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Com as mais fermosas flores, enquanto
durar o estio e eu aqui viver, Fidélio ... 1

Quando me retirei para o campo fui ocupar uma casa rústica à antiga – que não tinha 
alpendre – deficiência lastimável, não só por eu gostar de alpendres, que combinam o 
aconchego do interior  com a liberdade do exterior (e é tão agradável  lá consultar  o 
termómetro), mas também porque a paisagem em redor era de tal modo pitoresca que 
nenhum garoto subia as colinas ou atravessava os vales à cata de bagas sem topar com 
cavaletes plantados em cada recanto e pintores tisnados pelo sol a pintar. Um autêntico 
paraíso de pintores.  O círculo das estrelas cortado pelo círculo das montanhas.  Pelo 
menos, assim parece visto da casa; porque, das montanhas, esse círculo não se vê. Se a 
casa tivesse  ficado vinte  e  cinco  metros  mais  para o  lado,  o  círculo  encantado não 
existiria.

A casa é velha. Passaram setenta anos desde que, do coração das colinas Hearth 
Stone,  talharam esta  Caaba,  ou  Pedra  Sagrada,  visitada  por  peregrinos  nos  dias  de 
Acção de Graças. Foi há tanto tempo que, ao escavarem as fundações, trabalhadores 
usaram pás e machados para combater os trogloditas dessas regiões subterrâneas – rijas 
raízes de rija madeira, de arraiais assentes no que agora é uma longa encosta de prado 
adormecido,  descendo a partir  do meu canteiro de papoilas.  Do emaranhado bosque 
resta um sobrevivente – um olmo, solitário em virtude da sua firmeza. 

Quem construiu a casa, construiu-a melhor do que sabia; ou então foi Oríon que, lá 
do zénite, lhe apontou a flamejante espada de Dâmocles numa noite estrelada, dizendo: 
"Aí  construirás".  Senão,  como  teria  entrado  na  cabeça  do  construtor  que,  aberta  a 
clareira, seria seu tão majestoso panorama? – nada menos do que o monte Greylock, 
rodeado de todas as suas colinas, qual Carlos Magno entre os seus pares. 

Ora,  que  uma  casa,  assim  situada  em tal  região,  não  tivesse  um alpendre  para 
comodidade  de  quem desejasse  gozar  a  vista,  com calma  e  à  sua  vontade,  parecia 
omissão tão grave como uma galeria de arte que não tivesse assentos; pois o que são, se 
não galerias de arte,  os marmóreos salões destas elevações calcárias? – galerias que 
exibem,  mês  após  mês,  pinturas  que constantemente  se  mudam em pinturas  sempre 
novas. E a beleza é como a devoção – não se chega lá à pressa; requer tranquilidade e 
constância,  bem  como  nos  dias  que  correm,  um  cadeirão;  se,  dantes,  quando  a 
reverência estava na moda e a indolência não, os devotos da Natureza a adoravam de pé 
– como faziam, nas catedrais, os adoradores de um poder superior –, nestes tempos de fé 
vacilante e joelhos fraco, temos o alpendre e os bancos de igreja. 

No  primeiro  ano  de  residência  escolhi,  na  encosta  mais  próxima,  de  modo  a 
presenciar mais comodamente a coroação de Carlos Magno (quando o tempo o permite, 
coroam-no ao nascer e pôr do Sol), um principesco divã de relva – um divã de veludo 
verde, com alto recosto acolchoado de musgo, e que tinha à frente, por estranho que 
pareça (mas suponho que em vista dalgum efeito heráldico), três tufos de violetas azuis 
num  campo  argênteo  de  morangueiros  silvestres;  a  isto  acrescentei  uma  latada  de 
madressilva à laia de dossel. Mui majestático divã. Tanto assim que, como acontecera 

1 William Shakespeare,  Cimbelino,  Rei  da  Britânia (trad.  de  José  Manuel  Mendes,  Luís  Lima 
Barreto e Luís Miguel Cintra), Livros Cotovia, Lisboa, 2000. 



ao reclinado rei  da Dinamarca2 no seu pomar,  ali  me invadiu uma insidiosa dor de 
ouvidos.  Ora,  se não falta  humidade  na Abadia de Westminster,  por ser tão antiga, 
porque faltaria neste mosteiro de montanhas, que mais antigo é? 

Impõe-se um alpendre. 
A casa era vasta, os meus recursos limitados; de modo que, construir um alpendre 

panorâmico  a  toda  a  volta,  não  podia  ser  –  embora  os  carpinteiros,  depois  de 
ponderarem  o  assunto  com  régua  e  esquadro,  se  tivessem  disposto  com  toda  a 
amabilidade a realizar o meu desejo, a troco de já não sei quanto por palmo. 

Apenas num dos quatro lados me concederia a prudência aquilo que desejava. Qual 
deles, então? 

Para  leste,  há  o  longo  acampamento  das  colinas  Hearth  Stone,  que  vai 
desaparecendo na distância, em direcção a Quito3; em cada Outono, uma coisa parecida 
com  um  flocozinho  branco  espreita  de  repente,  numa  manhã  fresca,  do  mais  alto 
penhasco – o primeiro cordeiro da estação, a sua primeira lã; e segue-se a aurora do 
Natal, que cobre as pardacentas terras altas de mantas escocesas riscadas a vermelho – 
eis uma bela vista para o nosso alpendre. Uma bela vista; mas para norte está Carlos 
Magno: não se pode ter as colinas Hearth Stone e Carlos Magno. 

