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Crônica-poema, lenda ou o que quer que seja. Sou eu o
primeiro que não sei classificar este livro; nem isso me aflige
demasiado. Sem ambicionar para ele a qualificação de poema em
prosa – que não o é por certo – também vejo, como todos hão de
ver, que não é um romance histórico, ao menos conforme o criou o
modelo e a desesperação de todos os romancistas, o imortal Scott.
Pretendendo fixar a ação que imaginei numa época de transição – a
da morte do Império Gótico, e do nascimento das sociedades
modernas da Península, tive de lutar com a dificuldade de descrever
sucessos e de retratar homens que, se, por um lado, pertenciam a
eras que nas recordações da Espanha tenho por análogas aos
tempos heróicos da Grécia, precediam imediatamente, por outro, a
época a que, em rigor, podemos chamar histórica, ao menos em
relação ao romance. Desde a primeira até à última página do meu
pobre livro caminhei sempre por estrada duvidosa traçada em
terreno movediço; se o fiz com passos firmes ou vacilantes, outros,
que não eu, o dirão.

Nota do Autor
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Na corte de Vítiza, em Toletum, o nobre Eurico, general do
exército visigodo, apaixona-se por Hermengarda, filha de
Favila, duque de Cantábria. O pai não consente que a filha se
case com um pretendente menos nobre. Eurico quase morre
de desespero e busca refúgio na vida religiosa. Ordenado
sacerdote, é nomeado presbítero na pequena paróquia de
Carteia, no extremo sul da Península.

Dez anos passados, Eurico é conhecido não mais como
guerreiro, mas como santo homem e como poeta sublime,
autor de hinos sacros, litanias e diatribes contra a dissolução
moral dos godos.

Porém, a lembrança de Hermengarda ainda o tortura.
Pelas noites e madrugadas, percorre os penhascos da região, a
contemplar em silêncio o mar bravio a bater nas rochas,
chicoteado pelo vento.



[...]
O presbítero Eurico era o pastor da pobre paróquia de

Carteia. Descendente de uma antiga família bárbara, gardingo na
corte de Vítiza, depois de ter sido tiufado ou milenário do exército
visigótico vivera os ligeiros dias da mocidade no meio dos deleites
da opulenta Toletum. Rico, poderoso, gentil, o amor viera, apesar
disso, quebrar a cadeia brilhante da sua felicidade. Namorado de
Hermengarda, filha de Favila, duque de Cantábria, e irmã do
valoroso e depois tão célebre Pelágio, o seu amor fora infeliz. O
orgulhoso Favila não consentira que o menos nobre gardingo
pusesse tão alto a mira dos seus desejos. Depois de mil provas de
um afeto imenso, de uma paixão ardente, o moço guerreiro vira
submergir todas as suas esperanças. Eurico era uma destas almas
ricas de sublime poesia a que o mundo deu o nome de imaginações
desregradas, porque não é para o mundo entendê-las. Desventurado,
o seu coração de fogo queimou-lhe o viço da existência ao despertar

Capítulo II: O PRESBÍTERO



dos sonhos do amor que o tinham embalado. A ingratidão de
Hermengarda, que parecera ceder sem resistência à vontade de seu
pai, e o orgulho insultuoso do velho prócer deram em terra com
aquele ânimo, que o aspecto da morte não seria capaz de abater. A
melancolia que o devorava, consumindo-lhe as forças, fê-lo cair em
longa e perigosa enfermidade, e, quando a energia de uma
constituição vigorosa o arrancou das bordas do túmulo, semelhante
ao anjo rebelde, os toques belos e puros do seu gesto formoso e
varonil transpareciam-lhe a custo através do véu de muda tristeza
que lhe entenebrecia a fronte. O cedro pendia fulminado pelo fogo
do céu.

Uma destas revoluções morais que as grandes crises
produzem no espírito humano se operou então no moço Eurico.
Educado na crença viva daqueles tempos; naturalmente religioso
porque poeta, foi procurar abrigo e consolações aos pés d’Aquele
cujos braços estão sempre abertos para receber o desgraçado que
neles vai buscar o derradeiro refúgio. Ao cabo das grandezas cortesãs



o pobre gardingo encontrara a morte do espírito, o desengano do
mundo. Ao cabo da estreita senda da cruz acharia ele, porventura, a
vida e o repouso íntimos? Era este problema, no qual se resumia
todo o seu futuro, que tentava resolver o pastor do pobre
presbitério da velha cidade do Calpe.

Depois de passar pelos diferentes graus do sacerdócio,
Eurico recebera ainda de Siseberto, o predecessor de Opas na sé de
Híspalis, o encargo de pastorear esse diminuto rebanho da
povoação fenícia. O moço presbítero, legando à catedral uma
porção dos senhorios que herdara juntamente com a espada
conquistadora de seus avós, havia reservado apenas uma parte das
próprias riquezas. Era esta a herança dos miseráveis, que ele sabia
não escassearem na quase solitária e meia arruinada Carteia.

A nova existência de Eurico tinha modificado, porém não
destruído, o seu brilhante caráter. A maior das humanas
desventuras, a viuvez do espírito, abrandara, pela melancolia, as
impetuosas paixões do mancebo e apagara nos seus lábios o riso do



contentamento, mas não pudera desvanecer no coração do
sacerdote os generosos afetos do guerreiro, nem as inspirações do
poeta. O tempo havia santificado aqueles, moldando-os pelo
evangelho, e tornado estas mais solenes, alimentando-as com as
imagens e sentimentos sublimes estampados nas páginas
sacrossantas da Bíblia. O entusiasmo e o amor tinham ressurgido
naquele coração que parecera morto, mas transformados; o
entusiasmo em entusiasmo pela virtude; o amor em amor dos
homens. E a esperança? Oh, a esperança, essa é que não renascera!



