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Quando, na Maremma1, fui convidado para o casamento de Moro e de Fiamma, pareceu-me 

realmente tornar a viver em plena lenda. Aqueles homens hirsutos e selvagens vestidos com casacos 

de  coiro  de  búfalo  e  cobertos  de  peles,  aquelas  mulheres  trigueiras  de  olhos  desmedidamente 

dilatados pela febre, e, principalmente, ele e ela, os noivos, dois soberbos e bravios exemplares de 

raças quási extintas, causaram-me uma impressão inesquecível. 

O singular banquete homérico foi devorado em pleno bosque, na margem dum pântano tétrico 

que reflectia os jorros de luz sangrenta da fogueira onde se assava lentamente um quarto de javali; o 

vinho agreste bebeu-se dos canjirões de asa, à maneira etrusca; dos carvalhos, em volta, pendiam 

espingardas, arcabuzes e espetos, e cada qual cortava o pão pesado e escuro com uma grande faca 

de cabo de osso; uma curiosa orquestra de pífaros desafinava, no limiar do casebre incendiado pelos 

últimos raios do sol, e, ao longe, a grandes intervalos compassados, o mar chapinhava, invisível, 

para além da floresta, por cima da qual pareciam inchar, ao som daqueles baques gigantescos, as 

enormes cortinas de nuvens cinzentas. 

Mas é necessário eu dizer por que fui convidado para as bodas selvagens de Moro. Tínhamos 

travado conhecimento, não na Maremma, mas na campina que lhe serve de limite; ocupava-se ele, 

então, na caça aos melros: verdadeiro ofício de cão. Constantemente coberto de peles de cabra, do 

pescoço até aos pés, era capaz de passar três ou quatro meses do ano em plena floresta, que ele já 

conhecia pedra a pedra, folha a folha e erva a erva, munido de almécegue, de cerdas para tecer as 

suas redes e duma flauta com que imitava, à perfeição, o assobiar dos melros. Magro, descarnado, 

nodoso, indiferente ao calor, ao frio, à chuva e ao gelo, habituado a caminhar descalço na neve e na 

geada, o seu corpo adquirira a resistência do aço e, se o vento o surpreendia suado em cima duma 

colina, enxugava-se expondo o peito nu e peludo à brisa, qual animal feroz. Nunca na minha vida 

voltei a encontrar um tão fiel espécime do homem pré-histórico! 

Atirava a besta como um homem de remotas idades, era canhoto e divertia-se a fazer soar o sino 

mais alto da torre da igreja com uma pedra atirada pela sua mão possante; qualquer coisa lhe servia 

de  alimento  e  saciava  a  sede  com  as  águas  turvas  dos  riachos.  Este  ser  primitivo  tinha-se 

apaixonado  perdidamente  pela  mais  linda  rapariga  da  terra,  Fiamma  (chama)  de  nome  e  de 

aparência,  admirável filha de raças ainda não contaminadas, amassada de leite e sangue, com o 

andar de princesa, os lábios como cerejas e o riso tilintante como uma campainha; por infelicidade, 

porém, ela era filha dum homem que possuía dois campos e um grande bosque, embora fosse ele 

1  Maremma é o nome da faixa litoral, quase deserta, entre o mar Tirreno e os montes frondosos do Apenino, de 
aspecto triste e selvagem, salpicada de pântanos e de clareiras onde pastam manadas de bois selváticos e de búfalos, 
vigiados pelos “bútteri” a cavalo. 



próprio que, com a ajuda da filha e de mais parentes, fazia de lavrador e de mateiro. 

Teria  Fiamma ficado insensível  aos  olhares  fulminantes  de  Moro,  à  sua  paciente,  devota  e 

assídua constância em segui-la por toda a parte, em esperá-la na aldeia, à saída da missa, depois do 

trabalho, no regresso dos campos ou dos bosques? Quem sabe?... Fora talvez ela até, quem, por 

instinto, encorajara aquele rapaz esbelto que lhe aparecia, de repente, em cima dum penhasco, com 

a rapidez da camurça, e se recortava numa inconsciente atitude escultural, no fundo azul do céu, 

com o soberbo capacete do cabelo de azeviche, em ondas revoltas: talvez ele lhe tivesse explicado 

com rude poesia o tormento do seu coração, enquanto a ajudava a carregar nos ombros quadrados 

um pesado feixe de ramos, seguindo-a depois pela encosta íngreme com o olhar desesperado do 

amante que alcança e queima e obriga a virar-se quem por ele é seguido. 

