 
por imprudência impulsiva, por insidiosa paixão e por perfídia de outrem. São estas 
as razões, concomitantes e por ordem de importância e precedência, a concatenação 
das causas que resultaram neste funesto efeito que foi ter o Panteão se unido contra 
mim, o escândalo e depois a intriga e a maledicência corroendo a minha reputação e 
minando a base mesma da segurança e a fidelidade do meu poder. Pois se me tomei 
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d’amores pela mais bela mortal que existiu debaixo do Sol, jovem grácil que me fez 
esquecer qualquer responsabilidade e cumulei-a de presentes e instalei-a em belos 
palácios sobre as águas para que o seu reflexo lhe multiplicasse a beleza nos ocasos 
opalinos do Egeu. Todavia, não fui o único apaixonado. Também o mais reles dos 
deuses, na verdade, quase um homúnculo, todo deformado, mendaz e rancoroso, 
secretamente, a desejava. Nada revelou a ninguém e durante longo tempo pôs-se 
a conspirar contra mim, arregimentando a ajuda dos outros deuses para me depor, 
primeiro, e assassinar, depois. Eu, ledo e ingénuo, toldado pela paixão, entregue por 
completo às delícias do amor não me apercebi que as linhas tortuosas do Fado esta-
vam a ser tecidas e que eu seria capturado nelas como a mosca se vê enredada na 
teia da tenebrosa aranha. É que a felicidade também cega quem tem o dom da pres-
ciência e, então, eu fui, deveras, feliz.

Sim, durante uns tempos fui feliz. Apareci-lhe como névoa, como pó das estre-
las, como peixe prateado que saltava das águas cristalinas para o seu regaço, como 
flecha que acerta ao longe, como pássaro de bom agouro, pelo ocaso resplandecente, 
como serpente enroscando-me, benigno, nos seus tornozelos bem torneados e como 
pantera, fera amansada que a espreitava enquanto se banhava na frescura das fontes 
sob o luar daquela estação auspiciosa do meu contentamento.

Arranquei das entranhas da terra as mais preciosas gemas para lhe ofertar, pedi 
aos ventos gentis auras para que ela não tivesse nem o incómodo da tempestade nem 
a sufocação do calor. E um Sol ameno sorria-lhe durante o ano inteiro, numa Prima-
vera perpétua aromatizada pelo jasmim em flor.

O maravilhoso enlevo durou até que os efeitos deletérios do tempo exigiram o 
seu tributo e a minha amada pereceu e expirou depois de uma velhice dourada, tão 
bela na senescência quanto no frescor da juventude.

Inconsolável, quis entronizá-la, elevando-a a divindade, restaurando-a ao apo-
geu da força na flor-da-idade e só então acordei do meu sonho lúcido quando percebi 
a oposição, o escândalo, o ódio e o ressentimento entre os meus divinos irmãos e 
filhos. Por demasiado tempo tinha negligenciado os meus deveres, por demasiado 
tempo tinha preferido uma mortal, por demasiado tempo tinha rejeitado a minha con-
dição para experimentar o século e a companhia dos homens. Esses eram, talvez, 
os únicos crimes imperdoáveis para aquele orgulhoso Panteão, cuja soberba poderia 
encher o Cosmo. E cuja vingança me perseguiria até à consumação das coisas.

E tão bem se teceu a armadilha que o meu poder se mostrou inútil. Doravante 
estava vulnerável à acção comum dos outros deuses que conspiravam e que jamais 
desistirão até que me apaguem, em definitivo, da existência pois se um deus não 
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morre no sentido vulgar e comum, pode ser eliminado do tecido da realidade, de tal 
modo que é como se nunca tivesse vivido, uma morte superlativa, radical, que anula 
qualquer possibilidade de transcendência, todo o passado e toda a memória de quem 
foi, até ao principio dos tempos.

Essa é a danação suprema, insuportável, e apesar de orgulhoso como eu só, fui 
capaz de tudo para escapar a tal destino e seria capaz de muito mais, desceria tão 
baixo na abjecção como só um deus pode descer, excelente até no malogro, venderia 
tudo, seria d’abjurar qualquer princípio não importa o quão sagrado, imolaria o primo-
génito tão amado na pira da crueldade dos meus inimigos com um sorriso solícito, 
dançaria sobre as ruínas ainda fumegantes daqueles templos que me foram dedica-
dos e enterraria com minhas próprias mãos os fiéis sacerdotes que deram a vida por 
mim.

Por isso, aqui estou escondido, neste poço sem fundo, nas goelas do meu pa-
lácio, com a esperança desmesurada que todos me tenham, afinal, esquecido, uma 
sombra pálida entre as sombras, uma sombra apagada do que fui, relembrando o 
esplendor passado, a glória e a queda, as lições da desgraça, o valor que tem a vida 
até para a mais humilde das criaturas, e a resolução de passar o resto da eternidade 
neste exílio povoado dos fantasmas  da memória, uma segunda existência, plena de 
treva, apenas iluminada pelo fulgor genésico de uma inesgotável fantasia.


