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“Mas nós, que não por determinar se foi assim ou não, como 
eles disseram, mas somente para ajuntar em breve o que os 
antigos notaram em escrito, pusemos aqui parte de seu 
arrazoado, deixando carrego ao que isto ler que destas opiniões 
escolha qual quiser”  

(FERNÃO LOPES, S/D:  255). 
 
“A narração dos fatos passados, (...) submetida em geral em 
nossa cultura a partir dos gregos, à sanção da Ciência Histórica, 
colocada sob a imperiosa garantia do ‘real’; justificada por 
princípios de exposição ‘racional’, difere, realmente, por 
indiscutível pertinência, da narração imaginária, tal como a 
podemos encontrar na epopeia, no romance ou no drama? (...)? 
 

(BARTHES, 1998) 
 
“É que cada um tem uma ideia própria, geralmente deturpada, 
da Idade Média. Só nós, monges daquela época, sabemos a 
verdade, mas, ao dizê-la, podemos ser queimados vivos”. 

 
(ECO, 1985: 65) 

 
“O jogo de experimentação sobre a linguagem (a poética) terá 
seu lugar na universidade? (...) Sim, se a universidade abrir seus 
ateliês de criação; (...) se os limites da antiga instituição forem 
ultrapassados”. 

(LYOTARD, 1988: 32) 
 
“A escrita tem horror ao vazio: o vazio é o lugar do morto, da 
falta; e não se põem mais epígrafes senão nos monumentos 
funerários”.  

(COMPAGNON, 2007: 35) 
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“Todo escritor dirá então: louco não posso, são não me digno, 
neurótico sou”. 

(BARTHES, 1993: 11) 
 
“Pode-se publicar um manuscrito que não se sabe por quem e 
para que foi escrito e que não se sabe onde e por quem foi 
encontrado”. 

(BAKHTIN, 1993: 277) 
 
A única coisa que devemos à história é a tarefa de reescrevê-la”. 

 
OSCAR WILDE 

 
"Não há literatura. Quando se escreve só importa saber em que 
real se entra e se há técnica adequada para abrir caminho a 
outros”. 

(LLANSOL, 1998: 57). 
 
“Tudo, no mundo, existe para culminar num livro”. 
 

MALLARMÉ 
 
"Só se poetas e escritores se lançarem a empresas que ninguém 
mais ousaria imaginar é que a literatura continuará a ter uma 
função". 

(CALVINO, 2009: 127) 
 
"A perplexidade é a única moral literária". 

 
(COMPAGNON, 2003: 262) 

 
“Escrevo, logo, existo. Escreva-se sobre mim e tornar-me-ei 
ficção. Mas, neste caso último, em que se terá transformado 
aquilo sobre o que escrevi?”  

D. TADEU LARAS 
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RESUMO 
 

O Romance do Horto é uma ficcionalização do Orto do Esposo, livro doutrinário cristão 
português do século XIV, em cuja narrativa exemplar estão presentes elementos narrativo-
investigativos acerca da própria motivação de produção do livro: quem o escreveu, por que o 
escreveu e para quem o escreveu (cf. PIMENTEL, 2009). Esses elementos que, já no século 
XIV, pareciam querer sintetizar de forma não sistemática uma preocupação teórica sobre a 
produção literária, tornaram possível pensarmos uma reescrita do Orto em metaficção 
historiográfica, gênero escolhido para sua criação por se tratar este trabalho de um 
questionamento teórico sobre o lugar e a função da narrativa e do autor de ficção pós-
modernos na literatura contemporânea. Além disso, encontramos na metaficção e na literatura 
fantástica uma releitura teórica da função do autor e da questão do maravilhoso medieval 
respectivamente. Dessa forma, pretendemos que O Romance do Horto seja uma narrativa 
onde uma teoria e um pensamento literário contemporâneos tenham sido capazes de recriar 
uma obra geneticamente medieval, desdobrando-se para além do romance histórico de 
reconstituição literária do "real". 

 
Palavras-Chave: 1. Literatura Comparada. 2. Ficção. 3. Metaficção. 

4. Teoria da Literatura. 5. Literatura Medieval Portuguesa. 



 
    

vii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

O Romance do Horto is a fictionalization of the Orto do Esposo, a portuguese christian 
doctrinal book of the fourteenth century, in which exemplar narrative are present narrative-
investigative elements about their own motivation for producing the book: who wrote it, why 
wrote it and to whom wrote it (see Pimentel, 2009). These elements, that in the fourteenth 
century already seemed to want to synthesize in a non systematic manner a theoretical 
concern about the literary production, became possible to think a rewrite of the Orto in 
historiographic metafictional genre chosen for its creation because it is this work a theoretical 
question about the place and role of narrative and the author of postmodern fiction in 
contemporary literature. Furthermore, we find in the metaficcional fantasy literature a 
theoretical re-reading about the author's function and about the question of the medieval 
mirabilia respectively. Thus, we hope that O Romance do Horto is a story where a theory and 
contemporary literary thought have been able to recreate a work genetically medieval, 
unfolding itself beyond the historical novel of literary reconstruction of the "real". 

 
 

Key-Words: 1. Comparative Literature. 2. Fiction. 3. Metafiction. 

 4. Theory of Literature. 5. Medieval Portuguese Literature. 
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1. Cedilhando os cês1 
 

 Esta primeira parte de nosso trabalho nasce com a proposta de explicitar e refletir 

sobre o recorte teórico a partir do qual O Romance do Horto, a parte ficcional de nossa tese-

ficção, foi pensado, elaborado e, finalmente, materializado na presente escritura para vir a 

existir propriamente, no sentido dialógico-literário da palavra, bakhtiniano mesmo, diríamos. 

Pensamos, a princípio, em redigir somente a ficção, partindo da ideia de que o arcabouço 

teórico já estaria presente no próprio texto ficcional, diluído e construído por suas narrativas e 

diálogos, glosas e notas, enfim, espalhado pela estrutura e pelo sentido dO Romance do 

Horto. Neste ponto, acompanhamos Todorov: 

 

“Poderíamos apostar que Rousseau, Stendhal e Proust permanecerão 

familiares aos leitores muito tempo depois de terem sido esquecidos 

os nomes dos teóricos atuais ou suas construções conceituais, e há 

mesmo evidências de falta de humildade no fato de ensinarmos nossas 

próprias teorias acerca de uma obra em vez de abordar a própria obra 

em si mesma. Nós – especialistas, críticos literários, professores – não 

somos, na maior parte do tempo, mais do que anões sentados em 

ombros de gigantes”. (TODOROV, 2009: 30). 

 

Assim, não estaríamos nos furtando à reflexão teórica, mas praticando-a in loco: a 

metodologia e a teoria na prática, in texto, não como elementos de uma exaustiva reflexão e 

discussão ex texto, até porque a tarefa de teorizar sobre a ideia de um texto e não sobre o texto 

que ainda viria a existir parece-nos bastante complexa, mas articulados numa prática e numa 

teoria internas, mostrando-se durante sua própria utilização e construindo-se por, em e através 

de si mesmos; muito além de uma metalinguagem, esse procedimento, pensávamos, essa 

dinâmica acabaria por se mostrar um processo de metaficção, cerne teórico-metodológico de 

nossa tese. Essa dinâmica interna que liquefaz a reflexão teórica dentro de uma narrativa sem 

descaracterizá-la, para Todorov, chega a ser benéfica no sentido de estimular o leitor a 

reconhecê-la, compreendê-la e, ele próprio, construí-la de acordo com o que se lhe vai sendo 

revelado durante o texto de ficção: 

 

                                                 
1 Porque muito já se pontuaram os “is”. 
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“Ao dar forma a um objeto, um acontecimento ou um caráter, o 

escritor não faz a imposição de uma tese, mas incita o leitor a formulá-

la; em vez de impor, ele propõe, deixando, portanto, seu leitor livre ao 

mesmo tempo em que o incita a se tornar mais ativo. Lançando mão 

do uso evocativo das palavras, do recurso às histórias, aos exemplos e 

aos casos singulares, a obra literária produz um tremor de sentidos, 

abala nosso aparelho de interpretação simbólica, desperta nossa 

capacidade de associação e provoca um movimento cujas ondas de 

choque prosseguem por muito tempo depois do contato inicial. A 

verdade dos poetas ou a de outros intérpretes do mundo não pode 

pretender ter o mesmo prestígio que a verdade da ciência, uma vez 

que, para ser confirmada, precisa da aprovação de numerosos seres 

humanos, presentes e futuros; de fato, o consenso público é o único 

meio de legitimar a passagem entre, digamos, ‘gosto dessa obra’ e 

‘essa obra diz a verdade’. (...) O leitor do texto científico se arrisca 

menos a confundir sedução e exatidão” (TODOROV, 2009: 78-79).  

  

Mais adiante, veremos como a figura do leitor, uma preocupação e um objetivo 

nossos, já que se tocou no assunto através de Todorov, e suas várias classificações e 

definições possíveis se encaixam em nossa proposta teórica, tanto na sua reflexão quanto na 

dinâmica de leitura da ficção. 

 Mas por que o desejo de escrever uma tese-ficção, mais ficção do que tese – ou seria 

uma ficção teórica, mais teoria do que ficção? – cobrou-se-nos de forma tão veemente a sua 

escritura? O que poderia parecer dar tanto fôlego a uma metaficção a ponto de fazer da sua 

própria teoria científica um dos elementos de seu enredo? Quem nos sugeriu a forma como 

trabalharíamos nossa tese foi nossa própria dissertação de mestrado, que tratou do mesmo 

tema: o Orto do Esposo (PIMENTEL, 2009), mas de uma forma tradicionalmente ortodoxa e 

científica. Nela, optou-se por fazer um estudo aprofundado sobre as condições de produção 

deste livro alcobacense de autor anônimo do século XIV, cotejando-as com uma abordagem 

teológica para que, assim, escrevêssemos o que denominamos à época como um guia de 

leitura do Orto do Esposo como obra teológica do gênero didático-exemplar medieval. No 

entanto, já naquela ocasião, pari passu à construção da reflexão histórica e teórica acerca do 

manuscrito alcobacense, seduziam-nos incessantemente – e não é esta, afinal, uma das 

funções da literatura? – componentes literários de uma inevitável leitura de fruição, no sentido 

próprio barthesiano e, talvez ainda mais, proustiano. Em outras palavras, durante a leitura do 
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texto levantamos questões de caráter subjetivo a cujas perguntas não tencionávamos nem 

podíamos, naquele momento, responder, mas que não podiam deixar de serem feitas, dada a 

própria estrutura narratológica do texto. Era como se o autor anônimo do texto tivesse sabido 

manipular os sentidos possíveis de sua narrativa, encantando e instigando seus leitores a 

mergulhar nela, propriamente como leitores empíricos (e seduzidos) e, ao mesmo tempo, 

estivesse ciente de sua função teológico-doutrinária, científica e literária. Assim, conforme 

construíamos, metodológica e teoricamente, as questões ligadas à produção didático-cristã 

alcobacense do século XIV, ficava cada vez mais claro – e não conseguimos nos distanciar 

desse aspecto por mais que o rigor científico e a tradição acadêmica o exigissem – que o texto 

do Orto do Esposo era, antes de ser o que convencionamos teoricamente que ele fosse, uma 

literatura singular, com traços de subjetividade autoral muito claros, quase, diríamos, 

modernos, abrindo uma fissura na posterior teoria literária acerca da medievalidade que 

atribui à literatura religiosa do período um esvaziamento autoral, e que dizia muito mais do 

que aparentemente estava dizendo. Ora, toda literatura, é claro, diz muito mais do que suas 

linhas querem dizer, no mínimo pela própria presença/interferência do seu leitor, mas, no caso 

do Orto, a transparência do sujeito/autor fazia-se e faz-se tão claramente que, sem prejuízo de 

um estudo teórico de sustentação de conceitos barthesianos, bakhtinianos ou benjaminianos, 

apenas para citar uma bibliografia minimamente fundamental, a sua percepção, a percepção 

dessa auctoritas, desse segundo narrador presentificado historicamente, que ao mesmo tempo 

era o narrador a-histórico das narrativas míticas ou distantes, portanto, diacrônicas, dos 

exempla, chegava a ser, mesmo num primeiro momento estrutural do texto, facilmente 

reconhecida como a primeira, ou a empírica, ou a ingênua; a óbvia. Ou seja: o narrador/sujeito 

ultrapassa o narrador/autor, concomitantemente à sua identificação com este último de forma 

muito clara. Já na primeira página do manuscrito (MALER, 1956a), o que parece ser uma 

fórmula medieval bastante comum em textos similares aos do Orto, uma dedicatória a uma 

“irmã da casa humanal e divinal” cujo pedido para que se escrevesse o livro foi modificado – 

pois não fora da forma como ela o imaginaria que de seu autor o recebera –, acaba se 

transformando numa pergunta não respondida, ou melhor, numa série de perguntas não 

respondidas: quem era essa irmã e por que seu pedido fora alterado2? O livro chegou a ser 

                                                 
2 A irmã havia pedido ao monge que lhe fizesse um livro que versasse sobre as coisas naturais mais variadas, de 
pedras a animais, suas classes, espécies, fisiologias, etc., passando por fatos históricos e grandes personagens. O 
monge respondeu-lhe que faria não só um livro sobre as coisas do mundo como se haviam passado até aqueles 
dias, mas um livro que as mostrasse através dos olhos de uma doutrina salvífica da alma, de uma visão crística 
do mundo, de prefiguração e significação da vida de Cristo e do próprio Cristo para cada um dos elementos, 
naturais e históricos, presentes no livro. 
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entregue à irmã? Segundo a crítica (MALER, 1964), os manuscritos originais foram perdidos. 