CAPÍTULO III: O POETA

Muitas vezes, pela tarde, quando o sol, transpondo a baía
de Carteia, descia afogueado para a banda de Melária, dourando
com os últimos esplendores os cimos da montanha piramidal do
Calpe, via-se ao longo da praia vestido com a flutuante estringe o
presbítero Eurico, encaminhando-se para os alcantis aprumados à
beira-mar. Os pastores que o encontravam, voltando ao povoado,
diziam que, ao passarem por ele e ao saudarem-no, nem sequer os
escutava, que dos seus lábios semi-abertos e trêmulos rompia um
sussurro de palavras inarticuladas, semelhante ao ciciar da aragem
pelas ramas da selva. Os que lhe espreitavam os passos, nestes
largos passeios da tarde, viam-no chegar às raízes do Calpe, trepar
aos precipícios, sumir-se entre os rochedos e aparecer, por fim, lá
ao longe, imóvel sobre algum píncaro requeimado pelos sóis do
estio e puído pelas tempestades do inverno. Ao lusco-fusco, as
amplas pregas da estringe de Eurico, branquejando movediças



à mercê do vento, eram o sinal de que ele estava lá; e, quando a lua
subia às alturas do céu, esse alvejar de roupas trêmulas durava,
quase sempre, até que o planeta da saudade se atufava nas águas
do Estreito. Daí a poucas horas, os habitantes de Carteia que se
erguiam para os seus trabalhos rurais antes do alvorecer, olhando
para o prebistério, viam, através dos vidros corados da solitária
morada de Eurico, a luz da lâmpada noturna que esmorecia,
desvanecendo-se na claridade matutina. Cada qual tecia então sua
novela ajudado pelas crenças da superstição popular: artes
criminosas, trato com o espírito mau, penitência de uma
abominável vida passada, e, até, a loucura, tudo serviu
sucessivamente para explicar o proceder misterioso do presbítero.
O povo rude de Carteia não podia entender esta vida de exceção,
porque não percebia que a inteligência do poeta precisa de viver
num mundo mais amplo do que esse a que a sociedade traçou tão
mesquinhos limites.



Mas Eurico era como um anjo tutelar dos amargurados.
Nunca a sua mão benéfica deixou de estender-se para o lugar onde
a aflição se assentava; nunca os seus olhos recusaram lágrimas que
se misturassem com lágrimas de alheias desventuras. Servo ou
homem livre, liberto ou patrono, para ele todos eram filhos. Todas
as condições se nivelavam onde ele aparecia; porque, pai comum
daqueles que a Providência lhe confiara, todos para ele eram
irmãos. Sacerdote do Cristo, ensinado pelas largas horas de íntima
agonia, esmagado o seu coração pela soberba dos homens, Eurico
percebera, enfim, claramente que o cristianismo se resume em uma
palavra – fraternidade. Sabia que o evangelho é um protesto, ditado
por Deus para os séculos, contra as vãs distinções que a força e o
orgulho radicaram neste mundo de lodo, de opressão e de sangue;
sabia que a única nobreza é a dos corações e dos entendimentos
que buscam erguer-se para as alturas do céu, mas que essa
superioridade real é exteriormente humilde e singela.



[...] Não tardou em espalhar-se na povoação e nos lugares
circunvizinhos que Eurico era o autor de alguns cânticos religiosos
transcritos nos hinários de várias dioceses, e uma parte dos quais
brevemente foi admitida na própria catedral de Híspalis. O caráter
de poeta tornou-o ainda mais respeitável. A poesia, dedicada quase
exclusivamente entre os visigodos às solenidades da igreja,
santificava a arte e aumentava a veneração pública para quem a
exercitava. O nome do presbítero começou a soar por toda a
Espanha, como o de um sucessor de Dracôncio, de Merobaude e de
Orêncio.

[...] Os hinos tão suaves, tão cheios de unção, tão íntimos,
que os salmistas das catedrais de Espanha repetiam com
entusiasmo eram como o respirar tranquilo do sono da madrugada
que vem depois de arquejar e gemer de pesadelo noturno. Rápido e
raro passava o sorrir nas faces de Eurico; profundas e indeléveis
eram as rugas da sua fronte. No sorriso reverberava o hino pio,



harmonioso, santo dessa alma, quando, alevantando-se da terra, se
entranhava nos sonhos de um mundo melhor. Às rugas, porém, da
fronte do presbítero, semelhantes às vagas varridas pelo noroeste,
respondia um canto lúgubre de cólera ou desalento, que rebramia lá
dentro, quando a sua imaginação, caindo, como a águia ferida, das
alturas do espaço, se rojava pela morada dos homens. Era este
canto doloroso e tétrico, o qual lhe transudava do coração em
noites não dormidas, na montanha ou na selva, na campina ou no
estreito aposento, que ele derramava em torrentes de amargura ou
de fel sobre pergaminhos que nem o ostiário nem ninguém tinha
visto. Estes poemas, em que palpitava a indignação e a dor de um
ânimo generoso, eram o Gethsemani do poeta. Todavia, os
virtuosos nem sequer o imaginavam, porque não perceberiam
como, tranquila a consciência e repousada a vida, um coração pode
devorar-se a si próprio, e os maus não criam que o sacerdote,
embebido unicamente em suas esperanças crédulas, em suas
cogitações de além do túmulo, curasse dos males e crimes que



roíam o império moribundo dos visigodos; não criam que tivesse
um verbo de cólera para amaldiçoar os homens aquele que
ensinava o perdão e o amor. Era por isso que o poeta escondia as
suas terríveis inspirações. Monstruosas para uns, objeto de ludíbrio
para outros, numa sociedade corrupta, em que a virtude era egoísta
e o vício incrédulo, ninguém o escutara, ou, antes, ninguém o
entenderia.