Bom, agora o lado sul. Aí há macieiras. É agradável, numa balsâmica manhã do mês 
de Maio, sentarmo-nos a olhar esse pomar, coberto de botões brancos como para um 
casamento e que,  em Outubro,  será um pátio de arsenal verde,  com pilhas de rubra 
munição. Muito belo, reconheço; mas para norte está Carlos Magno. 

Olhai  a  oeste.  Uma  pastagem ascendente  que  vai  estreitando,  rematada  por  um 
bosque de áceres lá no cimo.  Que agradável,  no início da Primavera,  reconhecer na 
encosta  que,  fora isso,  está cinzenta  e erma,  reconhecer,  dizia  eu,  os carreiros  mais 
antigos pelos seus veios de primeiro verde. Agradável, sim, não o posso negar; mas para 
norte está Carlos Magno. 

Assim, Carlos Magno venceu. 18484 não tinha sido há muito; e, de algum modo, por 
essa altura, por todo o mundo os senhores reis tinham o voto de desempate, e votavam 
neles próprios. 

Mal se rompeu o terreno, a vizinhança toda, especialmente o meu vizinho Dives, 
rompeu também – à gargalhada. Um alpendre virado a norte! Um alpendre de Inverno! 
Quererá, nas noites invernais, observar a aurora boreal, suponho; espero que tenha feito 
boa provisão de abafos e de luvas polares. 

Corria  o  leonino  mês  de  Março.  Não  me  esqueceram  os  narizes  azuis  dos 
carpinteiros,  nem  a  troça  que  faziam  da  inexperiência  deste  citadino,  que  queria 
construir o seu único alpendre virado a norte. Mas Março não dura sempre; paciência, 
que Agosto vem. Então, no fresco Elísio do meu retiro a norte, eu, qual Lázaro no seio 
de Abraão5,  lanço colina abaixo um olhar compassivo sobre o pobre e velho Dives, 
atormentado no purgatório do seu alpendre virado a sul. 

Mas o alpendre  virado a  norte  nem em Dezembro desagrada:  embora  ventoso e 
cortantemente frio e com o vento norte, qual moleiro, a espalhar a neve feita em farinha 
da mais fina – então ali ando para trás e para diante, na coberta onde chove e neva, com 
a barba cheia de geada, como que dobrando o Cabo Rorn. E no Verão, aqui sentado, 

2 Alusão à morte do pai de Hamlet, nessa peça de Shakespeare. 
3 Capital da República do Equador, na América do Sul; esta referência é usada pelo narrador para, 

hiperbolicamente, dar uma ideia da imensidão da vista que lhe é proporcionada pela sua propriedade. Este 
conto, cuja geografia é razoavelmente fantasiosa, baseia-se em elementos autobiográficos.

4 1848 tinha sido, na Europa, um ano de grandes revoltas contra o poder real, mas estas acabaram por 
ser desbaratadas em pouco tempo.

5 Lucas, 16.19-31. 



como Canuto6, também muitas vezes me lembro do mar, pois do chão se erguem em 
altas vagas as espigas inclinadas, as ondinhas de relva lambem a base pouco elevada do 
alpendre, como se esta fosse a sua praia, a penugem dos dentes-de-Ieão esvoaça como 
espuma, a púrpura das montanhas é igual à púrpura das ondas, e um calmo meio-dia de 
Agosto paira sobre os fundos prados como uma calmaria sobre o Equador; e também 
porque a vastidão e a solidão são tão oceânicas, tais são o silêncio e a uniformidade, que 
o primeiro vislumbre de uma casa estranha que se eleva além das árvores, equivalerá a 
avistar, na costa da Berbéria, uma vela desconhecida. 

Isto  lembra-me  a  minha  viagem  por  terra  até  ao  país  das  fadas.  A  viagem  é 
verdadeira; mas, afinal, tão interessante como se fosse inventada. 

Tinha avistado do alpendre um objecto indistinto, misteriosamente recolhido, ao que 
parecia, numa espécie de pequena bolsa violácea, bem lá no alto, numa depressão ou 
concavidade parecida com uma tremonha, no meio das montanhas a noroeste – embora 
não se conseguisse determinar se estava na encosta ou no topo de uma montanha. E isto 
porque, embora um cume azulado que visto de pontos favoráveis espreita por trás de 
outros, fale connosco, por assim dizer, por cima das cabeças deles dizendo-nos com 
clareza que, ainda que ele (o cume azulado) pareça estar no meio dos outros, não é um 
deles (Deus o livre!) e que gostaria mesmo que soubéssemos que se considera – no que 
está, para dizer a verdade no seu pleno direito – vários côvados superior a eles, certas 
cordilheiras, aqui e ali em fileiras duplas, como em pelotões, de tal modo se acotovelam 
e sucedem umas às outras, com formas e alturas irregulares, que, vista do alpendre, uma 
montanha mais próxima e mais baixa irá, em grande parte dos estados atmosféricos, 
esbater-se  numa mais  alta  e  mais  distante;  e  um objecto  pouco distinto  no topo da 
primeira parecerá aninhado no flanco da segunda. Estas montanhas como que jogam às 
escondidas, e tudo à frente dos nossos olhos. 