De que forma? Por quê? O próprio livro parece ter sido encerrado abruptamente; por que 

motivo? É bastante plausível que o anonimato autoral e o próprio prólogo com dedicatória – 

depois vimos que não era um procedimento tão comum assim – a uma “irmã” podiam passar 

incólumes por uma análise cultural da época, que via ser produzida assim sua literatura. Mas e 

quanto a todo o pensamento teórico-literário pós-estruturalista? Mesmo por uma análise 

estruturalista, é difícil imaginarmos o não reconhecimento de autoria, ao menos estilística, do 

Orto do Esposo? E pela coerência textual? E pela intertextualidade? Se houve uma menção à 

irmã, por que ela também permaneceu anônima e sobre ela nada mais se fala? Tentamos 

lançar alguma luz sobre essas questões em nossa dissertação. Como não era esse o objetivo 

naquele momento, deixamo-las em suspenso, mas não as esquecemos. Com o tempo e com 

algumas releituras-chave para nosso trabalho, acabamos percebendo que essas perguntas eram 

as grandes perguntas teóricas da literatura como as propôs Sartre (1957): o que é escrever?, 

por que escrever?, para quem se escreve? e também a pergunta: quem escreve?, esta, 

diretamente ligada às questões da identidade autoral discutidas por Foucault em O que é um 

autor? (2002) e por Schopenhauer (2005). Essa foi a primeira identificação teórica de viés 

anacrônico que fizemos no Orto do Esposo. Ali estavam, séculos antes da teoria da literatura, 

e da própria literatura conhecer-se, constituir-se e denominar-se como tal, os pressupostos 

básicos para essa constituição teórica, colocados ali, cada vez mais parece-nos mais claro, de 

forma proposital. Assim, portanto, começávamos a perceber que a ficção que tanto 

desejávamos, ainda que se homogeneizasse com a teoria em sua narrativa, não a poderia fazer 

caber-se em suas páginas. A teoria acerca da nossa ficção fazia-se presente e necessariamente 

individualizada, ainda que em permanente diálogo com a ficção. Começava a fazer muito 

sentido para nós um desdobramento de identidades interligadas, a teoria da/com a ficção, e 

isso só seria possível se ambas fossem construídas sobre a metaficção. Mas por que a 

metaficção historiográfica? Porque as perguntas que tanto nos atraíram não poderiam ser 

respondidas historicamente dadas as lacunas factuais; porém, por outro lado, víamos na 

metaficção historiográfica a ferramenta ficcional e teórica para preencher essas lacunas. 

Somente através da reescritura ficcional e através de uma reflexão teórica dessa mesma 

reescritura, é que nos seria possível não só dialogar com a reescritura original, mas também 

reproduzi-la ou, pelo menos, tentar imitá-la. Encontramos em Hutcheon, então, os primeiros 

passos a seguir em nosso trabalho:   
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“No entanto, o que a metaficção historiográfica e grande parte da 

teoria de hoje também ressaltam são as consequências implícitas de tal 

definição de subjetividade [autoral]. Esses romances [pós-modernos e 

de metaficção] perguntam (...) quem está falando? A quem se dá o 

direito de utilizar a linguagem dessa ou daquela maneira? A partir de 

que pontos institucionais construímos nossos discursos? De onde o 

discurso obtém sua autoridade de legitimação? De que posição 

falamos – como produtores ou como intérpretes?” (HUTCHEON, 

1991: 115). 

 

As questões metaficcionais que Hutcheon propõe, e que estão ligadas a uma dinâmica 

pós-modernista, como mais à frente explicitaremos melhor, envolvem, no nosso caso, uma 

distinção de posicionamentos histórico-culturais que iriam se sobrepor à reescritura que 

desejávamos construir, isto é, seria possível reconstruir uma mentalidade histórico-cultural 

medieval em nosso próprio tempo utilizando a releitura de si mesma fora de sua 

contemporaneidade? Ficou-nos bastante claro que isso viria a se traduzir numa diálogo entre 

hermenêuticas e sentidos literários produzidos – as exegeses – por essas hermenêuticas, a 

questão seria como administrar esse diálogo e como ele viria a se constituir. Eagleton já nos 

acenava para a possibilidade desse confronto de reescrituras, pensado por Heidegger:  

 

“Heidegger descreve seu empreendimento filosófico como uma 

‘hermenêutica do Ser’: e a palavra ‘hermenêutica’ significa a ciência 

ou a arte da interpretação. O modelo filosófico de Heidegger é 

geralmente considerado uma ‘fenomenologia hermenêutica’, para 

distingui-la da ‘fenomenologia transcendental’ de Husserl e de seus 

seguidores. Ele recebe esse nome porque se baseia em questões de 

interpretação histórica e não na consciência transcendental [embora a 

consciência transcendental faça parte, como se verá, do processo 

metaficcional de nossa reescrita] (...). O estudo central de Gadamer, 

Verdade e método (1960), coloca-nos na arena de problemas que 

nunca deixaram de atormentar moderna teoria literária. Qual o sentido 

de um texto literário? Que relevância tem para esse sentido a intenção 

do autor? Poderemos compreender obras que nos são cultural e 

historicamente estranhas? É possível o entendimento ‘objetivo’ ou 

todo entendimento é relativo à nossa própria situação histórica? 
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Veremos que há muito mais coisas em jogo nessas questões que 

apenas a ‘interpretação intencional’ [e portanto há matéria de sobra 

para o nosso trabalho]. (EAGLETON: 2006: 101). 

  

Quando, portanto, começamos a dar forma ao novo mapeamento das hermenêuticas 

superpostas, vimos que não bastaria apenas responder às perguntas deixadas pelo autor do 

Orto do Esposo, mas era preciso, agora, na prática, responder às mesmas perguntas que se 

faziam sobre nós mesmos enquanto, também, autores. Começava a se construir uma dupla 

relação entre a reescritura ficcional e a teoria dessa mesma reescritura ficcional: eram duas as 

hermenêuticas, uma frente a outra, diante do espelho, mas agora já não se sabia mais qual era 

a imagem refletida. Agora, nós também passávamos a ser uma questão a ser respondida: que 

autor3 somos nós?, para quem escreveremos?, por que escreveremos?, o que 

(re)escreveremos? Era o momento de buscarmos as ferramentas para encontrarmos as 

respostas a essas perguntas. Metodologicamente, a solução que pensamos mais eficaz seria a 

organização do pensamento teórico pertinente a uma literatura mimética, de imitatio, 

construída dentro uma mentalidade cultural pós-modernista que contempla, entre outros 

elementos de criação e identidade literária, o pastiche e a ironia. Era-nos necessário, contudo, 

a reflexão crítica e teórica dessas ferramentas para que pudéssemos escolhê-las e manuseá-las 

corretamente. Estas escolhas, invariavelmente, se traduziriam, por sua vez, em outras questões 

teóricas: se nossa intenção era ficcionalizar o processo de criação do Orto do Esposo para, 

dentro dessa ficção e através dela, dialogarmos com as teorias literárias pertinentes, teríamos 

que necessariamente deslocarmo-nos culturalmente para o scriptorium de Alcobaça no século 

XIV e fazer de nossa tese-ficção uma tese-ficção histórica: uma metaficção historiográfica. 

Isso, a princípio, se traduzia num problema prático: falaríamos sobre a criação do Orto como 

observadores ou lançaríamos mão de uma mimese literária medieval? Que foco narrativo 

usaríamos: seríamos observadores?, personagens?, narradores oniscientes? Começando a 

pensar nas respostas, chegamos logo à conclusão que nos pareceu mais clara: estamos no 

século XXI e somos pós-modernos, ainda que dentro de uma perspectiva de cronologia de 

                                                 
3 Adiantando-nos ao capítulo seguinte, diríamos que o autor, segundo Bakhtin, “é o agente da unidade 
tensamente ativa do todo acabado, do todo da personagem e do todo da obra, e esse é transgrediente a cada 
elemento particular desta. Na medida em que nos compenetramos da personagem, esse todo que a conclui não 
pode ser dado de dentro dela em termos de princípio e ela não pode viver dele nem por ele guiar-se em seus 
vivenciamentos e ações, esse todo lhe chega de cima para baixo – como um dom de outra consciência ativa; da 
consciência criadora do autor”. (BAKHTIN, 2003: 10-11). Contudo, quando pensamos nO Romance do Horto 
como o próprio autor de si mesmo, podemos criar o efeito de que “esse todo” pode, sim, ser dado de dentro do 
personagem, pode chegar-lhe horizontalmente, por ele mesmo, pois ele é seu próprio autor que, de 
transgrediente, passa a ser ingrediente. 
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gêneros textuais ou movimentos literários, na falta de denominação melhor ou, ainda, 

podemos dizer que vivemos na pós-modernidade, ou pensamos consonante as dialéticas pós-

modernistas. Mas como o pós-modernismo pode trabalhar a mimese de um texto medieval 

que se pretende metalinguístico enquanto ficção de si mesmo, isto é, metaficcional? E foi 

assim que chegamos à metaficção historiográfica como a solução dos problemas a que nos 

propomos resolver e trabalhar. 

 Esta é uma breve explicação das motivações e necessidades teóricas que deram forma 

e essência aO Romance do Horto. Gostaríamos, contudo, de deixar algumas linhas finais 

sobre as motivações subjetivas que levaram ao presente trabalho. Resultante do que 

poderíamos chamar de um eu-lírico-acadêmico, por causa de uma série de crenças sobre o 

papel da academia na sociedade (a criação artística como resposta ao investimento social que 

somos, cada um de nós, pós-graduandos), sobre a formação do próprio professor universitário 

(o de retornar à graduação com uma experiência literária que vem somar-se à bagagem teórica 

que se desdobra, no final, sobre outras experiências literárias) e sobre o estímulo à escrita 

criativa que o próprio corpo discente nos apresenta, muitas vezes timidamente – é preciso 

estimulá-los e encorajá-los constantemente à prática da criação literária – e sobre ela nos 

questiona recorrentemente, ansiávamos por um outro protocolo, um outro paradigma, uma 

nova relação entre o conhecimento e a teoria necessária para esse conhecimento. 

Desejávamos, portanto, por em prática algo sobre o qual nos debruçamos diariamente em 

nossa própria área: a literatura. Não é uma bandeira originalmente nossa, nem inédita; tem-se 

visto experiências importantes alcançarem de forma positiva esse objetivo em comum4. Dito 

de outra forma, por que não, se estamos, afinal, na área de letras, produzir, de nosso ponto de 

enunciação histórico-ideológico, uma linguagem narrativa que seja, ela própria, a 

                                                 
4 Exemplos de teses de doutoramento que se tornaram livros: Rakushisha, de Adriana Lisboa, publicado pela 
editora Rocco, e A Chave da Casa, de Tatiana Salem Levy, publicado pela editora Record, a primeira orientada 
pelo professor Gustavo Bernardo, na UERJ, e a segunda pela professora Marília Rothier Cardoso, na PUC-RJ. 
Poderíamos ainda mencionar o livro Banalogias, de Francisco Bosco, editado pela Objetiva, nascido de uma tese 
de doutorado. Não poderíamos esquecer também o nome de Silviano Santiago, que, conforme Miguel Conde, “é 
apontado como um precursor no Brasil de uma produção acadêmica mais ensaística quanto de uma escrita 
ficcional que trabalha questões de teoria e crítica literária”. (CONDE, Miguel. Jornal O Globo. Rio de Janeiro, 
13 de setembro, 2008. Caderno Prosa e Verso, pp. 1-2). E por fim, imprescindível a citação do livro Variante 
Gutemburgo, de Esdras do Nascimento, publicado pela editora Nórdica em 1977. Transcrevemos aqui o texto 
que consta na orelha da primeira edição por representar com exatidão o nosso propósito com O Romance do 
Horto: “Com este romance, acrescido de uma nota teórica para os interessados em aprofundar seus estudos 
literários, o escritor Esdras do Nascimento obteve o título de Doutor em Letras, pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. É a primeira vez no Brasil, e talvez no mundo, que isso ocorre, pois em geral as teses visando ao 
doutoramento se limitam ao campo teórico, tangenciando, quando muito, a área da criação. Graças à largueza de 
visão da banca examinadora, formada pelos professores Afrânio Coutinho, Eduardo Portella, Emmanuel 
Carneiro Leão, Bela Josef e Mário Camarinha da Silva, o romance-tese foi aprovado, dadas as suas implicações 
teóricas explícitas, abrindo novas perspectivas aos trabalhos literários que se vierem a fazer, ao nível de pós-
graduação, no país” (NASCIMENTO, Esdras do, 1977, primeira orelha). 
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presentificação, uma exemplificação tangível de uma fundamentação teórico-metodológica? 

Em outras áreas do conhecimento esta já é uma prática comum, como na música e nas artes 

plásticas. Não pretendemos, portanto, com nosso trabalho, uma transgressão5 ou uma 

inovação6, mas um repensar, um convergir, um somar. 

E assim foi que da ideia de se escrever uma ficção como tese, acabou-se chegando à 

escritura de uma tese-ficção, no sentido mesmo de uma dicotomia prática: a tese e a ficção, 

em diálogo permanente, porém, independentes.  