Mas Fiamma era a última expressão da nossa família patriarcal, na qual o pai manda e todos 

obedecem, como Moro era o exemplo do homem livre que desconhece leis e dons que não sejam 

directas emanações da terra e do universo. Fiamma era dócil, e Moro nada possuía. Foi assim que 

Moro perdeu a sua Fiamma e voltou a encafuar-se como aqueles cães selvagens que voltam ao 

bando e ao seu covil de feras, depois de terem experimentado os dentes e o desprezo dos cães de 

raça, criados entre os homens; por seu turno, a rapariga pareceu curvar a cabeça à vontade do pai, 

como a curvava quando as companheiras lhe impunham a ela, jovem e forte, o feixe mais pesado. 

Um belo dia, Moro, que eu tinha conseguido arrancar da mata onde armara a sua choça de 

oleado, enquanto não chegava a estação das chuvas para aplicar a sua crueldade venatória contra os 

graciosos melros de bico doirado, aconselhava-me a apressar-me se queria caçar o texugo, do qual 

me interessava,  mais do que a carne adocicada,  a rica pele de faixa leitosa,  riscando o focinho 

carrancudo e a testa. 

–  Oiça  –  dizia-me  o  Moro,  sentando-se  nos  calcanhares  com  a  sua  fleugma  habitual  (os 

verdadeiros  homens da mata,  sempre prontos a correr,  nunca têm pressa) – oiça,  o texugo tem 

costumes que procurarei explicar-lhe ... 

Há pessoas  que,  na descrição  de hábitos  e costumes dos animais  selvagens,  põem tamanho 

cuidado, que se nos afigura terem realmente a intuição da íntima beleza da vida primitiva.  Era 

destes o meu interlocutor. 

– Veja, o texugo mora, de costume, em pleno mato, em buracos dificílimos de encontrar, donde 

sai apenas de noite fechada. É então que, com grande cautela, se aproxima dos campos cultivados, 

fareja o tronco das árvores, porque é muito guloso de frutas; mas a sua casa é o bosque, de lá não se 

afasta, e ali é impossível apanhá-lo, quando não há cães treinados para isso... em suma, se o senhor 

quer caçar o texugo, ou esta noite, ou nunca. 

– Como? Justamente esta noite? 

Moro lançou-me um dos seus olhares característicos; depois respondeu, baixando a voz: 



– É que depois de amanhã todo este bosque, que é onde há mais texugos, será cortado, percebe? 

Todo! 

A voz do caçador parecia presa dum surdo tremor, velada, não compreendi bem se de saudades, 

se de ameaça. 

– Cortado? Todo? 

– Todo. 

– Mas é uma infâmia! E porquê? 

– É que, como Fiamma vai casar ... 

– Que tem Fiamma com isto? 

– Tem, sim. Como casa com um rapaz que tem de seu, compreende o senhor? ele quer ser 

tratado da mesma maneira ... enfim, quer o dote imediatamente, e o dote ... aí o tem. 

Como poderia eu descrever o tom, o gesto ... oh! o gesto, o tom de voz em que se misturavam a 

raiva, o desejo, o desprezo, com que Moro pronunciou aquelas palavras: “O dote... aí o tem!” 

–  Sete  mil  liras  de  carvão  e  lenha  –  acrescentou,  para  mais,  que  não  para  menos,  carvão 

magnífico, lenha de troncos graúdos, um tesoiro... e depois de amanhã, lá vai! 

– Também tu? 

– Eu?! – e ergueu-se, com as pupilas a chispar como dois carbúnculos;  – eu tocar naquelas 

plantas? – Depois acalmou-se; baixou a cabeça sobre o peito e murmurou num sopro: – Eu mudo de 

terra.  

– Compreendo... 