Mas, seja como for, o ponto em questão estava situado de maneira a só ser visível, e 
mesmo assim apenas vagamente, sob certas condições mágicas de luz e sombra. 

Na verdade, ao longo de um ano ou mais, não soube que tal ponto existia e podia 
talvez  nunca  o  ter  sabido,  não  fosse  uma  tarde  feiticeira  de  Outono  –  Outono  já 
adiantado –, uma tarde de poeta louco, em que, na vasta bacia a meus pés, os bosques de 
áceres  mudados,  tendo  já  perdido  o  primeiro  tom  escarlate,  fumegavam 
desmaiadamente como cidades em rescaldo após as chamas expirarem sobre a presa; 
dizia-se que esta fumaça que saturava os ares não era obra do Verão de São Martinho – 
o qual não costumava ser coisa tão doentia, por muito brando que fosse – sendo, isso 
sim, em grande parte trazida pelo vento de florestas distantes, há semanas em chamas, 
no Vermont; não era de admirar, portanto, que o céu pesasse ominoso como o caldeirão 
de Hécate7 – e que dois caçadores, atravessando um ruivo restolhal de trigo mourisco, 
parecessem o culposo Macbeth e o agourento Banquo8; e que o Sol-eremita, recolhido 
numa caverna de Adulam9, bem a sul, conforme à estação, pouco mais fizesse do que 
pintar aplicadamente um sinalzinho redondo avermelhado na face pálida das colinas a 
noroeste,  com o reflexo indirecto de estreitos  raios  lançados por um desfiladeiro de 
Simplon10 entre as nuvens. Claro como uma candeia. Um ponto irradiante, onde tudo o 
resto era sombra. 

Ali há fadas, pensei eu; algum círculo encantado onde fadas dançam. 

6 Rei da Inglaterra entre 10 16 e 1035. Corria uma lenda a seu respeito segundo a qual, entusiasmado 
pelo  seu  poder  temporal,  mandou  que  lhe  colocassem  o  trono  na  praia,  frente  à  maré  que  enchia, 
ordenando de lá às ondas que recuassem, o que, evidentemente, não sucedeu.

7 Deusa grega a quem foi atribuída a invenção da feitiçaria.
8 Personagens de Macbeth, tragédia de William Shakespeare (1564-16 I 6). 
9 Samuel, 22.1.
10 Parte dos Alpes Suíços.



O  tempo  passou;  e  no  Maio  seguinte,  após  um  aguaceiro  suave  ter  caído  nas 
montanhas – um pequeno aguaceiro insulado em meio de nevoentos mares soalheiros; 
um desses aguaceiros distantes – por vezes dois, três e quatro, todos visíveis ao mesmo 
tempo em pontos diferentes – que agora me apraz ver do alpendre em vez das trovoadas 
que em tempos preferi e que envolvem o velho Greylock como se fosse um Sinai, até 
pensarmos que o tisnado Moisés deve estar a subi-lo11, por entre cicutas chamuscadas; 
após,  dizia  eu,  esse  suave  aguaceiro,  vi  um  arco-íris,  cujo  extremo  mais  distante 
pousava  no preciso local  onde,  no Outono,  eu  tinha  avistado o sinal.  Ali  há  fadas, 
pensei;  lembrando-me  de  que  os  arcos-íris  fazem desabrochar  as  flores,  e  de  que, 
conseguindo chegar ao fim do arco-íris, a fortuna lá nos espera num saco de ouro. Quem 
me dera ali estar, naquela ponta do arco-íris, pensei. E ainda mais o desejei, pois agora 
reparava pela primeira vez no que parecia ser uma espécie de estreito vale, ou caverna; 
pelo menos, fosse o que fosse, visto através do arco-íris, resplandecia como a mina de 
Potosi12.  Disse  um vizinho prosaico  que  não  seria  com certeza  mais  do que  algum 
celeiro velho, abandonado, de frontaria desmoronada, e tendo como fundo a encosta. 
Mas, apesar de nunca lá ter estado, eu é que sabia. 

Alguns  dias  depois,  um alegre  nascer  do  Sol  acendeu  um lampejo  dourado  no 
mesmo ponto. O lampejo tinha tal vivacidade que parecia apenas poder provir de vidro. 
O edifício, então – se era, de facto, um edifício – não podia ser um celeiro, e muito 
menos abandonado, guardando feno há dez anos bafiento. Não; se foi construído por 
mortais, deve ser uma casa de campo; talvez há muito vazia e abandonada, mas nesta 
Primavera mobilada e envidraçada como que por magia. 

Uma vez mais, por altura do meio-dia e na mesma direcção, observei, por cima dos 
socalcos  das esbatidas copas de folhagem, uma reverberação mais  ampla,  como que 
emitida por um pequeno broqueI de prata, virado para o Sol por cima da cabeça de 
alguém que se agacha;  reverberação  essa que,  como mostra  a experiência  em casos 
semelhantes, deve provir de um telhado novo. Isto deixou-me bastante seguro da recente 
ocupação dessa distante casa no país das fadas. 