Deixamo-los agora com aquele que já foi morto, ressuscitado, morto novamente e hoje 

perambula entre nós sem muita certeza de estar vivo ou morto ou de sequer existir: o autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 “O pós-modernismo é, ao mesmo tempo [e desejamos nos posicionar, e aO Romance do Horto, em relação a 
uma estética pós-modernista, como veremos adiante, daí nosso comentário], acadêmico e popular, elitista e 
acessível” (HUTCHEON, 1991: 69). Além disso, “assim como grande parte da teoria literária contemporânea, o 
romance pós-modernista questiona toda aquela série de conceitos interrelacionados que acabaram se associando 
ao que chamamos, por conveniência, de humanismo liberal: autonomia, transcendência, certeza, autoridade, 
unidade, totalização, sistema, universalização, centro, continuidade, teleologia, fechamento, hierarquia, 
homogeneidade, exclusividade, origem. No entanto (...), questionar esses conceitos não significa negá-los – mas 
apenas indagar de sua relação com a experiência (...). O processo pelo qual isso se realiza é um processo de 
estabelecimento e posterior afastamento (ou de uso e abuso) dessas mesmas ideias contestadas” (HUTCHEON, 
1991: 84).  
6 “A metaficção, contudo, oferece tanto inovação quanto familiaridade através da reescrita individual, minando-
se convenções familiares. (WAUGH, 1984: 12). 
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2. Quem vai contar a história? 

 

 Eis aí uma pergunta impossível de ser respondida. Quer dizer, na verdade, ela é 

bastante possível de ser respondida. Então por que o paradoxo? Porque esta pergunta 

pressupõe tantas respostas quantos forem os vieses escolhidos para respondê-la. Verificar essa 

questão não é difícil, basta imaginarmos que Michel Foucault elaborou uma comunicação a 

ser apresentada na Société Française de Philosophie em 1969 intitulada Qu’est-ce qu’un 

auteur? Ora, se a construção teórica de um sujeito que se senta à frente de uma máquina de 

escrever ou, hoje, de um computador, traz consigo uma série de debates filosóficos a respeito 

de sua própria existência, então está claro que o estatuto de sua existência é, no mínimo, 

problemático. Será? Ainda que nos bastasse a concisão de Foucault, “o autor é aquele que dá 

à inquietante linguagem da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real” 

(2009: 28), a problematização da figura do autor é inevitável, dado o gênero literário em que 

escolhemos inserir a “função de autor” (FOUCAULT, 2009): a metaficção. Explicamos. A 

priori, partamos, pois, desse nosso reconhecimento óbvio do autor: é alguém que, com uma 

ideia a martelar-lhe a mente ou um dever intelectual qualquer, sentar-se-á em frente a uma 

máquina de escrever digital – já o estamos posicionando ideologicamente – e, numa espécie 

de transe catártico consciente, encherá de signos e significações – alguns mais claros que 

outros – tantas páginas quantas forem necessárias à sua satisfação intelectual – e essa já é uma 

outra problematização de profunda discussão teórica, pois, como é possível saber quando uma 

obra está, de fato, terminada? Ora, quem é esse sujeito catártico, em princípio de exposição 

teórica? Concordamos com Foucault quando ele diz que a noção desse autor  

 

“constitui o momento forte da individualização na história das ideias, 

dos conhecimentos, das literaturas, na história da filosofia também, e 

na das ciências. Mesmo hoje, quando se faz a história de um conceito, 

de um gênero literário ou de um tipo de filosofia, creio que tais 

unidades continuam a ser consideradas como recortes relativamente 

fracos, secundários e sobrepostos em relação à unidade primeira, 

sólida e fundamental, que é a do autor e da obra”. (FOUCAULT, 

2009: 33). 

  

Pois bem, somos nós o autor histórica e culturalmente definido, ideologicamente 

identificado, enunciativamente categorizado e espaço-temporalmente situado, e é a partir 
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dessas configurações que enunciaremos nosso discurso. Contudo, se desejamos simular um 

autor medieval mimético – a esta altura cremos já estar claro o objetivo deste trabalho –, 

como fica o diálogo entre essas sincronias autorais? Do que abrir mão e do que lançar mão na 

confecção de um manuscrito medieval “contemporâneo” a nós? O monge copista alcobacense 

medieval tinha, evidentemente, seus paradigmas culturais e, consequentemente, autorais – 

ainda que a questão autoral na Idade Media possa render argumentações que levem ao seu 

desvanecimento. Temos a vantagem temporal e científica de compreender esses paradigmas e 

de trabalhá-los dentro da esfera do simulacro, mesmo que não cheguemos nunca a ver o 

mundo como o autor monástico medieval o via. A única forma, portanto, de nossa tese-ficção 

sustentar-se como hipótese plausível é escrevendo-a sob um olhar contemporâneo, sobre o 

qual falaremos mais detalhadamente ainda mais adiante. Supondo, pois, que nossa hipótese de 

simulação seja possível através do pastiche e da imitatio, falta ainda distinguir a vox narrativa: 

seremos um autor do século XXI pretensamente afastado e isento de quaisquer contaminações 

de nosso próprio tempo em detrimento de um pseudodiscurso medieval próprio de um monge 

cisterciense, alcobacense, português e do século XIV? Ou seremos um pseudoautor monacal, 

cisterciense, da Alcobaça do século XIV consciente e inevitavelmente permeável ao sujeito 

autoral físico de sete séculos depois? Na primeira hipótese, correríamos o risco de escrevemos 

apenas um romance histórico, mas, como estamos nos propondo a um texto metaficcional de 

construção por ferramentas de dinâmicas textuais pós-modernas (mas não exclusivamente 

pós-modernas ou criadas pelo pós-modernismo), é necessário que pelo menos essa metaficção 

e essas dinâmicas encontradas também na pós-modernidade estejam presentes no texto 

ficcional de forma teórica, disseminadas pela narrativa, transformando-a, agora sim, numa 

tese-ficção. Já na segunda hipótese correríamos outro risco: o de o discurso pseudomonástico 

soar inverídico, forçado, pouco autêntico, e por um simples motivo: por mais que saibamos 

reconhecer e recriar esse tipo de discurso, não saberemos efetivamente nos pronunciar 

culturalmente como medievais, fato incontestável. Não temos mais acesso ao sistema de 

codificação e decodificação internos da Idade Média por mais que a compreendamos. E se, 

por graça e obra de uma infinidade de leituras chegássemos a esse nível de aculturação e 

desaculturação (respectivamente a deles e a nossa), que hipótese acadêmica estaria sendo 

apresentada? A de que, num esforço cultural hercúleo, é possível escrever a partir de outras 

mentalidades históricas fazendo parte de outras? Parece-nos uma total impossibilidade, que se 

torna crível apenas por um estatuto teórico da dinâmica metaficcional pós-moderna (ou assim 

chamada pelo pós-modernismo que já a encontrou pronta e acabada) – que prevê e se utiliza 
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de uma série de procedimentos artísticos dentro de um cenário ideológico-cultural próprio –, 

ou seja, de um trabalho literário consciente de simulação e análise dessa simulação. E é 

somente através da pós-modernidade e da sua poética (HUTCHEON, 1991) que 

responderemos à nossa questão existencial autoral: não seremos nem o autor do século XXI 

que pretende simular o autor do século XIV nem o autor do século XIV inexoravelmente 

contaminado de século XXI, mas uma construção consciente dessas duas vertentes, cujas 

partes constituintes estarão em contínuo diálogo, diálogo este que será a estrutura da 

construção teórica a que nos propomos. Se, porém, temos a vox e, com ela, o auctor, falta-nos 

ainda a persona, o narrator. Talvez devêssemos utilizar o termo sententia ao invés do termo 

vox, devido à conceituação que Compagnon desenvolve:  

 

“A citação do pensamento, a repetitio sententiarum, é, evidentemente, 

a boa sententia: fica próxima das coisas, toca o sentido e os sentidos, 

sobrevive à sua enunciação, pois é antes de tudo conceitual. Em face 

dela, há uma figura desagradável, a da repetição cansativa, a das 

palavras: ela se chama vox e é a única que coincide com o nosso 

emprego atual da citação: segundo este, não cabe reproduzir o 

pensamento, mas redizer as palavras que uma vez já expressaram a 

coisa. A sententia, em suma, fornece o significado, enquanto a vox faz 

ressoar o significante. Não é insignificante que a repetitio verborum se 

chame vox” (COMPAGNON, 2007: 87).  

 

Nossa conceituação, portanto, partiu da figura prévia que nós mesmos evocamos, o 

auctor, associando-o à sua pessoa física que, como tal, pressupõe uma vox. Embora o termo 

sententia esteja, de fato, mais compatível com o estatuto do narrator, a priori: 1) O Romance 

do Horto pode ser entendido como a transcrição da oralidade dos personagens – e na Idade 

Média muitos manuscritos eram ditados, como se sabe; 2) o uso da vox não elimina, por sua 

recepção, os significados a serem apreendidos pela enunciação dos significantes. Assim, se 

optamos por trabalhar com a sententia, que, para Quintiliano (COMPAGNON, 2007: 90), “é 

antes de tudo um elemento da elocutio”, podemos traçar o seguinte paralelo: O Romance do 

Horto é a sententia da elocutio que é o Orto do Esposo. Contudo, dentro da nossa metaficção 

labiríntica ad infinitum, esses papéis podem se inverter, como também se invertem, ou antes, 

se alternam, os papéis de narratores de D. Tadeu e D. Miguel, Pimentel, Guinefort, Keiran e 
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o próprio Romance do Horto, entre outros tantos narratores/personae que se propuseram à 

tarefa narrativa. 

Em princípio, não há uma premissa estanque a partir da qual se defina um narrador 

mais ou menos próprio. A história pode ser contada por qualquer um de seus personagens, sob 

qualquer ponto de vista, ou mesmo todos, alternando entre capítulos, tecendo uma rede de 

interpretações sobre o mesmo assunto, compondo um mosaico multifacetado sobre um 

determinado fato. Isso já se fez anteriormente e continuará a ser feito por que é, 

literariamente, um recurso narrativo que dá fôlego à história e mantém o leitor interessado, 

enredado, na polifonia da narrativa, sugerindo a ele antecipar-se ao próximo narrador, a fazer 

comparações e até mesmo de montar um cenário fragmentado cujas peças são dadas de 

formas distintas por cada narrador7. De novo, estaríamos apenas praticando um exercício de 

escrita parodístico, fecundo, é verdade, mas apenas uma escrita parodística. Não haveria aí, 

nessa interposição e sobreposição de vozes, por elas mesmas, uma abordagem teórica. A 

metaficção, “fenômeno estético autorreferente através do qual a ficção duplica-se por dentro, 

falando de si mesma ou contendo a si mesma” (KRAUSE, 2010: 9), passa a ser, ao mesmo 

tempo, causa e consequência de nosso trabalho: se ela é nossa meta literária e, 

simultaneamente, a própria ferramenta de si mesma a ser usada numa narrativa, é necessário 

todo um jogo narratológico muito específico para que isso se dê de forma verossímil, 

sustente-se esteticamente. Não nos parece que apenas a alternância de narradores como fim 

                                                 
7 A noção de polifonia, de romance polifônico, passa, estética e teoricamente, pela noção de carnavalização 
textual de que fala Kristeva: “O romance que engloba a estrutura carnavalesca chama-se romance polifônico. 
Dentre os exemplos propostos pro Bakhtine, pode-se citar Rabelais, Swift, Dostoievski. Poderíamos acrescentar 
o romance “moderno” do século XX – Joyce, Proust, Kafka – especificando que o romance polifônico moderno, 
apesar de, quanto ao monologismo, ter um estatuto análogo ao estatuto do romance dialógico, das épocas 
precedentes, deste se distingue claramente. Deu-se um corte no fim do século XX, de modo que o diálogo em 
Rabelais, Swift ou Dostoiévski, fica no nível representativo, fictício, enquanto o romance polifônico de nosso 
século se faz ‘ilegível’ (Joyce) e interior à linguagem (Proust, Kafka) (KRISTEVA, 1974: 70). O Romance do 
Horto, pois, é “ilegível” porque sua natureza carnavalesca dissolve e ao mesmo tempo condensa os estatutos 
autorais, narrativos e dos personagens num emaranhado coeso e coerente de polifonia, perpassando até mesmo, 
em alguns momentos, pelo que Barthes vai chamar de texto psicótico e texto esquizofrênico, contudo, de uma 
psicose e de uma esquizofrenia totalmente conscientes de si e produtoras de sentido. É importante, ainda, 
ressaltar que o processo de carnavalização ou polifonia ou esquizofrenia dO Romance do Horto não está ligado à 
noção primeira, como também atesta Kristeva, de uma narrativa carnavalizante quase escatologia erótica e 
hedonista e, portanto, socialmente marginal; está sim, é claro, ligada a uma certa transgressão, mas uma 
transgressão operacionalizada dentro da construção narrativa, e é essa nuance que dá aO Romance do Horto a 
perspectiva da polifonia carnavalizada e “ilegível”: a transgressão narrativa e até mesmo a transgressão 
dialógico-discursiva, por inferência e interferências intertextuais. Além disso, podemos entender por 
carnavalização, principalmente dentro do contexto de criação dO Romance, uma característica da estética pós-
moderna, na qual dos deteremos mais adiante, como lembra Villaça (1996: 26): “Ibhn Hassan, em torno de 1970, 
foi um dos primeiros a estudar sistematicamente a questão, caracterizando o posmodernismo como: 
indeterminação, fragmentação, descanonização, dessubstanciação do eu, o irrepresentável, ironia, 
carnavalização, performance, desconstrução, imanência”, todas elas características da narrativa dO Romance do 
Horto. 
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para a costura de uma narrativa inicialmente fragmentada seja o suficiente para a 

aplicação/demonstração de uma teoria literária. Por que não, portanto, não só usarmos dessa 

interposição plurívoca como a ela somarmos vozes ficcionais de personagens que, dentro da 

própria ficção, serão eles também ficcionais e, além disso, fazer do ato da escritura, ou do 

livro mesmo, se preferirem, também ela uma voz narrativa consciente do seu papel de 

escritura, e suporte material dessa escritura – ambas as situações se confundem – contínua e 

em processo? Dê-se a esses elementos a capacidade de se conhecerem e de se citarem uns aos 

outros fazendo com que a obra dobre-se sobre si mesma e se (re)construa como tal, sabendo-

se, ela própria, ficção de si mesma, uma realidade totalmente inverossímil mas 

paradoxalmente presentificada e estaremos, desse modo, trazendo a termo a metaficção 

historiográfica, o simulacro, a imitatio da literatura medieval – que é, ao mesmo tempo, a 

subversão da própria história que a originou, como ensina Villaça (1996: 175): “a metaficção 

historiográfica, misturando história, ensaio e ficção, é autorreflexiva, descontínua e trabalha 

no sentido da subversão de uma visão única da história8” –, a questão do autor, da função do 

autor, da voz narrativa e, de certa forma, da literatura fantástica. Em outras palavras, 

estaremos entrando num labirinto como aqueles de Borges, um labirinto que também se dobra 

sobre si mesmo e de onde não é possível sair, não por que não haja saída, mas porque a saída 

é a própria releitura da entrada, é o seu duplo invertido, uma infinitude (o hipertexto de 

Genette9), uma circularidade encerrada numa obra estruturalmente fechada. 