Levado à existência tranquila do sacerdócio pela
desesperança, Eurico sentira a princípio uma suave melancolia
refrigerar-lhe a alma requeimada ao fogo da desdita. A espécie de
torpor moral em que uma rápida transição de hábitos e
pensamentos o lançara pareceu-lhe paz e repouso. A ferida afizera-
se ao ferro que estava dentro dela, e Eurico supunha-a sarada.
Quando um novo afeto veio espremê-la é que sentiu que não se
havia cerrado, e que o sangue manava ainda, porventura, com mais
força. Um amor de mulher mal correspondido a tinha aberto: o
amor da pátria, despertado pelos acontecimentos que rapidamente
sucediam uns aos outros na Espanha despedaçada pelos bandos



civis, foi a mão que de novo abriu essa chaga. As dores recentes,
avivando as antigas, começaram a converter pouco a pouco os
severos princípios do cristianismo em flagelo e martírio daquela
alma que, a um tempo, o mundo repelia e chamava e que nos seus
transes de angústia sentia escrita na consciência com a pena do
destino esta sentença cruel: – nem a todos dá o túmulo a bonança
das tempestades do espírito.

As cenas de dissolução social que naquele tempo se
representavam na Península eram capazes de despertar a
indignação mais veemente em todos os ânimos que ainda
conservavam um diminuto vestígio do antigo caráter godo. Desde
que Eurico trocara o gardingato pelo sacerdócio, os ódios civis, as
ambições, a ousadia dos bandos e a corrupção dos costumes
haviam feito incríveis progressos. Nas solidões do Calpe tinha
reboado a desastrada morte de Vítiza, a entronização violenta de
Roderico e as conspirações que ameaçavam rebentar por toda a
parte e que a muito custo o novo monarca ia afogando em sangue.



Ebas e Sisebuto, filhos de Vítiza, Opas, seu tio, sucessor de Siseberto
na sé de Híspalis, e Juliano, conde dos domínios espanhóis nas
costas de África, do outro lado do Estreito, eram os cabeças dos
conspiradores. Unicamente o povo conservava ainda alguma
virtude, a qual, semelhante ao líquido transvazado por cendal
delgado e gasto, escoara inteiramente através das classes
superiores. Oprimido, todavia, por muitos gêneros de violências,
esmagado debaixo dos pés dos grandes que lutavam, descrera por
fim da pátria, tornando-se indiferente e covarde, prestes a sacrificar
a sua existência coletiva à paz individual e doméstica. A força moral
da nação tinha, portanto, desaparecido, e a força material era
apenas um fantasma; porque, debaixo das lorigas dos cavaleiros e
dos saios dos peões das hostes não havia senão ânimos gelados,
que não podiam aquecer-se ao fogo do santo amor da terra natal.
Com a profunda inteligência de poeta o presbítero contemplava
este horrível espetáculo de uma nação cadáver e longe do bafo
empestado das paixões mesquinhas e torpes daquela geração



degenerada, ou derramava sobre o pergaminho em torrentes de fel,
de ironia e de cólera a amargura que lhe trasbordava do coração ou,
recordando-se dos tempos em que era feliz porque tinha esperança,
escrevia com lágrimas os hinos de amor e de saudade.



Eurico tem um sonho profético e, pouco depois, presencia
o desembarque de grande força militar muçulmana.
Escondido, escuta a conversa de líderes da invasão, entre eles,
o conde de Septum, Juliano, visigodo aliado aos árabes. Assim,
toma conhecimento da conspiração contra Roderico, sucessor
de Vítiza cujos filhos, Sisebuto e Ebas, fingiam lealdade ao rei,
mas tramavam traição, junto com o tio, Opas, bispo de
Híspalis.



CAPÍTULO VII: A VISÃO

[...]
2

Eram as horas das trevas profundas. Sem saber como,
achava-me no viso mais alto do Calpe: traspassava-me a medula dos
ossos o vento frio da noite, e parecia-me que os membros hirtos se
me haviam pregado no topo da penedia.

Olhava fito ante mim, e os meus olhos rompiam a escuridão
do horizonte, como se a luz do sol o iluminasse.

O espetáculo maravilhoso que se passava nesse espaço
insondável fazia-me erriçar os cabelos, que o norte me açoitava com
o sopro gelado.

Eis o que eu vi nessa hora de agonia, depois de estar ali
alguns não sei se instantes ou séculos.



O mar cessou de agitar-se e rugir, semelhante ao metal
fervente destinado para a feitura de estátua colossal que resfriasse
de súbito em vasta caldeira.

Era horribilíssimo ver convertido em cadáver, de todo
imóvel e mudo, o oceano; aquele oceano que há mais de quarenta
séculos nem um só dia deixou de revolver-se e bramir em torno dos
continentes, como o tigre ao redor da rês que jaz morta.

O sibilar das rajadas também cessou completamente.
Parado sobre a face da terra, o ar era semelhante ao lençol do
finado a quem recalcaram a gleba que o cobre, frio, úmido, pesado,
sem ranger, sem o movimento, cosido sobre o peito, onde acabou o
bater do coração e o arfar compassado dos pulmões.

Então, muito ao longe, uma vermelhidão tenuíssima foi
avultando pouco a pouco, derramando-se pelo horizonte e
repintando a abóbada imensa dos céus.

Depois, esse clarão sinistro reverberou na terra: as cimas
agudas, dentadas, tortuosas, alvacentas das fragas marinhas



tinham-se abatido e nivelado, como os cerros informes de neve
amontoada, que, derretidos nos primeiros dias do estio, vão,
despenhando-se, formar um lago chão e morto na caldeira mais
funda do vale fechado.

Tudo a meus pés era um plano uniforme, ermo, afogueado,
como a atmosfera que pesava em cima dele: e, além, jazia o cadáver
do mar.

Eu, o Silêncio e a Solidão éramos quem estava aí!

3

Subitamente, naquele vasto horizonte, até então puro na
sua luz horrenda, dois castelos de nuvens cerradas e negras
começaram a alevantar-se, um da banda da Europa, outro do lado
de África.

Os bulcões conglobados corriam um para o outro e
multiplicavam-se, vomitando novos castelos de nuvens, que se
difundiam, flutuando enoveladas com formas incertas.



E aquelas montanhas vaporosas e negras rasgaram-se de
alto a baixo em fendas semelhantes a algares profundos, e os seus
fragmentos informes e cambiantes vacilavam trêmulos em ascensão
diagonal para as alturas do céu.