– Não, não é pelo que o senhor julga... Aliás, eu fiz mal até em atrever-me... mas é que depois 

nem saberia  como viver.  Era  neste  matagal  que  eu  encontrava  tudo...  Mas agora...  irei  para  a 

Maremma. Já estou habituado, sabe? Que quer o senhor? Os homens avançam e os bosques vão 

caindo cortados, a seus pés! Dantes, toda esta região era uma charneca salpicada de aroeiras, de 

zimbos, de medronheiros... mais tarde, encontraram aqui uma mina, abriram ali uma estrada, acolá 

construíram uma fábrica... e as lebres desapareceram; dos gatos bravos, dos arganazes, das fuínhas, 

já nem o cheiro. Quando me lembro que eu, nestes mesmos sítios, cacei o porco-espinho... Passo a 

passo, acompanhei o bosque que recuava cada vez mais, até que me repelem também daqui, agora, 

e eu parto, em busca dos matagais... 

– Mas nunca te lembraste de trabalhar? 

– Trabalhar? E parece-lhe pequena canseira a minha? Não há ninguém, veja, ninguém – e os 

olhos do Moro fulguraram de orgulho – capaz de resistir ao que eu suporto! E depois... sou sozinho' 

E,  colhendo  automaticamente  uma  folha,  pô-la  na  boca,  imitando  perfeitamente  o  grito  da 

coruja,  que imediatamente respondeu dum olivedo. As oliveiras avermelhavam-se, porque o sol 

desaparecia, rapidamente, no ocaso, e eu disse a Moro: 



–  Estou  cansado;  se  fôssemos  amanhã  à  noite?  Estará  lua  cheia  e  até  de  madrugada  não 

começarão a cortar... será a última caçada... 

Moro reflectiu um momento, depois respondeu-me tranquilamente: 

– Sim, está bem. Amanhã à noite. O texugo virá com certeza; e quem sabe se não virá também 

mais alguma coisa ... – Depois acrescentou com precipitação: – Quando há luar, já se vê... Ora bem, 

eu vou procurar o rasto do bicho. 

E  desapareceu,  mergulhou  na  sombra  mole  do  silvado,  como que  engolido  pela  noite  que 

apagava os fulgores do sol, acendendo janelas próximas e longínquas estrelas. 

Às onze horas certas, Moro e eu púnhamos pé no atalho tortuoso que levava ao bosque. 

– Paremos aqui – disse-me o meu guia; – já semeei o caminho do texugo de cascas de pero e de 

figo, de pedacinhos de pão... aqui, arranjei-lhe esta pedra... sente-se bem? Pronto. Deixe de fumar. 

dê cá; que eu fico atrás de si, escondido. – E tirou-me da boca o charuto ainda inteiro: – Eu continuo 

a fumá-lo... e agora tenha paciência durante uma boa hora... mas, pelo amor de Deus, não se mexa, 

não se vire, faça de conta que é uma pedra. 

Estava escuro como breu; a lua erguer-se-ia antes da meia-noite (hora a que o texugo devia 

aparecer); o vento soprava para mim; tudo ia muitíssimo bem; esperei. Contudo, depois dum lapso 

de tempo que não saberia calcular, experimentei a estranha sensação de ter ficado só; parecia-me 

que o Moro me abandonara e sentia, imperiosa, a necessidade e a curiosidade de me virar para ver. 

Resisti  durante  um bom bocado,  mas  (como  explicar  o  excepcional  estado  de  alma  de  certos 

momentos? O Moro não estava, não podia estar; eu sentia que atrás de mim não havia mais do que a 

charneca deserta e sem fim, e precisava de certificar-me; de outro modo, tinha a certeza de não 

poder lutar contra a preocupação, aliás injustificada, da ausência do meu companheiro. 

Creio ter lutado comigo mesmo durante mais de meia hora; mas, por fim, com um movimento 

lentíssirno do pescoço e do peito, virei-me um pouco, sem ruído e olhei para trás. E, aos pés do 

penhasco  ervoso  onde  eu  estava  sentado,  vi  distintamente  a  luz  vermelha  dum charuto  aceso, 

mover-se de cima para baixo. corno se Moro tivesse ficado de pé e se sentasse justamente naquele 

instante. Fiquei muito admirado, de mais a mais que o caçador, contrariamente ao seu costume, 

exclamou baixinho, com o risco de estragar a caçada: 

– Esteja quieto! Já são horas... 

Obedeci, tornando a virar-me para o bosque; e eis que urna luz amarela aparece por entre os 

ramos, uma grande luz contra a qual se recortavam os troncos das árvores retorcidas e caprichosas. 