 NO Romance do Horto, esse labirinto é soerguido literariamente graças à metaficção, 

que se recria a todo o momento e cujas bases narratológicas constituem-se e alimentam-se de 

ficção da ficção, e ambas se sustentam enquanto realidade verossímil, que reside no fato de 

existir realmente um livro chamado Orto do Esposo, escrito comprovadamente por um monge 

alcobacense no século XIV e oferecido a uma mulher da qual nada se sabe a não ser que era 

uma “irmã” do autor, que quis permanecer anônimo, mas parece-nos bastante provável que 

não o tenha conseguido de todo: “O escriba possui e conserva – protegendo-a como segredo 

de fabricação – uma competência textual mais preciosa, fundada no conhecimento das 

fórmulas eficazes, das regras discursivas, do manejo das figuras, de tudo o que constitui, no 

sentido primeiro, o estilo” (ZUMTHOR, 2001: 102). Tudo o mais é ficção, e por ficção 

permitimo-nos chamar todas as lacunas que a História não foi capaz de preencher e que são, 

                                                 
8 Em relação à questão da autoria medieval, esta sobreposição permite aO Romance transformar-se em auctoritas 
de si mesmo. Se na Idade Média um texto não deveria circular sem a devida auctoritas como lastro ideológico 
que justificasse sua existência enquanto texto, na simulatio que é O Romance a situação não é diferente: sua 
auctoritas é o Orto do Esposo e este, por sua vez, tem como auctoritas O Romance do Horto. 
9 http://www.fcsh.unl.pt/invest/edtl/verbetes/H/hipertexto.htm. Acesso em 29 julho de 2010. 
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portanto, terreno favorável da ficção ou, no nosso caso, da metaficção como exercício 

acadêmico de criação e crítica hipotético-teórica pós-estruturalista, como define Eagleton: 

“No pós-estruturalismo na há uma divisão clara entre ‘crítica’ e ‘criação’: ambos os modelos 

estão compreendidos na ‘escrita’ como tal” (2006: 210). Lembramos, contudo, que nosso pós-

estruturalismo não é constituído de, como mostra o próprio Eagleton, “textos literários 

modernistas, experimentais, enigmáticos e de uma rica ambiguidade” (2006: 109), e sim 

aquele de que se vale o pós-modernismo como movimento que até pode ser experimental, 

enigmático e ambíguo (como poderá ser chamado O Romance do Horto), mas de uma 

ambiguidade consciente de si mesma, e não aleatória ou anárquica. A essa ambiguidade 

preferiríamos chamar, de acordo com Kristeva (1974), de ambivalência. Com efeito, a 

ambiguidade de sentido textual, quando conscientemente trabalhada, nada mais é do que o 

direcionamento de uma polissemia que lhe é inerente, como dirá Barthes:  

 

“O texto é plural. Isso não significa apenas que tem vários sentidos, 

mas que realiza o próprio plural do sentido: um plural irredutível (e 

não apenas aceitável). O Texto não é coexistência de sentidos, mas 

passagem, travessia; não pode, pois, depender de uma interpretação, 

ainda que liberal, mas de uma explosão, de uma disseminação. O 

plural do Texto prende-se, efetivamente, não à ambiguidade de seus 

conteúdos, mas ao que se poderia chamar de pluralidade 

estereográfica dos significantes que o tecem (etimologicamente, o 

texto é um tecido)” (BARTHES, 1988: 74).  

 

Ou, se preferirmos a perspectiva genettiana, a ambiguidade, se não for internamente 

dialógica, pode ser, e é, hipertextual: “Essa ambiguidade se deve precisamente ao fato de que 

um hipertexto pode ao mesmo tempo ser lido por si mesmo e na sua relação com seu 

hipotexto” (GENETTE, 2006: 143). Não é este, concordamos, um processo literário muito 

diferente da obra labiríntica de Borges, mas Borges, bem observado, não teria desejado provar 

nada, nem que podia fazer o que fez nem que o que fez tinha lastro teórico, tanto é que o fez. 

Além disso, a literatura fantástica de Borges “se encerra” em si mesma, é sobreposta a ela 

própria – e disso tem-se o efeito labiríntico borgeano. Com O Romance do Horto, pretende-se 

que esse tipo de literatura fantástica seja aplicado à hipótese teórica da recriação de um gênero 

literário que se reconheça como recriação em processo. Borges unia as pontas e tornava 

circular uma narrativa. O que nós pretendemos é mostrar que esse processo de circularidade 
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pode ligar, através da metaficção, gêneros discursivos e seus respectivos momentos histórico-

ideológicos, um como causa e consequência do outro, simultaneamente, cujo produto é a 

narrativa circular que se sabe circular e que se permite criar-se circularmente porque se 

entende ontológica e multidimensional. Agora é possível dizer, cremos, que um dos 

narradores centrais dO Romance do Horto será o próprio Romance do Horto, cuja existência 

só é possível, dentro de sua própria narrativa, devido a personagens ficcionais, e que são eles 

próprios ficção de outros narradores dentro dO Romance do Horto, por causa do seu relato 

por esses personagens. Para tornar mais clara a visão que temos da construção do narrador 

para O Romance do Horto, por oposição, acompanhemos o raciocínio de Todorov quando este 

conceitua a pessoalidade e a impessoalidade do narrador literário:  

 

“A narrativa literária, que é uma palavra mediatizada e não imediata e 

que sofre além disso os constrangimentos da ficção, só conhece uma 

categoria ‘pessoal’ que é a terceira pessoa, isto é, a impessoalidade. O 

que diz eu no romance não é o eu do discurso, por outras palavras, o 

sujeito da enunciação; é apenas uma personagem e o estatuto de suas 

palavras (o estilo direto) lhe dá o máximo de objetividade, ao invés de 

aproximá-la do verdadeiro sujeito da enunciação” (TODOROV, 2008: 

61).  

 

NO Romance do Horto, a intenção é demonstrar teoricamente via texto ficcional que, 

graças à intervenção da metaficção e da apropriação /regurgitação semiológica pelo estatuto 

da pós-modernidade, o eu ficcional do personagem é de fato o mesmo eu do discurso dentro 

de uma matriz de conscientização literária e falsamente distanciado dessa conscientização. O 

personagem, nO Romance do Horto, sabe que é criação literária mas não recorre ao artifício 

clássico do questionamento com o autor enquanto tem sua história escrita, pelo contrário, ele 

aceita o jogo da máscara e da mimese e passa a construir-se a si mesmo através de ficções que 

ele próprio construirá e que só serão possíveis porque o seu autor, ele mesmo – e já estamos 

portanto na estética do duplo eu – também se insere no jogo que faz dele criação de sua 

própria criação, como num baile de máscaras veneziano em que, em certo momento, as 

máscaras são trocadas e pode-se ver aquilo que se foi pelos olhos daquele que por nós era 

então visto. 

“Mas existe um outro eu [continua Todorov], um eu invisível a maior 

parte do tempo que se refere ao narrador, essa ‘personalidade poética’ 
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que apreendemos através do discurso. Existe pois uma dialética da 

personalidade e da impessoalidade entre o eu do narrador (implícito) e 

o ele da personagem (que pode ser um eu explícito), entre o discurso e 

a história. Todo o problema das ‘visões’ está aqui: no grau de 

transparência dos eles impessoais da história com relação ao eu do 

discurso” (idem, ibidem: 61-62).  

 

A esse respeito, O Romance do Horto, a ‘personalidade poética’ a que Todorov se 

refere, está na instância do próprio livro enquanto narrador de si mesmo e, portanto, da 

própria história. Ele é, ao mesmo tempo, implícito e explícito, ele é eu e eles, e o grau de 

transparência desses elementos impessoais – e já vimos que não haverá nada de impessoal na 

narração dO Romance do Horto – vai ser identificado através das citações e intertextualidades 

internas entre o livro enquanto personagem e o livro enquanto personagens constitutivos de 

sua própria univocidade. Contudo, Todorov, bem ao seu estilo de um estruturalista que nunca 

coube em seu próprio estruturalismo, acaba por reconhecer que há nuances possíveis além 

dessa partição severa dos eus narrativos. Estamos de acordo com Todorov quando ele chega a 

esta conclusão: 

“Essa é apenas uma primeira repartição sumária; toda narrativa 

combina várias visões ao mesmo tempo; existem, por outro lado, 

múltiplas formas intermediárias. A personagem pode trapacear 

consigo mesma ao contar, como pode confessar tudo o que sabe sobre 

a história; pode analisá-la até os mínimos detalhes ou satisfazer-se 

com a aparência das coisas; pode apresentar-nos uma dissecação de 

sua consciência (o ‘monólogo interior’) ou uma palavra articulada; 

todas essas variedades fazem parte da visão que põe em condição de 

igualdade narrador e personagem” (idem, ibidem: 62).  

 

E eis o narrador dO Romance do Horto via Todorov. Nada existe de concreto dentro 

dO Romance porque o próprio livro é uma ficção de si mesmo, e é notável que a metaficção 

consiga materializar algo que é impossível de ser no sentido filosófico da palavra. Já vimos, 

com Krause, a definição de metaficção, mas gostaríamos, ainda com Krause, de mostrar como 

se esquematiza essa metaficção em que colocamo-nos como autores ficcionais, pois de seu 

reconhecimento nas páginas que se seguem, e também na parte ficcional, depende nosso 

trabalho. 
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“Entre os esquemas metaficcionais, encontramos: romances sobre uma 

pessoa escrevendo um romance; contos sobre uma pessoa lendo um 

conto até se ver de repente dentro do conto que está lendo; histórias que 

comentam as convenções da própria história, como capítulos, títulos, 

parágrafos ou enredos; romances não lineares que possam ser lidos não 

apenas do princípio para o final; notas de rodapé que continuam a 

história enquanto a comentam; romances em que o autor é personagem 

do seu próprio romance; histórias que conversam com o leitor, 

antecipando, frustrando ou ironizando suas reações à história; 

personagens que se preocupam seriamente com a circunstância de se 

encontrarem em meio a uma história de ficção; trabalhos de ficção que 

saem de dentro de outros trabalhos de ficção; histórias que incorporam 

aspectos e referências de teoria ou crítica da literatura; obras que criam 

biografias de escritores imaginários; enredos que sugerem aos leitores 

que eles se encontram em mundos tão ficcionais quanto aquele dos 

enredos” (KRAUSE, 2010: 84). 

 

Imaginando-se todos esses mecanismos de construção literária sendo aplicados à 

produção de um manuscrito medieval, teremos uma noção exata da produção, teórica e 

ficcional, dO Romance do Horto. Não nos alongaremos muito neste capítulo com as 

conceituações de autor/leitor-empírico/ideal/limiar teorizadas por Umberto Eco (2000, 2002 e 

2005); tampouco, agora, cruzaremos estas referências com os pressupostos da Estética da 

Recepção e História da Literatura (1989), de Zilberman. Naturalmente, por sua importância 

teórica em nosso trabalho, não nos furtaremos ao comentário e à reflexão dessas questões, 

mas, como mais à frente redigiremos um capítulo dedicado à destinação da obra de 

metaficção, ao qual todos esses questionamentos também são fundamentalmente relevantes, 

preferimos, lá, fazermos essas considerações entre leitores, autores e textos, até porque um 

não existe sem o outro e, juntos, formam o tripé onde se sustenta a dinâmica da leitura, ou a 

própria literatura. 
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Figura 1 - Como nesta litografia de M. C. Escher 

(“Ascending and Descending”, 35,5 cm × 28,5 cm, 

1960), O Romance do Horto é, de certa forma, uma 

perspectiva literária improvável, já que sua 

existência deve-se a narrativas que falam sobre o 

próprio livro mas que só existem a partir desse 

mesmo livro, criando uma circularidade que só 

pode fazer sentido nela mesma, tautológica, como 

uma singularidade astronômica ou uma “alça” 

matemática. Sua existência incomoda a realidade e 

só é possível com o auxílio de elementos externos à 

sua essência, que a destorcem e a deslocam para um 

plano de realidade conhecida e aceitável, como a 

perspectiva, para os desenhos de Escher, e como a 

metaficção, para O Romance do Horto.  
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3. Que história será contada e como será contada? 