Ao aproximarem-se, os dois exércitos de nuvens
prolongaram-se em frente um do outro e toparam em cheio. Era
uma verdadeira batalha.

Como duas vagas encontradas, no meio de grande procela,
que, tombando uma sobre a outra, se quebram em cachões que
espadanam lençóis de escuma para ambos os lados, antes que a
menos violenta se incorpore na mais possante, assim aquelas
nuvens tenebrosas se despedaçavam, derramando-se pela
imensidão da abóbada afogueada.

Então, pareceu-me ouvir muito ao longe um choro sentido
misturado com gritos agudos, como os do que morre
violentamente, e um tinir de ferro, como o de milhares de espadas,
batendo nas cimeiras de milhares de elmos.



Mas este ruído foi-se alongando e cessou: os bulcões
alevantados da banda de África tinham embebido em si os que
subiam da Europa, e desciam rapidamente para o lado dos campos
góticos.

Depois, senti lá embaixo, na raiz da montanha, um rir
diabólico. Olhei: o Calpe esboroava-se ao redor de mim, e os
rochedos sobre que eu estava assentado vacilavam nos seus
fundamentos.

Despertei. Tinha os cabelos hirtos, e o suor frio manava-me
da fronte aquecida por febre ardente.

Senhor, Senhor! foste tu que deste a ler à minha alma a
última página do livro eterno em que a Providência escreveu a
história do império godo?

Contam-se coisas incríveis desses povos que assolam a
África, chamados os árabes, e que, em nome de uma crença nova,
pretendem apagar na terra os vestígios da cruz. Quem sabe se aos
árabes foi confiado o castigo desta nação corrupta?



Já as nossas praias foram visitadas por eles, e para os
repelir cumpriu que desembainhasse a espada o ilustre Teodomiro,
o último guerreiro, talvez, que mereça o nome de neto dos godos.

Terra em que nasci, se o teu dia de morrer é chegado, eu
morrerei contigo. Na procela que se alevanta de África deixarei
submergir o meu débil esquife, sem que a esses gemidos que ouvi
se vão ajuntar os meus. Que me importa a vida ou a morte, se o
padecer é eterno?



Por carta, Eurico informa o desembarque e denuncia os
traidores a seu grande amigo Teodomiro, duque de Córduba.
Este responde que não poderia acusá-los, pois, oficialmente,
colocavam-se ao lado de Roderico na defesa contra os
invasores, comandando poderosas forças militares.

Trava-se o confronto em que se destaca um guerreiro tão
prodigioso quanto misterioso, chamado de “cavaleiro negro”.
No segundo dia de combate, quando a vitória parecia pender
para o lado dos cristãos, revela-se a traição de Sisebuto, Ebas
e Opas. Roderico morre em combate e os invasores triunfam,
a despeito dos esforços do cavaleiro negro, de Teodomiro e do
filho e sucessor de Favila como duque de Cantábria, Pelágio.
Um ano após, os invasores dominam quase toda a Península
Ibérica. Mas, ao norte, Pelágio lidera os vencidos
sobreviventes, que se reagrupam nas montanhas para dar
início à resistência.



CAPÍTULO X: TRAIÇÃO

[...]
Neste momento, por uma das pontes já desertas lançadas

na noite antecedente sobre o Críssus soava um correr de cavalo à
rédea solta. Alguns soldados que andavam mais perto da margem
volveram para lá os olhos. Um cavaleiro de estranho aspecto era o
que assim corria. Vinha todo coberto de negro: negros o elmo, a
couraça e o saio; o próprio ginete murzelo: lança não a trazia.
Pendia-lhe da direita da sela uma grossa maça ferrada de muitas
puas, espécie de clava conhecida pelo nome de borda, e da
esquerda a arma predileta dos godos, a bipene dos francos, o
destruidor franquisque. Subiu rápido a encosta de onde Roderico
atendia aos sucessos da batalha. Parou um momento e, olhando
para um e outro lado, endireitou a carreira para o lugar onde
flutuavam os pendões das tiufadias da Bética. Como um rochedo
pendurado sobre as ribanceiras do mar, que, estalando, rola pelos



despenhadeiros e, abrindo um abismo, se atufa nas águas, assim o
cavaleiro desconhecido, rompendo por entre os godos, precipitou-
se para onde mais cerrado em redor de Teodomiro e Muguite fervia
o pelejar.

Juliano tinha-se aproximado no entanto do esforçado duque
de Córduba, que, ferido e obrigado a combater com o destro e feroz
renegado, a custo se poderia defender dos golpes do conde, golpes
que o ódio e a cólera dirigiam. Alguns cavaleiros da Bética voaram a
socorrer Teodomiro; mas os árabes com que andavam travados
tinham-nos seguido de perto e, rodeando Muguite, haviam tornado
inútil o socorro dos cavaleiros cristãos. O apertado revolver das
armas formava uma selva de ferros em volta dos dois capitães
inimigos, através da qual debalde o conde de Septum buscara
muitas vezes abrir caminho para ferir Teodomiro, até que
finalmente, galgando por cima de um árabe derribado, pudera
vibrar um golpe. O elmo do nobre godo restrugira, e o guerreiro
vacilara. A última página da sua vida parecia escrita no livro dos



destinos. Os dois adversários do duque de Córduba iam tingir de
negro as que ainda lhe restavam em branco.

Mas o cavaleiro desconhecido havia passado através da
hoste goda e chegara à dianteira dos árabes. Com a maça jogada às
mãos ambas abalava e rompia as armas mais bem temperadas, e as
puas entrando pelas carnes dos que se lhe punham diante iam
esmigalhar-lhes os ossos. Por onde ele atravessava, nem as fileiras
se uniam, nem os godos achavam adversários. Como a charrua,
tirada com violência em chão batido de planície, deixa após si
grossas glebas revolvidas, assim aquela arma irresistível deixava, ao
passar, uma larga cauda de cadáveres entretecida de moribundos
debatendo-se em terra. Os godos, espantados, perguntavam uns
aos outros quem seria aquele temeroso guerreiro; mas entre eles
ninguém havia que pudesse dizê-lo. Se combatesse pelos
muçulmanos, crê-lo-iam o demônio da assolação; mas, pelejando
pela cruz, dir-se-ia que era o arcanjo das batalhas mandado por
Deus para salvar Teodomiro e, com ele, os esquadrões da Bética.