Dia após dia, cheio de interesse pela minha descoberta, passava o tempo que me 
deixava livre a leitura do Sonho de Uma Noite de Verão13 e de tudo o que tratasse de 
Titânia,  a fitar  anelante  as colinas;  mas em vão.  Ou eram tropas de sombras,  como 
guarda imperial,  que desfilavam ao longo das escarpas, em lenta marcha solene; ou, 
desbaratadas pela luz que as perseguia, fugiam, espalhando-se de leste a oeste – velhas 
guerras  entre  Lúcifer  e  Miguel14;  ou  então  eram as  montanhas  que,  apesar  de  não 
afectadas  por  essas  lutas  imaginárias  reflectidas  no  céu,  tinham  uma  atmosfera 
desfavorável à observação das fadas. Tive pena; e ainda mais porque estive de cama 
algum tempo – e o meu quarto não dava para essas colinas. 

Quando, finalmente, fiquei bem e capaz de me sentar lá fora, estava no alpendre, 
numa  manhã  de  Setembro,  a  pensar  para  comigo  e  vi  passar,  atrás  dum  pequeno 
rebanho, o bando dos filhos do rendeiro, que iam às nozes, dizendo – que belo dia – 
quando este não passava, no fim de contas, daquilo a que os pais deles chamam "tempo 
enganador"; devo dizer que a doença me tinha deixado de tal modo sensível que não 
conseguia olhar para uma trepadeira chinesa da minha predilecção que, depois de ter 

11 Êxodo, 19.18.
12 Localidade da Bolívia, onde, entre o século XVI e XVIII, se exploraram importantes jazigos de 

prata.
13 Peça de Shakespeare, em que boa parte dos intervenientes são entidades feéricas. Titânia é, aí, a 

rainha do povo das fadas.
14 Lúcifer é o líder dos anjos que, por se rebelarem contra Deus, foram lançados ao Inferno. Miguel é 

o arcanjo que lidera os anjos leais. Além da Bíblia, a inspiração principal para este passo estará no poema 
épico Paradise Lost, de John Milton.



subido um dos postes do alpendre, para delícia minha se estrelara de flores, mas que 
agora,  se  afastássemos  um pouco  as  folhas,  mostrava  milhões  de  estranhos  vermes 
daninhos que, alimentando-se das flores, de tal forma adoptavam a bendita cor destas 
que para sempre a tornavam maldita – os gérmens desses vermes estavam sem dúvida 
latentes no próprio bolbo que eu, tão esperançosamente, tinha plantado. Estava eu nesta 
ingrata rabugice da minha enfadonha convalescença quando, ao levantar os olhos, vi a 
dourada janela na montanha, deslumbrante como um golfinho subido das profundezas. 
Ali há fadas, pensei eu mais uma vez; a rainha das fadas à sua janela encantada; ou, pelo 
menos, alguma alegre jovem montanhesa; vê-la far-me-á bem, há-de curar este fastio. 
Basta disto. Lançarei à água o meu barco – vá, ânimo, coração meu! – e largarei para o 
país das fadas – para o fim do arco-íris, no país das fadas. 

Como chegar ao país das fadas, ou que estrada seguir, não sabia; nem ninguém me 
pôde informar;  nem sequer  um tal  Edmund  Spenser,  que lá  tinha  estado – ou pelo 
menos assim me escreveu15. Eu só sabia que para alcançar o país das fadas tem que se 
viajar até lá, e com fé. Calculei a posição da montanha das fadas e, no primeiro dia 
bonito, assim que as minhas forças o permitiram, subi para o meu barco – que era de 
couro, com arção alto – larguei amarras e lá parti em viagem, livre como uma folha de 
Outono. A aurora despontava; e eu, apontando a oeste, semeava a manhã à minha frente. 

Ao fim de umas quantas milhas, cheguei perto das colinas; mas nesse momento não 
as  conseguia  ver.  Não  estava  perdido;  na  berma  do  caminho,  vergas-de-ouro 
orientavam-me, como sinais, na direcção da janela dourada. Seguindo-as, fui dar a uma 
região desabitada e lânguida, cujos caminhos cheios de ervas eram percorridos apenas 
por vacas e bois sonolentos que, mais postos em movimento que despertos pelo dia, 
pareciam sonâmbulos.  Não  pastavam –  os  enfeitiçados  nunca  comem.  Pelo  menos, 
assim diz Dom Quixote, o sábio mais sábio que alguma vez viveu. 

Continuei, chegando por fim à base da montanha das fadas, mas não via ainda o 
círculo  delas.  À  minha  frente  elevava-se  uma  pastagem.  Derrubando  cinco  estacas 
apodrecidas – tão húmidas e verdes que pareciam resgatadas de algum naufrágio – um 
velho Áries16 de peruca, rosto comprido e chifres retorcidos, avançou a resfolegar; e 
depois, recuando, conduziu-me com todo o decoro ao longo de uma via láctea de erva 
branca, passando por nebulosas Plêiades e Híades de pequenos não-me-esqueças; e ter-
me-ia levado mais longe ainda na sua órbita astral, não fossem as revoadas douradas de 
pássaros amarelos – guias, seguramente, que me conduziriam à janela dourada, voando 
de arbusto em arbusto à minha frente, em direcção a bosques profundos, que igualmente 
me atraíam. E também me senti atraído pela vedação destes, que barrava uma estrada 
escura que, por muito escura que fosse, era a subir. Fui por aí; momento em que Áries, 
repudiando-me agora como alma perdida,  se desviou,  seguindo o seu caminho mais 
sensato. Terreno ameaçador e interdito – para ele. 