 

 O enredo de O Romance do Horto não é tão imbricado quanto possa ter parecido até 

agora. A história se passa em Portugal, no século XIV, nos reinados de D. Dinis, D. Afonso 

IV e D. Pedro I, e tudo gira em torno da produção marginal de um livro que realmente existiu 

o Orto do Esposo, como já dissemos (PIMENTEL, 2009). Quando D. Pedro I resolve 

encomendar a um monge de Alcobaça, D. Miguel, uma obra sobre as coisas do mundo para 

presentear D. Inês de Castro, ele não poderia supor que tal encomenda viesse a fazer parte de 

um dos mais terríveis episódios da história portuguesa: o beija-mão da rainha morta, D. Inês 

(se a historiografia oficial não reconhece o episódio, D. Tadeu o faz como (co)autor dO 

Romance do Horto por ter sido sua testemunha ocular). Ocorreu que D. Miguel também 

estava envolvido emocionalmente com uma irmã, Inês Figueira, que vivia no mosteiro de Cós 

após ter ficado viúva de um nobre português da região, fato esse que só ocorreu por ter sido 

Inês a única sobrevivente de um ataque de lobos à sua família, o que lhe valeu a orfandade, o 

acolhimento de D. Henrique e seu posterior casamento com ele. A encomenda de D. Pedro I 

coincide com um pedido semelhante que Figueira houvera feito a D. Miguel: um compêndio 

sobre as mais variadas coisas existentes no mundo para substituir por um outro livro que 

sumira da biblioteca de Cós. D. Miguel aproveita o tema da encomenda de D. Pedro I e faz 

uma segunda cópia deste livro, a que ele chamou de Orto do Esposo. Não era lícito, contudo, 

que a obra encomendada por um rei tivesse, sem sua devida autorização – e estamos falando 

de uma encomenda de caráter bastante pessoal – uma única cópia sequer em circulação. 

Quando Frei Hermenegildo, encarregado do scriptorium de Alcobaça, descobre que um de 

seus copistas está preparando uma cópia do livro de D. Pedro I e vê-se incapaz de demover 

essa ideia da mente de D. Miguel, decide puni-lo. Para não afetar a credibilidade de um dos 

maiores centros culturais da época, tampouco a seu superior hierárquico, D. Miguel decide 

fugir com os manuscritos – que jamais terminará – para um arquipélago então recentemente 

descoberto por Portugal por cujo nome fora batizado de Açores. O rei, ao saber que D. Miguel 

havia fugido com seu manuscrito, decide enviar D. Alberto Raposo, monge beneditino ligado 

à Inquisição Portuguesa, numa missão para encontrar D. Miguel e trazer-lhe de volta sua 

encomenda a qualquer custo. Enquanto isso, em Cós, Irmã Inês faz pedido semelhante a um 

amigo, o trovador mais conhecido da região e ex-menestrel da corte de D. Dinis, D. Tadeu 

Laras, para que encontrasse D. Miguel e descobrisse o motivo de seu desaparecimento. D. 

Tadeu e D. Alberto acabam se encontrando durante suas buscas e decidem procurar D. Miguel 
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juntos, acompanhados de um cão que encontrarão durante sua jornada, o que mais tarde se 

realizará na Ilha do Corvo, no arquipélago açoriano, mas não da forma como todos esperavam 

ou gostariam. D. Miguel está morto e os dois manuscritos do Orto do Esposo estão 

inacabados e aparentemente idênticos, por isso, impossibilitados de serem destinados a suas 

respectivas futuras proprietárias. Dada por encerrada a missão de busca, D. Miguel retorna 

para a corte de D. Pedro I com o livro e o segredo da cópia não autorizada, ao passo que D. 

Tadeu se dirige para Cós, ele também com seu manuscrito. Mais uma vez, os dois 

personagens têm suas perspectivas frustradas pela morte. Tanto D. Inês de Castro como Irmã 

Inês já estão mortas. A primeira, como se sabe, a mando de D. Afonso IV, enquanto a 

segunda morrera como uma emparedada nos entornos de Cós, desiludida e desesperançada de 

rever seu amado, D. Miguel. Na corte portuguesa, D. Pedro I decide cumprir a promessa feita 

a D. Inês, de entregar-lhe o livro como prova de seu amor, de qualquer maneira, o que implica 

na exumação da rainha, que terá então um cortejo fúnebre por todo o país de acordo com a 

tradição do beija-mão cadavérico, e que será enterrada, ao final da procissão macabra, em 

Alcobaça, com seu Orto do Esposo nas mãos. Em Cós, a história tem uma reviravolta. 

Quando D. Tadeu encontra o lugar de desterro de Irmã Inês, encontra com ela a chave para 

identificar o seu manuscrito do manuscrito destinado a D. Inês de Castro, chave que lhe havia 

sido enviada por D. Miguel que, desse modo, fazia da irmã a cúmplice de sua conduta 

inapropriada. Quando D. Tadeu fica sabendo do cortejo fúnebre de D. Inês de Castro e que 

com ela, preso entre os ossos das mãos e dos braços, está o Orto do Esposo, segue 

imediatamente para Alcobaça, onde haverá o funeral e será enterrada (de novo) a rainha 

morta. Em Alcobaça, encontra com seu recente companheiro de aventuras, D. Alberto, a 

quem conta a recente descoberta. Os dois pretendem, por uma questão moral, ética e religiosa, 

(e, para nós, teórica) efetuarem a troca dos manuscritos, mas descobrem que já é tarde para a 

proposição: D. Inês de Castro acabara de ser encerrada em seu túmulo de mármore na nave 

central do mosteiro de Alcobaça. Assim termina a primeira parte do Romance do Horto10. 

 Essa é a linha mestra do enredo dO Romance do Horto. Há, no livro, naturalmente, 

construções narrativas que se prestam ao desenvolvimento teórico de nossa hipótese e, 

também, a uma trama mais complexa como elemento de fôlego narrativo necessário a um 

romance. Um exemplo dessas construções narrativas é a ligação que todos os personagens 

                                                 
10 Terminada a nossa tese, como se verá após sua leitura, os eventos acima descritos não se terão passado 
exatamente dessa forma – eis o preço da teoria sine corpore. No entanto, fizemos questão de deixar aqui as 
ideias originais que O Romance do Horto seguiria, até mesmo como testemunho dos caminhos imprecisos pelos 
quais pode seguir uma narrativa, da sua concepção até sua confecção, e um testemunho, também, de um outro O 
Romance do Horto possível, que terá existido apenas na mente do leitor que o conheceu através destas páginas. 
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terão entre si, mas da qual não terão conhecimento senão a partir de um determinado ponto da 

trama. O cachorro que D. Tadeu e D. Alberto encontram durante sua busca por D. Miguel é o 

mesmo animal que salvara Inês do ataque de lobos à sua família quando era criança, e era o 

cachorro de D. Miguel que se perdera ao tentar seguir seu dono quando este foi mandado por 

seu pai, comerciante à beira da falência por causa dos tempos difíceis do século XIV em 

Portugal, para ser noviço em uma escola monacal administrada pelo mosteiro de Alcobaça. 

Será, num outro exemplo, D. Hermenegildo que celebrará o casamento de Inês e D. Henrique, 

cerimônia em que estavam presentes D. Tadeu e D. Miguel, este último como concelebrante 

junto a D. Hermenegildo. Essas são algumas coincidências desenhadas pela arquitetura textual 

que servem a um propósito muito maior do que a inerente complexidade romanesca inerente 

ao gênero: todas essas coincidências fazem parte, primeiro, de uma estratégia narrativa 

metaficcional que usaremos como norte para a composição dO Romance. Ao se deparar com 

esse jogo de acasos desconhecidos, o narrador – que, como já explicamos, será o próprio livro 

– terá espaço para uma série de citações e referências internas trabalhando de forma plena a 

questão da metaficção. Por estarem ligados de forma tão intrincada, questionamentos como 

“por onde se começa uma narrativa?” serão constantemente abordados no romance mas 

camuflados pela retórica medieval, a fim de que a tese-ficção mantenha um ponto de 

equilíbrio e não tenda nem tanto para a ficção e nem tanto para a tese. Além disso, essa 

cumplicidade não-consciente dos personagens e entre eles é também o viés propício para que 

o narrador se desloque no tempo e no espaço da forma como desejar, pois, sendo ele o livro 

que, mesmo estando por ser escrito já existe como enredo, possui a capacidade metaficcional 

de, desdobrado sobre si mesmo como lhe convém, identificar-se como narrativa a partir de 

qualquer ponto que bem entenda. Assim, se, por exemplo, na narrativa do casamento de Inês 

com D. Henrique, o narrador sugerir que somente graças àquele casamento sua existência foi 

possível e D. Tadeu, num aparte, dialogar com o livro sobre a impossibilidade dessa hipótese 

de autoconhecimento antes mesmo da própria existência do mesmo diálogo, uma vez que ele 

próprio, D. Tadeu, ainda não pôde escrever as Crônicas do Orto do Esposo, livro este que, 

aliás, estará sendo copiado por D. Miguel antes da encomenda do Orto do Esposo original por 

D. Pedro I, toda essa argumentação terá sido a demonstração da dinâmica metaficcional e da 

poética pós-moderna sob a forma mimética de um manuscrito medieval. 

 Esta é a história a ser contada, mas como ela será contada? Em pelo menos três frentes 

de trabalho distintas porém interdependentes. A primeira delas é a revisitação e a recriação do 

mundo medieval português do século XIV na região de Alcobaça, um eixo histórico em torno 
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do qual gira a criação do Orto do Esposo e a crônica de sua criação, O Romance do Horto, e 

todas as implicações histórico-culturais que desta época se depreendem: os aspectos 

linguísticos, o comportamento, a religião, a sociedade, etc., dentro de uma ótica 

Heideggeriana, como lembra Eagleton: “A linguagem para Heidegger não é um simples 

instrumento de comunicação, um recurso secundário para expressar ‘ideias’: é a própria 

dimensão na qual se move a vida humana, aquilo que, por excelência, faz o mundo ser. Só há 

‘mundo’ onde há linguagem, no sentido especificamente humano” (EAGLETON, 2006: 96) – 

e essa linguagem é expressa, entre outras formas, completamos o raciocínio, com a literatura. 

O segundo universo teórico-metodológico é a apropriação mimética do discurso medieval 

teologal e épico (as canções de gesta) alcobacense do século XIV. Este é um dos momentos 

mais importantes de nosso trabalho, muito mais até do que a própria recriação histórica – que 

pode e será pervertida graças à inserção atemporal metaficcional – porque, ainda que 

reconfigurada numa matriz literária contemporânea pós-modernista, precisa manter sua 

estrutura original relativamente preservada para que se alcance o efeito mimético desejado, 

isto é, é necessário que O Romance do Horto seja uma escrita medieval genuína sem o sê-lo 

de fato. Nesta segunda operação de reapropriação genética (o trabalho de aquisição e 

reestruturação), o estilo medieval épico-teologal literário manifestar-se-á não somente na 

narrativa do livro (do livro enquanto narrador), mas também nos diálogos entre os 

personagens e nos seus monólogos internos.  

A terceira esfera de trabalho é a nossa hipótese de trabalho ad hoc: modelar as 

reapropriações culturais e literárias de forma a aproximá-las do duplo delas mesmas, 

distanciando-as em pelo menos seis séculos de produção literária. Em outras palavras, é pela 

metaficção historiográfica que transformaremos a literatura medieval em uma nova estética de 

literatura medieval, vista, entretanto, por ela mesma sob o ângulo do distanciamento crítico 

temporal e culturalmente exógeno, mas não extrínseco, logo, ainda intrínseco e imanente a 

ela. Paralela a essa estética literária medieval revisitada, também haverá o eco da reescritura 

da literatura clássica mitológica que, antes da nossa reescrita, também foi repensada pela 

própria Idade Média, o que nos leva, portanto, a uma dupla reescritura estética por 

transitividade. 

 Em que bases recriaremos o momento histórico-cultural português do século XIV? 

Nisso não há mistério algum, basta que se faça, como em todo romance histórico – que no 

nosso caso é apenas um pré-texto para o romance de metaficção – uma pesquisa de época. 