No instante em que o cavaleiro negro chegou ao lugar onde
já o duque de Córduba só procurava amparar-se contra Muguite e
Juliano este, cego de furor, descia com segundo golpe: a espada,
porém, voou-lhe das mãos em pedaços, batendo na maça do
cavaleiro negro, que deixando depois cair a pesada borda ao longo
da efípia, ergueu o franquisque e, descarregando-o sobre o ombro
do renegado, lhe fez uma ferida profunda. A dor arrancou um brado
a Muguite, a cujo som o seu ginete amestrado o arrebatou para o
meio dos árabes, e Juliano, vendo-se desarmado, fugiu após ele.
Então o desconhecido disse a Teodomiro algumas palavras sumidas
e, sem esperar resposta, internou-se outra vez no meio dos
esquadrões agarenos.

Desde este momento a ala direita dos muçulmanos
começou de afrouxar, porque Muguite, malferido, se retraíra para o
acampamento. Alguns xeques ilustres jaziam moribundos ou mortos
às mãos do cavaleiro negro, que parecia escolher as suas vítimas
entre os mais nobres guerreiros do Islame. Animados por ele, os



godos, cobrando novos brios, procuravam imitá-lo e arremessavam-
se destemidos através da hoste inimiga, que debalde procurava
resistir à torrente. Os sinais da vitória dos godos eram já
dolorosamente certos para os muçulmanos.

Roderico viu isto e exultou. O sol inclinava-se para o ocaso e
o centro do exército árabe, onde se achava Tárique, estava firme;
mas os clamores do triunfo, que já soavam na ala esquerda dos
cristãos, começavam a espalhar a incerteza entre os soldados do
profeta. Foi então que o rei dos godos ordenou à sua ala direita
descesse contra os berberes e, dispersando-os, acometesse os
esquadrões de Tárique, que pareciam haver lançado raízes no solo
ensanguentado do campo da batalha.

Um quingentário partiu à rédea solta para levar a ordem
fatal aos filhos de Vítiza. À frente dos seus soldados os dois irmãos
falavam a sós com Opas e contemplavam o combate. Apenas
ouviram o que se lhes ordenava, Sisebuto e Ebas, voltando-se para
os esquadrões que lhes obedeciam, clamaram: "vingança!” Este



brado foi repetido por Opas e pelos nobres que o seguiam. Então,
no meio daquela espessa selva de lanças repercutiu um grito que
respondia aos dos capitães: "Glória ao rei Sisebuto! Morte ao
traidor Roderico!"

E os filhos de Vítiza e o hipócrita bispo de Híspalis, com as
lanças aprumadas e as espadas na bainha, lançaram-se pelo vale
abaixo, e a mor parte dos esquadrões seguiram-nos. Apenas
Pelágio, duque de Cantábria, ficou imóvel à frente dos soldados
vascônios e de algumas tiufadias da Galécia e da Narbonense que,
alheias à traição daqueles mal-aventurados, recusaram segui-los.

Roderico viu enovelarem-se nos ares os rolos de pó que se
alevantavam sob os pés dos ginetes: "Valentes mancebos –
exclamou – hoje a Espanha vai ser salva por nós! Vede –
acrescentava, sorrindo e falando com os guerreiros que o cercavam,
muitos dos quais haviam condenado a sua arriscada confiança na
generosidade dos filhos de Vítiza: – vede como eles voam contra os
africanos! Quando um grande risco ameaça a pátria não há ódios



entre os godos: todos eles são irmãos, porque todos eles são filhos
desta nobre terra de Espanha."

E o quingentário que voltava gritou de longe: – "Somos
traídos!".

Roderico empalideceu. A certeza da vitória tinha-se
desvanecido.



Liderados por Abdulazis, os árabes avançam em direção ao
norte, para conquistar Tárraco, sede da Cantábria, onde
Hermengarda se encontrava. Pelágio, refugiado nas
montanhas das Astúrias, manda buscar a irmã.

A caminho da caverna de Covadonga, esconderijo do
irmão, Hermengarda pernoitaria em um mosteiro, que é
assaltado pelos muçulmanos.



CAPÍTULO XII: O MOSTEIRO

[...]
Mas os cânticos cessaram de todo: as monjas saem

sucessivamente de ambos os lados e vêm ajoelhar aos pés da
abadessa: vêm despir as galas da formosura e comprar à custa delas
a pureza da virgindade e a palma do martírio. Cada vez mais rápido
range o punhal nos colos puríssimos das virgens do mosteiro. O
gemido que expira comprimido pela constância, já se prende com o
que a dor e a fraqueza mulheril arrancam dos seios das vítimas ao
descer do primeiro golpe, e a fileira das que se vão debruçar sobre
os degraus do altar cresce de instante a instante, ao passo que
rareiam as outras duas.

A terrível sacerdotisa parou. Está o seu braço cansado de
tão largo sacrifício? Não! Braço e ânimo são robustos, porque os
fortalece o espírito do Senhor. É que o momento supremo da morte
se aproxima. A mourisma jorra subitamente pelo portal estreito,



como o rio caudal na caverna que se lhe estendia debaixo do leito e
cuja abóbada fendeu tremor de terra. Os guerreiros negros das
tribos de Tacrur, à voz de Abdulaziz que os precede, precipitam-se
contra os sólidos cancelos do lugar vedado: vinte machados ferem a
um tempo nas grades, que gemem sob a fúria dos golpes e mal
resistem às pancadas violentas dos negros possantes, aos quais
redobra os brios a presença do amir, cuja cólera resfolega em
maldições e blasfêmias.