Um trilho todo atapetado de verde invernal. Ao lado de correntes cheias de seixos – 
correntes cuja solidão as tornava ainda mais alegres; sob os ramos oscilantes dos abetos, 
que nenhuma estação acarinha,  mas ainda bem verdes,  por aí andámos,  eu e o meu 
cavalo; passámos por uma velha serração, tão presa e amordaçada por trepadeiras, que a 
sua voz desagradável se não ouvia já; por uma ravina profunda que a torrente lavrara em 
níveo mármore, matizando-o de tons primaveris, e onde redemoinhos haviam esculpido 
capelas  vazias  na rocha viva;  por onde Jacks-in-the-pulpit17,  como o seu homónimo 

15 Alusão a The Faerie Queene, um longo, complexo e inacabado poema de demanda em ambiente 
feérico por Edmund Spenser (1552?-1599). A admiração de Melville por este livro está bem patente no 
facto de esta ser uma das várias vezes que o menciona na sua obra.

16 Um vulgar carneiro é deste modo aproximado à constelação do mesmo nome, jogando com as 
alusões astronómicas que se seguem.

17 Plantas norte-americanas da família das aráceas. O seu nome, numa tradução literal, seria "Joões-



Baptista, pregavam no deserto; por um enorme lenho de veios irregulares que, jazendo 
sobre fetos, mostrava onde, em tempos imemoriais, homem após homem se esforçara 
por rachá-lo, não conseguindo mais do que perder as cunhas – que ainda enferrujavam 
nas respectivas fendas; por onde, há muito, nos socalcos de uma cascata, tinham sido 
escavados  buracos  como  crânios  pelo  incessante  rodopiar  de  uma  pedra  de  sílex  – 
sempre desgastante; nunca desgastada; por furiosos rápidos que se precipitavam numa 
lagoa  secreta,  mas  que,  acalmados  após  voltearem  algum  tempo,  de  lá  saíam 
serenamente;  até  que  alcançámos  terreno  menos  irregular,  onde  vimos  um pequeno 
círculo, no qual fadas terão, de facto, dançado (ou então alguém aquecera ao rubro um 
aro de roda) – pois não tinha vegetação; prosseguimos,  subindo, até desembocarmos 
num pomar  suspenso,  onde  o  crescente  da  lua  me  olhava  virginalmente  do alto  da 
manhã. 

O meu cavalo baixou a cabeça. Maçãs vermelhas rolaram à sua frente; maçãs de 
Eva; frutos apetecidos. Ele provou uma e eu outra; sabiam a terra. Isto ainda não é o 
país  das fadas,  pensei,  enquanto atirava  a rédea a uma velha árvore corcovada,  que 
estendeu um braço retorcido para a apanhar. O caminho a seguir não tinha carreiros, só 
se podendo avançar sozinho, e à força de ousadia. Atravessei matagais de amoreiras 
silvestres que procuravam puxar-me para trás, apesar de eu não me dirigir senão a uns 
infrutíferos loureiros da montanha; subi escarpas escorregadias até cumes estéreis, onde 
não havia ninguém para me receber. Isto ainda não é o país das fadas, pensei, apesar de 
a manhã estar aqui à minha frente. 

Cansado e com os pés assaz doridos, não terminei no entanto aí a minha viagem, 
chegando ao cabo de pouco tempo a uma garganta escarpada, que descia para regiões 
verdejantes mais além. Uma estrada em ziguezague, meio oculta por arbustos de mirtilo, 
contornava  os  penhascos.  Nos  seus  flancos  irregulares  onde começava  um pequeno 
trilho que, escalando o curto desfiladeiro, assomava alegremente lá no cume, onde a 
montanha,  parcialmente abrigada a norte por uma irmã mais  alta,  descia em declive 
suave até certo ponto, precipitando-se depois tenebrosamente;  por aí,  entre rochedos 
fantásticos repousando em rebanho, serpenteava o carreiro meio batido até uma cabana 
pequena, baixa e pardacenta, toucada, qual freira, com um telhado pontiagudo. 

Um dos lados do telhado estava fortemente marcado pelas intempéries e, junto ao 
beiral  relvado,  parecia  forrado  de  veludo;  aí,  por  certo,  os  monásticos  caracóis 
fundavam musgosos priorados. O outro lado fora recentemente revestido. Na parede 
norte, que não tinha portas nem janelas, as ripas exteriores, virgens de tinta, estavam 
ainda verdes como o lado norte de pinheiros cobertos de líquenes, ou como os cascos 
sem fundo de cobre de juncos japoneses numa calmaria. A base, como as dos rochedos 
vizinhos, era toda criada de veios escuros do mais rico solo, pois nas pedras-do-lar no 
país das fadas, a rocha natural, apesar de domesticada, mantém até ao fim, como em 
campo aberto, os seus fertilizantes; apenas agora se vê forçada a agir à distância sobre o 
relvado  circundante.  Pelo  menos,  assim  diz  Oberon18,  essa  autoridade  solene  em 
tradição feérica. No entanto, deixando agora Oberon, certo é que, no mundo vulgar, o 
solo junto às casas de quinta, tal como junto aos rochedos das pastagens, mesmo que 
não amanhado, é sempre mais rico do que a alguns metros de distância – por virtude do 
brando e nutritivo calor que daí emana. 