Simples assim? Nem tanto. Será necessário que essa pesquisa histórica enverede pelo campo 
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da semiótica e da estética medieval, uma vez que O Romance do Horto é o desvirtuamento e o 

questionamento dessa própria semiótica, questionamento esse fundamental para a sustentação 

da metaficção enquanto ferramenta do voltar-se para si mesmo e, ao mesmo tempo, voltar-se 

para fora de si mesmo, num processo narrativo, como ressalta Gustavo Bernardo, de busca de 

identidade agônica: “Dessa maneira, a metaficção representa a busca da identidade, mas a 

define como agônica: dizer quem sou é uma necessidade que me exige sair de mim para poder 

me ver, o que é impossível” (KRAUSE, 2010: 188). Esclarecemos com um exemplo. Temos 

trabalhado em algumas cenas dO Romance separadamente e as guardado para depois compor 

alguns capítulos do livro. Eis uma delas: 

 

“Não teve tempo sequer de dar o segundo passo, saiu da vegetação 

cerrada, num único salto, algo que D. Tadeu jamais imaginaria poder 

ver. A criatura pousou à frente do menestrel e, com uma patada 

violenta, jogou-o para o lado. O ataque foi tão rápido que D. Tadeu 

não pôde ter certeza do animal que o lançara para longe, talvez fosse 

um leão, pois rugira também ameaçadoramente. Caído no chão e 

atordoado, sem poder alcançar sua adaga que soltara com a queda, 

sentiu então uma pressão em seu peito. O animal agora o pisava na 

intenção de que não escapasse, dizendo-lhe: D. Tadeu Laras! Faz 

tempo que o venho procurando por estas bandas, menestrel. 

Finalmente pude encontrá-lo. Seria uma honra se não fosse uma pena 

ter que devorá-lo. D. Tadeu não podia acreditar no que via. O animal 

era enorme, como se fosse um leão com o dobro do tamanho de um 

leão comum. A pata que o prendia ao solo cobria-lhe o dorso inteiro, 

mal podia movimentar os braços e as pernas. As belas asas de águia 

que o animal tinha nas costas, abertas, chegaram a cobrir com 

sombras o corpo inteiro do menestrel. Seu rosto era de uma mulher 

lindíssima, e na cabeça uma espécie de tiara, que segurava os cabelos 

castanhos penteados. Você não pode me devorar, disse D. Tadeu, a 

não ser que eu não responda à sua pergunta. E devo dizer-lhe que a 

resposta é mais do que conhecida! A esfinge deu uma gargalhada 

como se fosse um rugido e retrucou: É verdade, menestrel, mas o que 

não sabes é que a resposta deve ser respondida no idioma em que a 

pergunta foi formulada. D. Tadeu pareceu preocupado. Se eu fizer a 

pergunta no teu português, deverás respondê-la em português, mas, 
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como esta é tua língua materna, nada mais fácil, não é mesmo? Mas 

você não pode saber que idiomas eu sei ou não sei, é uma questão de 

sorte, o mesmo risco que corro, é o mesmo risco que você corre. A 

esfinge aproximou o seu rosto do rosto de D. Tadeu e, com a enorme 

língua, lambeu-lhe a face esquerda, fazendo D. Tadeu sentir um 

grande nojo e, depois, sussurrou-lhe bem próximo ao ouvido. Oh, 

meu caro menestrel, mas eu sei as línguas que tu conheces e aquelas 

que não conheces... (...) D. Tadeu ficara sem palavras, a esfinge tinha 

um bom argumento. Viu-se em maus lençóis. Agora decifra-me ou te 

devoro: o que é que, pela manhã, anda com quatro patas; ao 

entardecer, caminha com duas e; à noite, sustenta-se com três? D. 

Tadeu respondeu de pronto, sem pestanejar, a ainda justificou: a 

resposta é o homem, que começa a vida engatinhando, com as pernas 

e as mãos; depois, quando jovem e adulto, caminha sobre as duas 

pernas; por fim, no final da vida, já velho, precisa de uma bengala 

para poder ficar de pé! A esfinge soltou um berro apavorante e 

esfregou os dentes no rosto do menestrel. Você não sabe grego, 

menestrel, especialmente esse dialeto de grego, pois já está extinto há 

seculos! Como é possível que você saiba o grego dos animais 

mitológicos?! Ela própria é uma língua mítica!!! Respondeu D. 

Tadeu, ainda debaixo de sua enorme pata. Na verdade, não o sei 

realmente, ninguém o sabe. Então, como fizeste isso? De fato, me 

fizeste a pergunta em grego sem fazê-lo propriamente. Não me venha 

com mais truques, menestrel, ou devoro-te do mesmo jeito! Não pode, 

sabe disso muito bem. Você fez a pergunta no seu grego, mas não se 

escreveu este texto no seu grego, logo, lê-se a pergunta sendo feita em 

vulgar. E como afirmas, então, que a tenha feito no meu grego? Pelas 

notas de rodapé. A esfinge foi até o fim da página e, confirmando a 

nota do autor, não teve outro remédio a não ser dar-se por vencida 

novamente, libertando D. Tadeu e deitando por terra com a cabeça 

entre as patas, como fazem os cachorros quando estão tristes. Não é 

para ficar assim, mais astuto do que nós foi o autor, eu mesmo não 

teria pensado nisso, tentou consolar a esfinge. É, pode ser, disse 

desolada. Desculpe, não é que eu queira, mas, não era essa a hora em 

que você se joga do precipício? Conheces algum por aqui? Se não me 

engano, mais para o leste há uma cadeia de montanhas... Espere um 
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pouco. Você não devia sequer estar aqui! Quando Édipo solucionara o 

seu enigma pela primeira vez, você se lançou no precipício e morreu. 

Mais ou menos isso, menestrel, respondeu a esfinge, e continuou. 

Veja, Sófocles, ao fazer-me cair no abismo, esqueceu-se de um fato 

óbvio: eu tenho asas! Agora, pergunto-te: se tu tivesses asas e se 

jogasse em algum precipício, não as bateria instintivamente? Bem, 

acho que sim, pensou D. Tadeu. Pois aí está! Tu achas mesmo que eu, 

tendo asas, me deixaria cair de um precipício? Os boatos foram 

exagerados. Joguei-me, é verdade, mas utilizei-me do que o próprio 

Sófocles me deu: asas! Ele estava de mãos atadas! Além disso, D. 

Tadeu, era tudo teatro! Puro drama! Que dizer?, sou uma boa atriz. D. 

Tadeu teve que dar-lhe razão, fazia todo o sentido: como um animal 

alado poderia morrer saltando em um precipício? Ficaram os dois em 

silêncio por algum tempo, até que D. Tadeu, não resistindo, 

perguntou-lhe. Quem escova os seus cabelos? Quê? Quem escova 

seus cabelos? Suas patas são muito grandes e desajeitadas para 

segurarem uma escova ou um espelho, além disso, elas não lhe 

chegam às costas. Às vezes peço para me ajudarem, de preferência às 

moças. Pois, disse D. Tadeu meio desajeitado, afinal, nunca se 

despedira de uma esfinge, estou indo para Alcobaça, se me quiser 

fazer companhia... Não é necessário, de fato, faria muito gosto, sinto 

que já não há mais lugar neste mundo para velhos mitos como eu... 

Não creio nem um pouco nisso! Ainda muito se escreverá sobre você 

e sobre outros mitos. Se não fossem vocês, não saberíamos entender 

nossa própria natureza. É muito gentil de tua parte, menestrel, 

obrigada, mas, de qualquer maneira, há por aqui um lago onde 

Narciso tem passado algumas semanas, combinamos de lá nos 

encontrarmos. Ouvindo aquilo, D. Tadeu resolveu continuar a viagem 

imediatamente, e os dois se despediram cordialmente. Mitos, vá 

entendê-los, pensou D. Tadeu.” (PIMENTEL, 2012, parte II: 214-

218). 

 

 Claro está que este é só um exemplo e, pelo exemplo, não fica evidenciada a totalidade 

dos elementos históricos reconstruídos, mas podemos nos valer de alguns autores para, senão 

completar, mostrar uma lista aumentada desses elementos e como funcionará sua dinâmica, e 

isto necessariamente requer uma divisão temática: o imaginário medieval dentro da semiótica 
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do maravilhoso e o estatuto cultural real e prático da sociedade medieval trecentista 

portuguesa. 

 No que se refere ao imaginário medieval acerca dos mirabilia, sua função nO 

Romance é essencial. Em primeiro lugar, sua própria característica feérica e mágica permite 

ao(s) narrador(es) transitar pelo campo do insólito a serviço da metaficção. Não é uma 

dinâmica difícil de se imaginar. Na Idade Média, a questão do maravilhoso envolve toda a 

narrativa fora de uma rotina cotidiana e da ordem social vigente; os mirabilia são um 

elemento constante nas narrativas medievais, sejam elas os romances de corte, as novelas de 

cavalaria ou as prosas didático-exemplares, como o Orto do Esposo: “Uma primeira 

observação é a da evidente função de compensação do maravilhoso. O maravilhoso é um 

contrapeso para a vulgaridade e a regularidade quotidianas. (...) No Ocidente medieval, os 

mirabilia tiveram tendência para organizar-se numa espécie de universo às avessas” (LE 

GOFF, 1994: 51). Mas não só, também funcionavam como “resistência à ideologia oficial do 

cristianismo” (idem, ibidem: 24). Ou seja, o maravilhoso medieval funcionava como uma 

resistência, portanto, a um discurso imposto, comum, compartilhado e legitimado, a uma 

organização cultural instaurada naquela e por aquela mentalidade, pretendendo ser um outro 

discurso, uma outra legitimação, um texto paralelo e não excludente ao texto cultural vigente. 

Era através do discurso maravilhoso e da sua experimentação literária que a sociedade 

medieval dialogava com seu próprio imaginário, um imaginário ainda pagão – e, portanto, 

intacto –, sem a sua reconfiguração pelo cristianismo e pela sua consequente ressignificação. 

Ora, então, segundo Le Goff, nada mais apropriado à metaficção historiográfica do que 

elementos disponibilizados pela cultura medieval com o propósito do desvio, do maravilhar-

se, do transcender culturalmente, porque maravilhar-se é, podemos dizer, resistir desviando-

se, autoafirmando-se na criação de um mundo já preexistente mas que, silenciado e 

deformado por um mundo tão fictício – mas sem o status primevo de legítimo – quanto 

aquele, ainda que os dois coabitem na esfera de uma realidade cultural bem definida e 

presentificada em todos os setores da sociedade, precisa ser resgatado via resistência cultural. 

É a imanência da mentalidade dos mirabilia em diálogo conflitante com a mentalidade 

impositiva do cristianismo. E mais, estamos falando também da concretização da 

verossimilhança que deve realizar-se através da imitatio de que lançaremos mão, durante a 

construção da metaficção historiográfica e intertextual. Essa imitatio a que nos referimos, e 

porque falamos de construção narrativa, refere-se a uma das duas formas possíveis, para 

Genette (1982: 14), de transformação textual, que é a construção de um texto (o hipertexto) 
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tendo-se como base um outro (o hipotexto). Na imitação, temos a transformação indireta, que 

consiste não numa reescrita do hipotexto, mas numa nova escrita a partir do hipotexto, à 

maneira daquele hipotexto, podendo mesmo ser referenciado nessa nova escrita ou não. Já na 

transformação direta, temos um hipertexto que é a reescrita modificada daquele exato 

hipotexto; não se trata, se podemos nos expressar assim, da existência de um texto B a partir 

de A, mas de um texto A’ a partir de A. Isso, veremos ainda melhor mais adiante, é a prática 

do pastiche, o que nos torna, na acepção de Genette, pasticheurs:  

 

“(...) o pasticheur dispõe muito comumente de um simples cenário, 

ou, dito de outra forma, de um ‘sujeito’, inventado ou fornecido [o 

nosso autor do Orto], que ele redige diretamente dentro do estilo de 

seu modelo (...). O pasticheur se apossa de um estilo – e é esse um 

objeto algo menos fácil, ou imediato, de se apossar – e esse estilo lhe 

dita seu texto. Em outras palavras, (...) o imitador [que é, para 

Genette, um pasticheur] tem, essencialmente, como tarefa, um estilo 

e, acessoriamente, um texto” (GENETTE, 1982: 89).  

 

O Romance do Horto é, consequentemente, um termo acessório, um desdobramento 

do estilo medieval imitado. Desse modo, o livro, que já é, podemos considerá-lo desse modo, 

uma visão maravilhosa do Orto do Esposo, fica inteiramente à vontade para manipular e 

reconstruir um universo paralelo do qual ele próprio faz parte. Nesse sentido, pode-se dizer 

que ocorre uma inserção ficcional dentro da narrativa histórica que, segundo Benedito Nunes, 

traduz-se enquanto dinâmica literária da seguinte maneira:  

 

“Mas essa linha divisória, que acentua a dissimetria entre a narrativa 

histórica e a narrativa ficcional, anula-se pela natureza desse passado 

reconstruído, quando se dá à expressão o seu peso ontológico de 

reconstrução de uma realidade que não mais existe, que já deixou de 

ser. Desse ponto de vista, a ‘realidade histórica’ é tão sui generis 

quanto à ‘irrealidade’ da ficção. Nesta, os acontecimentos inventados, 

formando um mundo fictício, escapam a qualquer espécia de 

confirmação empírica. Naquela, os dados empíricos (documentos), 

signos de um mundo que foi real, remetem a acontecimentos passados, 

conhecidos por inferência, e que só se confirmam, fora de toda 
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comprovação empírica, pela reconstrução desse mesmo mundo” 

(RIEDEL, 1988: 32). 