Entre as monjas e os árabes bem curta distância medeia: e
todavia, lá no mais pequeno recinto onde soam os gemidos de
dores atrozes, onde só ri uma esperança, a da morte, há paz íntima,
há o céu: aqui, na vasta cripta, onde a ebriedade de fácil triunfo, a
riqueza dos despojos, o futuro de uma larga existência de glória e
deleites sorriem na mente dos infiéis, está o furor insensato, está o
inferno. O evangelho e o Alcorão estão frente a frente no resultado
das suas doutrinas. É sublime a vitória do livro do Nazareno!



Os golpes de machado redobram: os troncos afeiçoados do
roble começam a estourar nas suas junturas. A última freira fora já
curvar-se junto aos degraus do altar; a donzela vestida de branco vai
ajoelhar aos pés de Cremilde, exclamando:

— Para mim também o martírio! Salvai-me do opróbrio.
— A tua constância, filha, na dura prova de agonia por que

tens passado, te purificou. Sê uma das monjas da Virgem Dolorosa e
vai com tuas irmãs receber a coroa de mártir.

O ferro, porém, que descia sobre o colo da donzela foi cair
com a mão de Cremilde aos pés da cruz gigante do altar. Um revés
do alfanje de Abdulaziz lha cerceara: as sólidas grades estavam
despedaçadas.

A abadessa vacilou e, ao cair, só pôde murmurar: "Jesus,
recebe a minha alma!"

Foram as suas palavras extremas: um segundo golpe lhe
atalhou na garganta o derradeiro suspiro.



As freiras ergueram-se e encaminharam-se para o lugar em
que jazia o cadáver destroncado da abadessa. Ajoelharam junto
dela com a face voltada para a turba dos infiéis. Os seus rostos
inchados, emanando sangue, eram disformes e horríveis.

— Ao menos, tu serás minha! — exclamou o amir, lançando
a mão ao braço da donzela vestida de branco, a quem o terror desta
cena rapidíssima tornara imóvel, como uma dessas estátuas que
parecem orar sobre os sepulcros nas catedrais da Idade Média. —
Filhos valentes do Açudane, conduzi-a à minha tenda. As outras,
que as asas do anjo Azrael se estendam sobre os seus cadáveres.

Daí a poucas horas a cripta estava em silêncio. As monjas da
Virgem Dolorosa jaziam degoladas em volta da venerável Cremilde,
e as suas almas puras abrigavam-se no seio imenso de Deus.



Hermengarda é raptada por Abdulazis, que se apaixona e a
quer esposar. A notícia do rapto chega ao conhecimento de
Pelágio, que a quer resgatar, mas o cavaleiro negro o convence
a deixá-lo liderar um pequeno grupo de voluntários para
realizar a missão, enquanto Pelágio organizaria os guerreiros
para o confronto inevitável.

Heroicamente, o cavaleiro negro resgata Hermengarda,
que, exausta, adormece na caverna de Covadonga. Quando
desperta, ardendo em febre, depara-se com seu salvador, o
cavaleiro negro, que não era senão Eurico. Ao saber que ele
havia se tornado sacerdote, cai desfalecida. Eurico a julga
morta e vai de encontro aos invasores que estavam sendo
massacrados pelos resistentes, na batalha de Canga de Onis.



CAPÍTULO XVIII: IMPOSSÍVEL

— Mas deliras!... — interrompeu Hermengarda... — Que
tens tu com o presbítero de Carteia; com esse ilustre sacerdote,
cujos hinos sacros reboavam ainda há pouco pelos templos da
Espanha, e a quem, decerto, o ferro ímpio dos árabes não
respeitou? A tua glória é outra e mais bela; a glória de seres o
vencedor dos vencedores da cruz. A sua era santa e pacífica. Deus
chamou-o para si, e tu vives para ser meu. Ninguém existe hoje no
mundo que possa embaraçá-lo. Esquece o passado; esquece-o por
amor de mim!

O cavaleiro sorriu de novo dolorosamente e disse-lhe:
— Que tenho eu com o presbítero de Carteia?!...

Hermengarda, lembras-te do seu nome?
Os lábios da donzela fizeram-se brancos ao ouvir esta

pergunta: um pensamento monstruoso e incrível lhe passara pelo
espírito. Com voz afogada e quase imperceptível replicou:



— Era... era o teu, Eurico!... Mas que pode haver comum
entre o guerreiro e o sacerdote? Que importa um nome... uma
palavra?... que...

O cavaleiro pôs-se em pé e, deixando descair os braços e
pender o rosto sobre o peito, murmurou:

— Há comum, que o guerreiro e presbítero são um
desgraçado só!... Importa, que esse desgraçado é neste momento
um sacerdote sacrílego. O pastor de Carteia...

— Oh, não acabes! — interrompeu Hermengarda, com
indizível aflição.

— Era Eurico, o gardingo!
Proferindo estas palavras, que explicavam o mistério da sua

existência, o cavaleiro negro viu cair como fulminada a filha de
Favila. E ele não se moveu. A sua imaginação tresvariada afigurou-
lhe perto de si o vulto suave e triste do venerável Sisberto, que
estendia a mão mirrada entre ambos, como para os dividir em
nome da religião, que os devia salvar, e do sepulcro, a quem
pertenciam.



Neste momento uma grande multidão de crianças, de
velhos, de mulheres penetraram na caverna com gritos e choros de
terror. No coração das Astúrias, entre alcantis intratáveis, no fundo
de um vasto deserto, repetia-se o grito que mil vezes tinha soado na
devastada Espanha: "Os árabes!"

Amanhecera.
Aquele sobressalto, tão impensado, revocou o cavaleiro ao

sentimento da sua situação. Ajoelhou junto de Hermengarda e,
pegando-lhe na mão já fria, beijou-lha. Nas raias da vida, aquele
beijo, primeiro e último, era purificado pelo hálito da morte que se
aproximava: era inocente e santo, como o de dois querubins ao
dizer-lhes o Criador: "Existi!"