No caso desta cabana, os veios escuros eram mais abundantes à frente e em redor da 
sua entrada, onde as pedras de base, especialmente a soleira, tinham tido muito tempo 
para assentar serenamente. 

no-púlpito",  o  que  torna  natural  a  sua  aproximação  à  pregação  no  deserto  de  São  João  Baptista. 
Infelizmente, não foi possível manter a comparação de Melville nesta tradução portuguesa.

18 Rei das fadas na peça Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, atrás mencionada.



Não havia vedação, nem cerca. Ali perto – fetos, fetos, fetos; mais longe – bosques, 
bosques, bosques; ainda além – montanhas, montanhas, montanhas; por fim – céu, céu, 
céu. Uma sucessão de prados aéreos, pastagens para a lua da montanha. Natureza, e 
nada mais do que natureza, era a casa e tudo o resto, incluindo uma pilha baixa onde se 
cruzavam toros de vidoeiro prateado, amontoados de forma arejada, para secarem; no 
alto,  por  entre  esses  paus  prateados,  como  pela  vedação  de  um  jazigo  isolado, 
irrompiam  framboeseiras  selvagens  voluntariosas  defensoras  do  seu  direito  de 
passagem. 

O carreiro, delicadamente estreito como um carreiro de ovelhas, passava por  entre 
longos fetos acamados. O país das fadas, por fim, pensei eu; aqui vivem Una19 e o seu 
cordeiro. Na verdade, a casa é pequena – um mero palanquim instalado no cume, numa 
passagem entre dois mundos, sem participar em nenhum. 

O tempo estava abafado e eu usava um chapéu leve de gaxeta amarela, com calças 
de cotim branco – recordações das minhas viagens pelos mares tropicais. Embaraçando-
me nos fetos densos, tropecei molemente, manchando os joelhos de verde marinho. 

Detendo-me na soleira, ou antes, onde em tempos fora a soleira, vi, pela ombreira 
aberta, uma rapariga solitária, que cosia junto a uma janela solitária. Uma rapariga de 
faces  pálidas  e  uma  janela  sarapintada  de  moscas,  com  as  vidraças  mais  altas 
remendadas e percorridas por vespas. Falei.  Sobressaltou-se timidamente,  como uma 
rapariga  taitiana  isolada  para o  sacrifício  que pela  primeira  vez  avistasse,  por  entre 
folhas  de  palmeira,  o  capitão  Cook.  Recompondo-se,  convidou-me  a  entrar;  com o 
avental espanou um banco; voltou silenciosamente a ocupar o seu. Agradecendo, sentei-
me, mas também fiquei mudo durante algum tempo. Eis, então, a casa da montanha das 
fadas, e aqui está a rainha das fadas, sentada à sua janela encantada. 

Aproximei-me desta. Olhando para baixo, orientado pela passagem afunilada como 
num telescópio  apontado,  avistei  um mundo  longínquo,  ameno,  azul-celeste.  Mal  o 
reconheci, apesar de ter vindo de lá. 

– Deve achar esta vista muito agradável – disse eu, por fim. 
– Ai, meu senhor – de lágrimas nos olhos – da primeira vez que olhei por esta janela, 

disse: "nunca, nunca me cansarei disto". 
– E o que a cansa nela agora? 
– Não sei – e uma lágrima caía –, mas a culpa não é da vista, é de Marianna20. 
Alguns meses antes, o irmão dela, apenas com dezassete anos, tinha chegado aqui, 

vindo de muito longe, do outro lado, para cortar madeira e fazer carvão; ela, a irmã mais 
velha, tinha-o acompanhado. Órfãos há muito, eram agora os únicos ocupantes da única 
casa  da  montanha.  Nenhum  visitante  vinha,  nenhum  viajante  passava.  A  estrada, 
perigosa e zigue-zagueante, só era usada em certas ocasiões pelas carroças do carvão. O 
irmão estava ausente todo o dia, por vezes toda a noite. Quando, ao anoitecer, acontecia 
o pobre chegar extenuado a casa,  rapidamente trocava o banco pela cama; tal  como 
enfim se abandona também esta para um repouso ainda mais  profundo. O banco,  a 
cama, a cova. 

Eu mantinha-me silencioso,  de pé junto à janela encantada,  enquanto ouvia estas 
coisas. 

– Sabe – disse ela por fim, como que desviando-se da sua história – sabe quem vive 

19 Personagem feminina de The Faerie Queene.
20 O nome da rapariga (apesar da variação gráfica) é uma clara alusão à sombria comédia Measure  

for Measure, de Shakespeare, onde Mariana, abandonada pelo homem que ama, vive isolada numa granja 
rodeada por um fosso. Essa figura foi, mais tarde, a voz e o título de um dos poemas mais conhecidos de 
Alfred Lord Tennyson (1809-1892),  publicado em 1830, ou seja,  sensivelmente um quarto de século 
antes de "O Alpendre" ter sido escrito. Nesse poema, aprofunda-se uma análise psicológica dos efeitos 
obsessivos e prostradores dos desejos frustrados e do isolamento. 



além? Nunca estive nessas terras aí em baixo – ali, naquele sítio, quero dizer, naquela 
casa, a de mármore – e apontava para bem longe, para o outro lado da paisagem inferior 
– não está a vê-la? Ali, na longa encosta; com o campo à frente e os bosques atrás; o 
branco da casa refulge sobre o azul deles; não lhe salta à vista? É a única casa diante dos 
nossos olhos. 