 

Quando a esfinge do nosso exemplo, a priori um elemento maravilhoso dentro da 

cultura medieval, interage com um dos personagens e faz dela mesma um outro personagem, 

através de seu discurso ou do discurso que lhe é imposto, ela não só não destoa de sua 

natureza maravilhosa medieval e, portanto, de sua genuinidade e ingenuidade literária, como 

passa, também, a ser, genuinamente, um elemento de metaficção, pois tanto ela quanto a 

narrativa se prestam a esse desdobramento. Mas e o fato de D. Tadeu não se espantar com o 

personagem que avista à sua frente? Nada mais comum dentro da nossa proposta e da sua 

própria mentalidade enquanto sujeito medieval: “(...) o maravilhoso perturba o menos 

possível a regularidade quotidiana; mas é talvez isso o que de mais inquietante há nesse 

maravilhoso medieval: justamente o fato de ninguém se interrogar sobre a sua presença sem 

nexo em pleno quotidiano” (LE GOFF, 1994: 53). Se, contudo, para o imaginário medieval 

existe uma presença sem nexo, a metaficção pode dar-lhe nexo interno por incorporar essas 

figuras aparentemente deslocadas dentro da ordem do discurso de que é construído O 

Romance do Horto como tal, mas mantendo seu estatuto de maravilhoso como Le Goff o 

descreve. Além disso, há um outro elemento na estética dos romances de cavalaria (e O 

Romance do Horto não está longe, também, de ser um romance de cavalaria), aquele que 

Bakhtin chama de cronotopo do “de repente”, e está diretamente ligado à categoria do 

maravilhoso medieval.  

 

“Em todo tempo de aventuras, tem lugar a intervenção do acaso, do 

destino, dos deuses, etc. Pois esse mesmo tempo surge nos pontos de 

ruptura (do hiato) das séries temporais normais, reais, legítimas e lá, 

onde a norma (qualquer que seja ela) é de repente destruída e os 

acontecimentos recebem um rumo inesperado e imprevisível. Nos 

romances de cavalaria o “de repente” como que se normaliza, torna-se 

algo absolutamente decisivo, quase normal. O mundo inteiro se torna 

maravilhoso e o próprio maravilhoso se torna habitual (sem deixar de 

ser maravilhoso). O próprio eterno ‘imprevisto’ deixa de ser algo 

imprevisto. O inesperado é esperado e só se espera o inesperado. O 

mundo inteiro limita-se à categoria do ‘de repente’, à categoria do 

acaso maravilhoso e inesperado” (BAKHTIN, 1993: 268-269). 
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 Respeitando essa estética da narrativa medieval, não é de surpreender, portanto, que, 

durante a narrativa dO Romance do Horto, haja cortes e mudanças de direção metaficcionais, 

reflexivas, e até mesmo de cronologia. A categoria do “de repente”, que muda drasticamente a 

direção dos acontecimentos, não só faz parte da metaficção como da metaficção 

historiográfica pós-moderna, quando elementos da própria narrativa contracenarão com os 

personagens e, deste diálogo autoconsciente, partir-se-á para outros desenvolvimentos, outros 

núcleos narrativos, construindo assim a própria narrativa deles mesmos, uma vez que é o 

próprio livro o responsável por aceitar e determinar essas mudanças. 

 Uma das técnicas que consideramos mais interessantes dentro da metaficção de 

autoconsciência dO Romance é a construção desse cronotopo medieval de dessincronia. Em 

muitos momentos do livro, os personagens, notadamente D. Tadeu Laras, aparecerão 

observando suas próprias aventuras: “É para não perder nenhum detalhe na hora de compor a 

narrativa” (PIMENTEL, 2012, parte II: 268), justificará o menestrel. Mas, teoricamente, esse 

papel da observação atemporal é a representação da autoconsciência narrativa, ao mesmo 

tempo em que é topos da estética da metaficção da narrativa medieval. 

 

“O próprio tempo de aventuras do romance de cavalaria se organiza 

em relação a tudo isso [à categoria do “de repente”]. (...) Mas, aqui, o 

próprio tempo tornou-se, em certa medida, maravilhoso. Surge um 

hiperbolismo fabuloso do tempo, as horas se prolongam, os dias se 

reduzem a instantes11, o próprio tempo pode ser encantado; constata-se 

a influência dos sonhos sobre o tempo, ou seja, manifesta-se a 

distorção específica das perspectivas temporais, características dos 

sonhos: os sonhos já não são apenas um elemento do conteúdo, 

começam a adquirir função formativa, tal qual as ‘visões’ análogas ao 

sonho (elas foram uma forma organizadora muito importante na Idade 

Média)”. (BAKHTIN, 1993: 271). 

 

Note-se que a condição do maravilhoso medieval na literatura e a condição da 

literatura de metaficção acabam convergindo para o mesmo objetivo que é o da 

descentralização, o da construção da alteridade de si mesmo sem desconectar-se de sua 

                                                 
11 Não se deve confundir, aqui, o tópos do tempo maravilhoso na narrativa medieval com a categoria 
narratológica de tempo psicológico. O tempo psicológico narrativo normalmente acontece em oposição a um 
tempo cronológico a que se retorna depois da descrição da sua impressão psicológica. No tempo maravilhoso 
medieval, acredita-se ter-se vivido real e cronologicamente o evento maravilhoso experimentado. 
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matriz. Há nO Romance do Horto, portanto, à guisa de mimese dos topoi literários, vários 

outros elementos de que se compõe o maravilhoso medieval, e que se tornarão as entradas, e 

também as saídas, da reformulação da narrativa medieval imitada a partir de nossa instância 

cultural12. 

 Outro personagem muito característico do maravilhoso medieval é a figura do 

fantasma. Guinefort, o cão que salva Inês do ataque da alcateia de lobos que, ao devorar sua 

família, a deixa órfã, será morto, ele também, mais tarde, pela própria alcateia de lobos e 

jacente permanecerá na floresta até que D. Tadeu e D. Alberto o encontrem e ele ressuscite 

para ajudar a encontrar D. Miguel, depois de ouvir da boca dos dois viajantes o relato das 

encomendas dos manuscritos e de reconhecer uma das duas Inês como sendo aquela a quem 

ele salvou da morte. Ora, relatos medievais sobre aparições de fantasmas dos mais diversos 

tipos eram bastante comuns na Idade Média, e vinham principalmente de âmbito monástico:  

 

“É a literatura monástica – sermões, vidas de santos, cartas, crônicas 

e, evidentemente, coletâneas de milagres – que desempenha o papel 

principal na multiplicação das histórias de fantasmas nos séculos XI-

XII [e que a própria tradição medieval vai perpetuar e acrescentar-lhe 

topoi até o final da Idade Média, quando, no Renascimento, a questão 

fantasmagórica entrará em cena através de outras articulações 

histórico-culturais]. Os miracula relatam toda espécie de perturbações 

da ordem da Criação pela vontade do Criador. Pode tratar-se da cura 
                                                 
12 Le Goff (1994: 57s) vai elencar algumas dessas figuras presentes nO Romance do Horto: montanhas, ilhas, 
cavernas, fontes e nascentes, florestas e árvores, gigantes, anões, fadas, seres humanos providos de 
particularidades físicas anormais (os “monstros humanos”), animais fantásticos como a própria esfinge, o 
unicórnio, o dragão, o leão, melusinas, sereias, tritões, centauros, grifos, licantropos, autômatos, seres de 
composição variada (“os seres meio vivos meio coisas”), objetos mágicos, etc. Mas o maravilhoso medieval não 
está circunscrito apenas nos topoi objetivos e “materiais”, está também em várias dialéticas dentro das quais eles 
costumam interagir narrativamente: a História Natural e as histórias de narrativas estrangeiras, como as Mil e 
Uma Noites ou a própria narrativa bíblica, os sonhos, as visões e as aparições, as metamorfoses, as hagiografias, 
a feitiçaria, etc. Sobretudo, o que mais servirá, ou servirá de forma mais funcional e dinâmica para o 
desenvolvimento de nossa hipótese, são as funções do maravilhoso que Le Goff descreve, todas elas, como já 
dissemos, convergindo para o mesmo propósito questionador de releitura e ressignificação da metaficção: o 
maravilhoso como compensação (a fuga de modelos literários esgotados no século XXI e a própria libertação do 
sujeito contemporâneo fragmentado em compartimentos de aprisionamento da sociedade de produção e consumo 
de massa); a contestação da ideologia cristã (e em nosso tempo, também devido à ciência, a questão da fé, 
observa-se em vários setores e denominações cristãs, começa a deslocar-se para a questão de um maravilhoso 
contemporâneo, ou seja, de um maravilhoso que não incomoda e parece não ter poder de modificação do estatuto 
social vigente); a realização, função literária do maravilhoso medieval, para Le Goff, e que se encaixa 
perfeitamente em nossa proposta de (re)realização. É importante frisar que o maravilhoso medieval traz consigo 
questões indissociáveis, como a tentativa da Igreja de cristianizar – (re)realizar – cada um desses elementos. Esse 
discurso de apropriação e des/reconfiguração serve igualmente de mote para a narrativa metaficcional, pois, se 
por um lado, na narrativa medieval o maravilhoso não teve a chance de manter sua essência pagã, a ponto até 
mesmo de receber uma outra designação por parte do controle cultural da Igreja, os miracula, com a metaficção 
ele tem a oportunidade de resgatar suas propriedades primeiras de alteridade cultural dentro da cristandade. 
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de um doente ou da ressurreição de um morto, mas também de um 

sinal surgido no céu, de uma visão ou de uma aparição, a de um santo, 

do diabo ou de um defunto. As pessoas (santos e monges), os objetos 

(relíquias), os lugares (abadias) são respectivamente os agentes, as 

testemunhas ou o quadro mais frequente dos milagres, em razão da 

sua relação privilegiada que mantêm com Deus. O número crescente 

dos relatos que, nesse conjunto de textos monásticos, refere-se apenas 

às aparições dos mortos, está ligado antes de tudo ao papel cada vez 

mais determinante que os monges desempenham na comemoração 

dos mortos, os mortos voltam, com efeito, para reclamar aos monges 

os ‘sufrágios’ que os libertarão dos tormentos que padecem no além” 

(SCHMITT, 1999: 80-81). 

 

 O Romance do Horto, obra narrada pelo próprio livro durante sua escrita – cuja autoria 

a metaficção não permitirá que se revele em unicidade, mas, nem por isso, deixará suposta sua 

morte teórica e sim sua multiplicidade polifônica e polissêmica13, ao mesmo tempo em que 

leve a crer ser seu autor, ou apenas seu escrevente ficcional (phantasmatis scriptor), um 

monge alcobacense do século XIV – é perfeitamente passível, portanto, de comportar um 

personagem do tipo fantasmagórico, reforçando sua característica de crônica medieval a 

fortiori, como postula Schmitt:  

 

“Os cistercienses [e Alcobaça é cisterciense, logo, os Ortos também o 

são] pertencem simultaneamente a dois mundos, ao antigo e ao novo. 

Assim, seus relatos parecem, também, hesitar entre dois gêneros: os 

miracula e os exempla. Sua condição de monges, sua liturgia e sua 

espiritualidade da morte os aproximam dos clunisianos, com os quais, 

porém, não deixarão de confrontar-se. Mas, pertencendo a uma ordem 

ainda jovem e mais bem enraizada na economia monetária, 

informados desde suas granjas de todos os relatos que ali divulgam 

seus conversos e os trabalhadores assalariados, eles asseguram um 

traço de união entre o mundo do claustro e a sociedade aldeã, por 

                                                 
13 “Sabemos que um texto não é feito de uma linha de palavras a produzir um sentido único, de certa maneira 
teológico (que seria a ‘mensagem’ do Autor-Deus), mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se 
contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original; o texto é um tecido de citações, saídas dos mil focos 
da cultura. (...), o escritor só pode imitar um gesto sempre anterior, jamais original; seu único poder está em 
mesclar as escrituras, em fazê-las contrariarem-se umas pelas outras, de modo a nunca se apoiar em apenas uma 
delas (...)” (BARTHES, 1988: 68-69). 
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vezes mesmo urbana. Que a homilética cisterciense abra caminho 

amplamente à pregação dos mendicantes, os relatos de fantasmas o 

mostram em profusão. (...) As aparições de mortos comuns, monges 

ou leigos, multiplicam-se sobretudo nas coletâneas cistercienses da 

virada dos séculos XII-XIII” (SCHIMITT, 1999: 147). 

 

 Nada mais pertinente a uma escrita que se pretende medieval em pleno século XXI. A 

ressurreição de Guinefort torna-se verossímil como mirabilia – não é nosso objetivo seu 

recondicionamento para o gênero dos miracula, ainda que D. Alberto vá tentá-lo de acordo 

com suas crenças e sua mentalidade – dentro da narrativa, principalmente se a balizamos 

dentro da dicotomia claustro/laicato, sagrado/profano, dois olhares sobre o mesmo 

maravilhoso, o olhar miraculoso de D. Alberto e o olhar maravilhoso de D. Tadeu. Guinefort 

não é uma pessoa, é verdade, e não temos relatos, até onde pudemos pesquisar, de aparições 

de animais de forma tão participativa em narrativas como a de Guinefort (há os animais 

fantasmáticos do bando Hellequin, mas operam em conjunto e não individualmente, de forma 

determinante), mas esse é o viés de nossa proposta: reconstruir. Se Guinefort não é uma 

pessoa e por isso mesmo poderia tornar-se, por esse ponto de vista, inaceitável – se é que se 

pode falar sobre improbabilidades numa narrativa como esta –, recuperemos a verdadeira 

identidade desse animal: Guinefort foi um santo da Igreja católica até 1930, e de forte 

devoção popular. Conta a tradição que Guinefort era um galgo e que vivia com uma família 

de nobres franceses. Certo dia, uma serpente entra no quarto do filho mais novo e Guinefort 

se debate com o animal na tentativa de afastar a criança do perigo. Na confusão, a criança cai 

do berço e acaba ficando por debaixo desse móvel. Guinefort mata a serpente mas deixa o 

quarto da criança num tal estado de desordem que leva seu dono a acreditar que tinha sido ele, 

Guinefort, coberto de sangue, a matar e a esconder a criança como fazem os animais com suas 

presas. Como consequência, o pai da criança se vinga matando injustamente Guinefort. 