Depois ergueu-se, vestiu a sua negra armadura, cingiu a
espada, lançou mão do franquisque e, rompendo por entre o tropel,
que fizera silêncio ao vê-lo, desapareceu através da porta da gruta,
cujas rochas tingia cor de sangue a dourada vermelhidão da aurora.



Localizando Juliano e Opas entre os inimigos, Eurico faz-
lhes sinal para o seguir. O amir da cavalaria árabe, Muguite,
também os acompanha. Os quatro guerreiros cavalgam sem
serem molestados, pois os godos respeitam o comando do
cavaleiro negro, que os impedia de agredir aqueles que o
seguiam.

Já longe do combate, os quatro estancam o galope entre
as ramas da floresta. Arguido por Muguite, Eurico se
identifica.



CAPÍTULO XIX: CONCLUSÃO

[...] Era, provavelmente, uma ara céltica.
Em frente da tosca ponte de pedras brutas lançadas sobre o

rio, uma senda estreita e tortuosa atravessava a selva e, passando
pela clareira, continuava por meio dos outeiros vizinhos, dirigindo-
se, nas suas mil voltas, para as bandas da Galécia. Quatro cavaleiros,
a pé e em fio, caminhavam por aquele apertado carreiro. Pelos
trajos e armas, conhecia-se que eram três cristãos e um sarraceno.
Chegados à clareira, este parou de repente e, voltando-se com
aspecto carregado para um dos três, disse-lhe:

— Nazareno, ofereceste-nos a salvação, se te seguíssemos:
fiamo-nos em ti, porque não precisavas de trair-nos. Estávamos nas
mãos dos soldados de Pelágio, e foi a um aceno teu que eles
cessaram de perseguir-nos. Porém o silêncio tenaz que tens
guardado gera em mim graves suspeitas. Quem és tu? Cumpre que
sejas sincero, como nós. Sabes que tens diante de ti Muguite, o amir



da cavalaria árabe, Juliano, o conde de Septum, e Opas, o bispo de
Híspalis.

— Sabia-o — respondeu o cavaleiro —, por isso vos trouxe
aqui. Queres saber quem sou? Um soldado e um sacerdote de
Cristo!

— Aqui!?... — atalhou o amir, levando a mão ao punho da
espada e lançando os olhos em roda. — Para que fim?

— A ti, que não eras nosso irmão pelo berço; que tens
combatido lealmente conosco, inimigos da tua fé; a ti, que nos
oprimes, porque nos venceste com esforço e à luz do dia, foi para te
ensinar um caminho que te conduza em salvo às tendas dos teus
soldados. É por ali!... A estes, que venderam a terra da pátria, que
cuspiram no altar do seu Deus, sem ousarem francamente renegá-
lo, que ganharam nas trevas a vitória maldita da sua perfídia, é para
lhes ensinar o caminho do inferno... Ide, miseráveis, segui-o!

E quase a um tempo dois pesados golpes de franquisque
assinalaram profundamente os elmos de Opas e Juliano. No mesmo
momento mais três ferros reluziram.



Um contra três! Era um combate calado e temeroso. O
cavaleiro da cruz parecia desprezar Muguite: os seus golpes
retiniam só nas armaduras dos dois godos. Primeiro o velho Opas,
depois Juliano caíram.

Então, recuando, o guerreiro cristão exclamou:
— Meu Deus! Meu Deus! Possa o sangue do mártir remir o

crime do presbítero!
E, largando o franquisque levou as mãos ao capacete de

bronze e arrojou-o para longe de si.
Muguite, cego de cólera, vibrara a espada: o crânio do seu

adversário rangeu, e um jorro de sangue salpicou as faces do
sarraceno.

Como tomba o abeto solitário da encosta ao passar do
furacão, assim o guerreiro misterioso do Críssus caía para não mais
se erguer!...



Nessa noite, quando Pelágio voltou à caverna,
Hermengarda, deitada sobre o seu leito, parecia dormir. Cansado do
combate e vendo-a tranquila, o mancebo adormeceu, também,
perto dela, sobre o duro pavimento da gruta. Ao romper da manhã,
acordou ao som de cântico suavíssimo. Era sua irmã que cantava um
dos hinos sagrados que muitas vezes ele ouvira entoar na catedral
de Tárraco. Dizia-se que seu autor fora um presbítero da diocese de
Híspalis, chamado Eurico.

Quando Hermengarda acabou de cantar, ficou um momento
pensando. Depois, repentinamente, soltou uma destas risadas que
fazem eriçar os cabelos, tão tristes, soturnas e dolorosas são elas:
tão completamente exprimem irremediável alienação de espírito.

A desgraçada tinha, de feito, enlouquecido.





Crônica-poema, lenda ou o que quer que seja. Sou eu o
primeiro que não sei classificar este livro; nem isso me aflige
demasiado. Sem ambicionar para ele a qualificação de poema em
prosa – que não o é por certo – também vejo, como todos hão de
ver, que não é um romance histórico, ao menos conforme o criou o
modelo e a desesperação de todos os romancistas, o imortal Scott.
Pretendendo fixar a ação que imaginei numa época de transição – a
da morte do Império Gótico, e do nascimento das sociedades
modernas da Península, tive de lutar com a dificuldade de descrever
sucessos e de retratar homens que, se, por um lado, pertenciam a
eras que nas recordações da Espanha tenho por análogas aos
tempos heróicos da Grécia, precediam imediatamente, por outro, a
época a que, em rigor, podemos chamar histórica, ao menos em
relação ao romance. Desde a primeira até à última página do meu
pobre livro caminhei sempre por estrada duvidosa traçada em
terreno movediço; se o fiz com passos firmes ou vacilantes, outros,
que não eu, o dirão.