Olhei; e ao cabo de algum tempo, para minha surpresa, reconheci, mais pela posição 
do  que  pelo  aspecto,  ou  que  pela  descrição  de  Marianna,  a  minha  própria  casa, 
tremeluzindo de forma muito semelhante à desta casa nas montanhas, vista do alpendre. 
A  neblina  ilusória  fazia-a  parecer  não  uma  casa  de  campo,  mas  sim  o  palácio  do 
Príncipe Encantado. 

– Muitas vezes me perguntei quem viverá ali; alguém feliz, por certo; ainda esta 
manhã pensava nisso. 

– Alguém feliz – retorqui eu, num sobressalto –, e porque pensa isso? Julga que vive 
ali alguém rico? 

– Se é rico ou não, é coisa em que nunca pensei; mas parece um lugar tão feliz, que 
nem tenho palavras; e está tão longe. Às vezes penso que sou eu que sonho que está ali. 
Devia vê-la ao pôr do Sol. 

– Por certo que o pôr do Sol há-de dourá-la admiravelmente; mas talvez não mais do 
que o nascer do Sol doura esta casa. 

– Esta casa? O Sol é bom, mas nunca a doura. Porque o faria? Esta velha casa está 
podre. É o que a faz tão musgosa. É verdade que, de manhã, o Sol entra por esta velha 
janela – estava entaipada, quando cá chegámos; não consigo mantê-la limpa, por mais 
que faça – meio a queimar, e quase me cega quando estou a coser, para além de atiçar as 
moscas e as vespas – moscas e vespas como só existem em casas de montanha isoladas. 
Veja aqui a cortina – este avental  – com que tento proteger-me nessas alturas.  Está 
desbotada, como vê. O Sol a dourar esta casa? Marianna nunca tal viu. 

– Isso é porque, na altura em que o telhado é mais dourado, está recolhida em casa. 
– Refere-se à hora mais quente e molesta do dia? O Sol não doura este telhado, meu 

senhor. Deixava entrar tanta água, que o meu irmão teve de recobrir-lhe um lado inteiro. 
Não reparou? O lado norte, onde o Sol mais bate no que a chuva molhou. O Sol é bom; 
mas  este  telhado  primeiro  queima  e  depois  apodrece.  A  casa  é  velha.  Os  que  a 
construíram, diz-se, foram para oeste, e morreram há muito. É uma casa de montanha. 
No Inverno, nem uma raposa aqui viveria. Aquela chaminé já esteve entupida de neve, 
tal e qual um cepo oco. 

– Estranhas fantasias as suas, Marianna. 
– Apenas reflectem as coisas. 
– Então, eu deveria ter dito: "Estranhas coisas estas" em vez de "estranhas fantasias 

as suas". 
–  Como queira  –  e  recomeçou  a  coser.  Algo nessas  palavras  plácidas,  ou nessa 

plácida  atitude,  voltou a  deixar-me mudo;  avistei  então,  pela  janela  encantada,  uma 
vasta sombra furtiva, aparentemente projectada por um condor gigantesco, que flutuasse 
absorto,  de  asas  abertas,  e  notei  a  forma  como  a  sua  escuridão,  mais  profunda  e 
envolvente, ia varrendo para dentro de si mesma todas as sombras menores de rochedos 
e de fetos.  

– Está a olhar para a nuvem – disse Marianna. 
– Não, para uma sombra; sombra de nuvem, sem dúvida – apesar de não a poder ver. 

Como deu por isso? Tem os olhos no trabalho. 
– A nuvem escureceu-mo. Pronto, agora que ela se foi, aí volta o Tray. 
– Desculpe? 
– É um cão,  um cão  felpudo.  Pelo  meio-dia  esgueira-se  sozinho para  mudar  de 



forma – depois volta e fica um tempo deitado junto à porta. Não o vê? Tem a cabeça 
voltada para si, se bem que, na altura em que entrou, estivesse a olhar para a frente. 

– Continua com os olhos na costura; de que está a falar? 
– Está ali a passar, junto à janela. 
– Quer dizer esta sombra farfalhuda, aqui ao pé? Ah, sim, agora reparo, não é muito 

diferente dum grande terra-nova preto. Agora que a sombra invasora se foi, regressa a 
invadida. Mas não vejo o que a projecta. 

– Para isso, terá de sair. 
– Será, sem dúvida, um desses rochedos relvosos. 
– Está a ver a cabeça, o focinho dele? 
– Da sombra? Está a falar como se a visse, mas nunca levanta os olhos da costura.
– O Tray está a olhar para si – disse, sempre sem levantar os olhos – é a hora dele; 

eu vejo-o. 
– Anda aqui há tanto tempo a olhar por esta janela nas montanhas, diante da qual 

apenas passam nuvens e neblinas que para si as sombras são como coisas, apesar de 
falar delas como se fossem fantasmas; e tem tão grande familiaridade com elas que, 
como por uma segunda visão consegue, sem ter de as procurar, saber exactamente onde 
estão, apesar de elas se esgueirarem, indo e vindo como se tivessem patinhas de rato; 
que, para si, essas sombras sem vida são como amigos vivos, cujos rostos, apesar de 
longe da vista, nunca estão longe do coração – é isso? 