Era de certo a lua. Quási imediatamente, a clareira iluminou-se; distingui os fios de erva, as urzes, 

as pedras, todos iluminados por uma claridade que não me parecia a do luar, por ser demasiado viva 

e quente e, na charneca, fora do bosque, um vulto escuro esgueirou-se, rápido, silencioso ... 

– O texugo? 



Apontei, e eis um novelo negro rolar veloz entre os cambiantes de sombra e parar de chofre. 

Uma  lebre?  Em  seguida,  uma  infinidade  de  pequeninas  coisas  negras  serpenteou,  fervilhou, 

apareceu, desapareceu entre as ervas; depois um ciciar de folhas e uma revoada de pássaros que 

quási  me roçaram pelo rosto,  causando-me uma sensação de repulsa,  e por fim um estalar,  um 

crepitar seco e contínuo, uma espécie de rumor – se assim posso exprimir-me – de máquinas de 

coser e um relâmpago de luz tépida, que me deslumbrou. 

– Arde a selva, meu Deus! 

O Moro estava ao pé de mim, impassível, a ponta do charuto entre os dentes, braços cruzados, 

indicando-me os animais enlouquecidos que, de quando em quando, sem ruído, atravessavam a 

clareira,  quais sombras de asas que vagueassem pelo ar tenebroso. Depois uma fumaça espessa. 

impregnada dum cheiro acre a incenso e resina, envolveu-nos; ao recuar, vi, lembro-me bem, dois 

pinheiros gigantescos que torciam. como pessoas vivas, naquele braseiro flamejante, o seu corpo 

enorme, hirsuto e negro, ao longo do qual escorria, em pequenos regatos, a terebentina. Por fim 

ouviu-se um estrondo, e vi-os desabar como gigantes fulminados entre o fumo e as faíscas. 

Toda  a  charneca,  acidentada  e  gibosa,  ponteada  de  moitas  e  de  tufos  de  folhagem que  se 

agitavam curiosamente ao respirar do fogo, resplandecia sinistramente; depois ouviram-se vozes, 

passos apressados: por fim, sobre aqueles rumores surdos, indistintos,  elevaram-se, lúgubres, as 

pancadas lentas dos sinos que dobravam. O incêndio, ateado pelo vento. destruía rápido, com as 

suas mil bocas vorazes, a floresta, que fremia como tomada por um calafrio de dor atroz, e emitia, 

de vez em quando, silvos prolongados e dolentes, não sei dizer se de víboras desesperadas, se de 

ramos crepitantes. Em volta de nós, começava a aglomerar-se o povo. 

De repente, viu-se um velho, magro, curvado, precipitar-se à frente de todos; atrás dele, com o 

corpete  e o lenço vermelho da cabeça acesos pelo grande clarão,  apareceu Fiamma,  e  estacou, 

imóvel, a olhar para o seu dote que se desfazia em faíscas. O velho atirou-se ao Moro, chegou-lhe 

ao rosto os punhos nodosos, repelindo um homem que queria dizer-lhe qualquer coisa, e gritou: 

– Patife, foste tu! 

O outro,  sem dúvida o noivo de Fiamma, continuava as suas lamúrias,  retido pelas pessoas 

presentes; mas o Moro nem se mexeu: esboçou um gesto de compaixão, abanou a cabeça, e depois, 

acenando para mim: 

– Eu? – disse; – (e como podia ser eu, se nunca saí de ao pé deste senhor? Perguntem-lho a ele... 

afastei-me, diga-o o senhor, afastei-me de si? 

O silêncio era profundo; apenas se ouvia a fúria ofegante  e avassaladora do fogo e o bater 

desesperado dos machados, próximos e longínquos, que procuravam circunscrever o incêndio; o 

noivo de Fiamma estacara, aguardando a minha resposta para se atirar ao adversário. Eu tive um 

instante  de incerteza;  mas,  levantando os olhos,  encontrei  os de Fiamma, que se aproximara,  e 



pareceram-me extraordinariamente suplicantes; então, sem hesitar, respondi solenemente: 

– Não. Moro nunca saiu do meu lado. Durante toda a noite, não me deixou um só minuto. Juro-o 

pelo que tenho de mais sagrado. 

As labaredas,  agora,  já  não tinham mais  nada a  destruir  e,  na escuridão,  a  zona incendiada 

desenhava-se nitidamente na encosta íngreme da colina, como um grande braseiro em forma de 

coração, a arder. 
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