Nota do Autor



Conhecemos, talvez, a sociedade visigótica melhor que a
de Oviedo e Leão, que a do nosso Portugal no primeiro período da
sua existência como indivíduo político. Sabemos melhor quais foram
as instituições dos Godos, as suas leis, os seus usos, a sua civilização
intelectual e material, do que sabemos o que era isso tudo em
séculos mais próximos de nós. O esplendor dos paços, as fórmulas
dos tribunais, os ritos dos templos, a administração, a milícia, a
propriedade, as relações civis são menos nebulosas e incertas para
nós nas eras góticas que durante o longo período da restauração
cristã. E, contudo, o reproduzir a vida dessa sociedade, que nos
legou tantos monumentos, com as formas do verdadeiro romance
histórico temo-lo por impossível, ao passo que o representar a
existência dos homens do undécimo ou dos seguintes séculos será
para o que os tiver estudado, não digo fácil, mas, sem dúvida,
possível.

Qual é a causa disto?



É que nós conhecemos a vida pública dos Visigodos e não a
sua vida íntima, enquanto os séculos da Espanha restaurada
revelam-nos a segunda com mais individuação e verdade que a
primeira. Dos Godos restam-nos códigos, história, literatura,
monumentos escritos de todo o gênero, mas os códigos e a
literatura são reflexos, mais ou menos polidos, das leis e erudição
do Império Romano, e a história desconhece o povo. O goticismo
espanhol, ao primeiro aspecto, parece mover-se. Palpamo-lo: é uma
estátua de mármore, fria, imóvel, hirta. As portas das habitações
dos cidadãos cerram-nas os sete selos do Apocalipse: são a campa
da família. A família goda é para nós como se nunca existira.

Não cabe numa nota o fazer sentir esse não sei quê de
majestade escultural que conserva sempre a raça visigótica, por
mais que tentemos galvanizá-la, nem o contrapor-lhe as gerações,
nascidas durante a reação contra o islamismo, que surgem e agitam-
se e vivem quando lhes aplicamos a corrente elétrica e misteriosa
que, partindo da imaginação, vai despertar os tempos que foram do
seu calado sepulcro.



Desta diferença, que é mais fácil sentir que definir, nasce a
necessidade de estabelecer uma distinção nas formas literárias
aplicadas às diversas épocas da antiga Espanha, a romano-
germânica e a moderna.

O período visigótico deve ser para nós como os tempos
homéricos da Península. Nos cantos do presbítero tentei achar o
pensamento e a cor que convêm a semelhante assunto, e em que
cumpre predominem o estilo e formas da Bíblia e dos Edas – as
tradições cristãs e as tradições góticas, que, partindo do Oriente e
do Norte, vieram encontrar-se e completar-se, em relação à poesia
da vida humana, no extremo ocidente da Europa.

O romance histórico, como o concebeu Walter Scott, só é
possível aquém do oitavo – talvez só aquém do décimo século;
porque só aquém dessa data a vida da família, o homem
sinceramente homem, e não ensaiado e trajado para aparecer na
praça pública, se nos vai pouco a pouco revelando. As formas e o
estilo que convêm aos tempos visigóticos seriam, desde então,
absurdos e, parece-me, até, que ridículos.



A Espanha romano-germânica transformou-se na Espanha
rigorosamente moderna no terrível cadinho da conquista árabe. A
obra literária (novela ou poema – verso ou prosa – que importa?)
relativa a essa transição deve combinar as duas fórmulas – indicar
as duas extremidades a que se prende; fazer sentir que o
descendente de Teodorico ou de Leovigildo será o ascendente do
Cid ou do Lidador; que o herói se vai transformar em cavaleiro; que
o servo, entidade duvidosa entre homem e coisa, começa a
converter-se em altivo e irrequieto burguês.

E a forma e o estilo devem aproximar-se mais ou menos de
um ou de outro extremo conforme a época em que lançamos a
nossa concepção está mais vizinha ou mais remota da que vai
deixando de existir ou da que vem surgindo. A dificultosa mistura
dessas cores na paleta do artista nenhuma doutrina, nenhum
preceito lha diz: ensinar-lha-á o instinto.

Tive eu esse instinto? – É mais provável o não que o sim. –
Se a arte fora fácil para todos os que tentam possuí-la, não nos
faltariam artistas!



CAPÍTULO VIII: O DESEMBARQUE

[...]
Examina bem a consciência, e dize-me qual é para os

corações puros e nobres o motivo imenso, irresistível das ambições
de poder, de opulência, de renome? É um só – a mulher: é esse o
termo final de todos os nossos sonhos, de todas as nossas
esperanças, de todos os nossos desejos. Para o que encontrou na
terra aquela que deve amar para sempre, aquela que é a realidade
do tipo ideal que desde o berço trouxe estampado na alma, a mira
das mais exaltadas paixões é a auréola celestial que cinge a fronte
da virgem, ídolo das suas adorações. Para o que anda, por assim
dizer, perdido nas solidões do mundo, porque ainda não descobriu a
estrela polar da sua existência, o astro que há de iluminar-lhe a
noite do coração, como o sol com os seus primeiros raios ilumina as
trevas de um templo, para esse, a mulher é uma ideia vaga e
confusa mas formosa e querida. Não a conhece, não sabe onde
esteja a imagem visível da filha da sua imaginação, e, todavia, é para



lhe pôr aos pés glória, poderio, riqueza, que ele cobiça tudo isso.
Tirai do mundo a mulher, e a ambição desaparecerá de todas as
almas generosas.

Realidade ou desejo incerto, o amor é o elemento primitivo
da atividade interior; é a causa, o fim e o resumo de todos os afetos
humanos.

Teodomiro, eu amei como ninguém, talvez, ainda amara.
Este amor foi desprezado e ludibriado, e, depois, comprimido pelo
desprezo e pelo ludíbrio no fundo do coração do teu pobre amigo.
Sabes o que faz um amor imenso assim recalcado? – Devora e
consome o futuro e entenebrece para sempre o horizonte da vida.
Nada há, depois disso, que possa restaurar o que ele tragou; nada
que possa rasgar as trevas que ele estendeu. No mesmo sepulcro
não há porvir de esperança, nem porventura, luz de consolação;
porque ao passamento do corpo precedeu a morte do espírito.

[...]