– Nunca pensei nisso assim. Mas a mais amável de todas, que tanto suavizava o meu 
enfado quando fremia calmamente sobre os fetos, fugiu-me, como fez agora o Tray, 
para nunca mais voltar. Era a sombra de um vidoeiro. Foi atingido por um relâmpago, e 
o meu irmão cortou-o. Já viu a pilha de toras lá fora – a raiz está enterrada por baixo 
dela; mas não a sombra. Essa foi-se, e nunca regressará, nem voltará a bulir em lugar 
nenhum. 

Nessa altura, insinuou-se outra nuvem, apagando mais uma vez o cão e enegrecendo 
toda a  montanha;  a  quietude  era  tão  profunda,  que a  própria  surdez  poderia  perder 
consciência de si própria, ou mesmo acreditar que a silenciosa sombra falava. 

– Aves, Marianna, aves canoras, não ouço nenhuma; não ouço nada. Nunca aqui 
sobem meninos e passarinhos à procura de bagas? 

– Passarinhos, raramente os ouço; meninos, nunca. A maior parte das bagas cai de 
madura – e poucos, para além de mim, dão por isso.  

–  Mas  acompanharam-me  até  aqui  pássaros  amarelos  –  parte  do  caminho,  pelo 
menos. 

– E depois voaram daqui. Acho que brincam na colina, mas não vivem aqui no cimo. 
Por certo acha que o facto de eu viver aqui tão solitária, sem nada saber, sem nada ouvir 
– pelo menos, pouco mais do que trovões e árvores a cair – nunca lendo, raramente 
falando,  mas  no  entanto  numa  insónia  constante,  é  que  me  dá  estes  estranhos 
pensamentos pelo menos, assim lhes chama – este cansaço e vigília ao mesmo tempo. 
Quem me dera poder repousar como o meu irmão, que passa o dia de pé, a trabalhar ao 
ar livre; mas os meus afazeres, na maior parte, não passam de monótonas tarefas de 
mulher – sempre sentada, inquietamente sentada. 

– Mas não vai passear às vezes? Estes bosques são vastos. 
– E solitários; solitários, por serem tão vastos. É verdade que, por vezes, à tarde, saio 

um pouco; mas depressa volto. É melhor sentirmo-nos sozinhos ao pé da lareira do que 
de  rochedos.  As  sombras  daqui  são  minhas  conhecidas  –  as  dos  bosques  são-me 
estranhas. 

– E a noite, então? 
– É como o dia. Penso, penso – é como uma roda que não posso parar; mantém-se a 



girar por pura falta de sono. 
– Para este cansaço insone, ouvi dizer que, depois de rezarmos as nossas orações, se 

pousarmos a cabeça numa almofada de lúpulo fresco ... 
– Olhe! 
Pela janela encantada apontou ladeira abaixo para um pequeno canteiro próximo – 

uma  simples  mancheia  de  terra  barrenta  e  sulcada,  meio  circundada  por  rochas 
protectoras  –  onde,  lado  a  lado,  a  alguns  palmos  de  distância,  duas  enfezadas  e 
insignificantes trepadeiras de lúpulo subiam duas varas e, ao alcançarem a extremidade 
destas, ter-se-iam unido num abraço aéreo, não tivessem as desorientadas vergônteas, 
após andarem algum tempo às apalpadelas no ar, descido até ao seu local de nascença. 

– Tentou, então, a almofada? 
– Sim. 
– E a oração? 
– Uma e outra. 
– Não haverá outra cura, ou mezinha? 
– Ai, pudesse eu ir apenas uma vez até aquela casa além, só para ver o feliz ser que 

lá vive! Que ideia disparatada; por que a tive? Será por viver tão solitária e ser tão 
ignorante? 

– Eu também sou ignorante; portanto, não posso responder; mas, por si, Marianna, 
bem quereria ser esse ditoso ocupante da alegre morada que sonha ver; pois então aqui o 
contemplaria e, como diz, este enfado talvez a deixasse. 

Basta. Não mais larguei amarras para o país das fadas; deixo-me ficar pelo alpendre. 
É o meu camarote real; e este anfiteatro é o meu teatro de San Carlo21. Sim, o cenário é 
mágico – a ilusão não podia ser mais completa. 

A senhora Cotovia do Prado, a minha prima-dona, oferece aqui a sua récita de gala 
e,  enquanto  absorvo  o  seu  cântico  matinal,  que  parece  vibrado,  qual  colosso  de 
Mémnon22, pela tal janela dourada, não podia estar mais longe de mim o fatigado rosto 
que ela oculta. 

Mas,  todas  as  noites,  quando  desce  o  pano,  a  verdade  vem  com  a  escuridão. 
Nenhuma luz brilha na montanha. Percorro para trás e para diante a coberta do alpendre, 
perseguido pelo rosto de Marianna e por muitas outras histórias igualmente verdadeiras. 

Digitalizado da revista Ficções nº.6, direcção de Luísa Costa Gomes, edição Tinta 
Permanente
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21 Grande ópera na Baía de Nápoles, donde é possível avistar o Vesúvio.
22 Estátua colossal do antigo Egipto, que se dizia saudar o sol nascente com um canto.
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