Descoberta a criança e os restos da serpente logo em seguida, o nobre arrepende-se 

imediatamente e enterra Guinefort com todas as honras. Transmitida a história de boca em 

boca, o povo começou a peregrinar até o túmulo de Guinefort que passou a realizar milagres e 

que, por conta disso, tornou-se santo14. Isso aconteceu no século XII, portanto, o nosso 

                                                 
14 Sobre a “hagiografia” de São Guinefort, consultar:  
a) http://www.fordham.edu/halsall/source/guinefort.html;  
b) Jean-Claude Schmitt, Le saint lévrier. Guinefort, guérisseur d'enfants depuis le xiiie siècle. Disponível em: 
http://assr.revues.org/2848. Acessado em 24 de julho de 2010; 
c) http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1878_num_39_1_446815; 
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Guinefort já é, antes de ser morto pelos lobos, uma aparição do tipo “morto pintado como um 

vivo”15. Schmitt ainda lembra a função iconográfica da estatuária medieval de animais como 

o cão – estatutária esta que estará presente na narrativa dO Romance:  

 

“Tanto mais que o jacente, embora deitado sobre uma laje horizontal, 

é frequentemente figurado como se estivesse de pé. Seus pés 

repousam sobre um suporte ou, no mais das vezes, sobre um animal – 

um leão ou um cão – do qual Michel Pastoureau sublinha a um só 

tempo o valor emblemático e a provável função apotropaica [que 

temo poder de afastar o mal]: o animal está ali para proteger o morto 

ou para proteger os vivos de um retorno do morto?” (SCHMITT, 

1999: 241) 

 

 No caso do nosso Guinefort, respondendo a Schmitt, diríamos que o animal está ali 

para proteger um vivo, Inês, não se esquecendo de que, nesse momento, ligado ao Guinefort 

francês do século XII, o nosso Guinefort já era um fantasma, um ressuscitado. Isso explica e 

legitima uma passagem dO Romance, quando D. Tadeu, em viagem solitária, descobre que o 

cachorro que acabara de encontrar é, na verdade, São Guinefort:  

 

Em frente ao memorial, um cachorro, como Guinefort, sentado nas 

patas traseiras, cumprimentou-o: as coisas não saíram como esperadas, 

não é mesmo, menestrel? Ao ver o cão falando, D. Tadeu ficou ainda 

mais imobilizado. Ora, vamos, qual é a surpresa? Tu já viste tantos 

mirabilia mais prodigiosos do que este? Em que te pode espantar um 

cão que fala diante de tudo o que já viste? D. Tadeu ainda não falava. 

Olhava para o cão e em seguida para a estátua de Guinefort sobre o 

memorial. Eram idênticos. Era mesmo muito bom o artesão que o 

esculpiu, concordas?, disse para o menestrel. Guinefort?, foi tudo o 

                                                                                                                                                         
d) http://usna.edu/Users/history/abels/hh315/st%20guinefort.htm; 
e) http://falcon.arts.cornell.edu/prh3/262/texts/Guinefort.html. 
15 Segundo Schmitt, dentro da catalogação de tipos de aparições fantasmagóricas medievais, o tipo do morto 
pintado como um vivo é aquele que não apresenta nenhuma diferença sensível entre o fantasma e o vivo ou os 
vivos a quem ele aparece (SCHMITT, 1999: 229). Embora Schmitt esteja se referindo à iconografia medieval 
fantasmagórica, sabemos que a semiótica permite o intercâmbio imagético-semiológico entre a imagem possível 
produzida através do texto e o texto possível produzido através da imagem. É uma questão de inventio e 
narratio, e que Eco chama de hipotipose: “efeito retórico através do qual as palavras podem, justamente, tornar 
evidentes fenômenos visuais” e também o seu sentido contrário, a écfrase: “entendida como descrição de uma 
obra visual, quadro ou escultura que seja. (...) Com a écfrase, ao contrário, traduz-se um texto visual num texto 
escrito” (ECO, 2007: 232s).  



 
     

34 
 

que D. Tadeu conseguiu dizer. Sim, eis-me aqui, o próprio São 

Guinefort, retornado dos mortos, ressuscitado como Cristo e como 

São Bertalião! São Bertalião? Eu conheci um Bertalião mas... hesitou. 

...Mas estava com a cabeça sobre o pescoço?, disse rindo Guinefort. 

Esse é São Bertalião! Ele é humilde, não gosta de venerações, oculta 

sua santidade. Eu já não me importo tanto. Santificou-me o povo, 

pois, sou santo. E o nome soa bem, São Guinefort, não achas? D. 

Tadeu não sabia o que dizer, não podia decidir-se sobre o que mais o 

intrigava, se o cachorro ressuscitado, o fato de ter encontrado São 

Bertalião ou fato de o cachorro ressuscitado poder falar como gente, e 

disse o que primeiro lhe veio à mente. Achei que apenas Cristo tivesse 

ressuscitado dos mortos. Como te foi possível, ainda mais sendo santo 

e que, como tal, deverias permanecer no Céu, e não sendo este o dia 

do Juízo Final... Ainda não sabemos, há muitas horas até a meia-noite 

e andam por aí os quatro cavaleiros do Apocalipse. Quatro? O povo e 

os clérigos falam de apenas dois! Em breve tu conhecerás os outros 

dois. Pois, com ou sem Juízo Final, de qualquer maneira, como 

pudeste ressuscitar dos mortos? Já estou acostumado, depois da 

primeira vez, pega-se o jeito. É prática comum, fica sabendo. D. 

Tadeu ficou boquiaberto. Por exemplo, vês aqueles dois vultos ali 

perto daquele carvalho? Um é o autor deste livro e o outro o seu leitor. 

Acompanham-nos de perto desde a primeira página, ao menos 

espero... Já perdi as contas de quantas vezes os vi sendo tragados pela 

terra e depois cuspidos para fora nesse estado de existência-não-

existência. Estão eternamente nessa agonia pois é dito pelos 

comentaristas que o livro, depois de ser lido, dissolve-se na mão do 

seu leitor, e é só o que eu sei, porque sou apenas um cão. Um cão 

santo, disse D. Tadeu. Para alguns somente, terminou Guinefort. Pelo 

que tu dizes, então, há mais ressuscitados do que vivos andando sobre 

a terra. De certa forma. Mas isso é teologia, talvez hermenêutica, não 

nos interessa. Estou aqui, ressurrecto, falando contigo, e pronto, é o 

bastante. (PIMENTEL, 2012, parte II: 298-299). 

 

Há outras referências básicas ao imaginário maravilhoso medieval, como a Melusina, 

que veremos mais adiante e mais apropriadamente em outro capítulo, mas, mesmo lá, não 

convém que nos estendamos tanto em exemplos, caso contrário a teoria poderia suscitar a 
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desobrigação da escrita de ficção e esta não mais se sustentaria enquanto demonstração 

teórica. Manter esse ponto de equilíbrio, eis aí o mérito de uma tese-ficção. Quanto, ainda, à 

recriação histórico-cultural ao nível do seu referente factual e documental, não há muito a 

dizer além do que já foi dito: uma pesquisa histórica que nos forneça um retrato da vida em 

Alcobaça, da cultura popular, da política, da economia e da sociedade portuguesa da época é-

nos já suficiente como matéria-prima para a ficcionalização, adicionando-se os elementos do 

imaginário medieval daquele momento. Em outras palavras, bem ao estilo dO Romance do 

Horto, basta que saibamos que reis governaram em que épocas na história de Portugal para 

que lhes criemos o não historicizado, tomemos-lhes o historicizado e os surpreendamos com a 

presença da princesa Sherazade a contar-lhes suas próprias vidas. 

 Falamos também da esfera da recriação textual, ou da necessidade de imitação da 

escrita medieval. E como se daria essa dinâmica em nosso trabalho? O Romance do Horto se 

passa, de forma simulada, mas se passa, no século XIV, e é uma imitatio ficcional, de gênero, 

do Orto do Esposo, imitatio esta – que por sua vez faz parte da composição da simulatio 

narrativa – que pretende sobrepor e amalgamar as duas obras como se fossem apenas uma só 

(mas não só se sobreporem, uma será a epígrafe da outra e vice-versa, conforme Compagnon, 

2007). Se há toda uma preocupação com a validação da forma simulada, então não basta 

apenas que sejamos medievais – e o estaremos sendo trabalhando com a tópica e a estética 

medievais –, mas é preciso que nos aproximemos o máximo possível da mentalidade cultural 

medieval, mesmo com todas as restrições e dificuldades inerentes ao processo – por isso, 

portanto, resta-nos construir uma série de simulacra mediaevalia como única maneira 

possível de reproduzir a escrita medieval per imitatione apenas – com as características 

próprias e específicas do gênero e da estética literárias do Orto do Esposo, vale dizer, dentro 

do gênero exemplar, ou dos exempla. Ora, a construção literária exemplar do Orto funciona 

como explicação da teologia mística cristã de prefiguração, dentro da perspectiva da 

sobreposição do Livro do Mundo e das Sagradas Escrituras. Para que O Romance do Horto 

seja a escrita de si mesmo in simulatione literária medieval sobre o próprio processo de 

escritura do Orto do Esposo – e queremos supor que, de uma maneira mais ampla, o Orto do 

Esposo é ele mesmo um exemplum dO Romance do Horto, e nisso está também a metaficção 

– é necessário, portanto, o uso do gênero exemplar, tanto nesse espectro maior inter opera 

quanto no intra opus. Isso afeta e desconstrói a narrativa romanesca como a conhecemos mais 

comumente (excetuando-se romances como Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, ou o 

Ulisses, de Joyce, por exemplo), pois nosso tempo narrativo, onde a arquitetura literária vai 
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encadear os diversos focos narrativos dando-lhes uma cronologia inteligível na qual os 

eventos explicam-se dentro da perspectiva causa/consequência, apresentar-se-á na forma de 

exempla, que não só são atemporais, descentralizando os fatos de um eixo cronológico e 

lógico provável, como também metaficcionais, causando assim a impressão de um duplo 

afastamento, tanto da lógica narrativa quanto da definição da obra que está a ser lida.  

 Na articulação proposta acima, é possível pensarmos também na dialética da 

“História-ciência” e da “História-arte”, explicada por Benedito Nunes, que inicia sua 

consideração exatamente com o ponto nevrálgico da literatura exemplar medieval:  

 

“A essa primeira dicotomia da História – Profana e Sagrada – seguiu-

se, no séc. XVII, depois que os humanistas do Renascimento situaram 

os estudos históricos na vizinhança da Retórica, o delineamento de 

uma segunda bifurcação: a História-arte e a História-ciência, a 

narração e a pesquisa, definidas e separadas no séc. XIX, 

Privilegiando a narração, um Macauley e um Michelet competiriam 

com os grandes romancistas da época, Walter Scott e Balzac, por sua 

vez atraídos pela História. Basta lembrar, em abono dessa atração, o 

fundo histórico nacional da novelística do primeiro e o projeto da obra 

balzaquiana. Na Comédia Humana, pintura de costumes, os 

personagens deveriam formar a cadeia das gerações no presente, para 

que, em continuação à obra do ficcionista inglês, o romance pudesse 

elevar-se ‘ao valor filosófico da História’” (RIEDEL, 1988: 10). 

 

  Ao que chamamos acima de “duplo afastamento”, pesa, da mesma forma, uma dupla 

aproximação, pois, se por um lado, lançamos mão de uma pesquisa histórica (o Orto do 

Esposo) para construirmos uma linha narrativa dentro dos moldes da História-ciência, 

tomamo-la metaficcionalmente para construirmos, por outro lado, uma narrativa nas 

configurações da História-arte. Embora Nunes esteja de acordo com a existência de 

dinâmicas pré-textuais que vão possibilitar a escritura dos dois tipos de narrativas históricas, 

circunscrevendo, inclusive, autores dentro dessas duas categorias narrativas, entendemos que 

o resultado textual, na prática, seja de um Walter Scott, seja de um Balzac ou de um Rebelo 

da Silva, não difere ou não consegue dissociar uma categoria da outra, pois, na escritura 

manifesta, no caso de Ivanhoé, por exemplo, temos uma ficção sustentada sobre a História, ou 

seja, a arte como extrapolação narrativa da ciência. O próprio Orto do Esposo é, igualmente, 
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esse jogo da ficção e da história pela prefiguração da hermenêutica bíblica dos quatro sentidos 

(PIMENTEL, 2009), ainda que se veja claramente não só cada uma das duas categorias 

histórico-narrativas de Nunes, como também a poética da prefiguração que o autor do Orto 

elabora com as duas narrativas de que dispõe. A escritura, o texto produzido, enfim, torna-se 

um texto histórico-artístico-científico? Lembramos Gustavo Bernardo: “Tudo aquilo que 

chamamos de ‘ciência’ vive da, na e para a ficção. Como não pode saber, o cientista supõe 

que sabe para poder começar a pensar e a investigar. Ou seja, ele formula hipóteses. Hipóteses 

são ficções, construídas com mais ou menos coerência e consistência” (KRAUSE, 2010: 243). 

É difícil saber ao certo, mas, segundo o próprio Nunes, a aproximação das figuras do narrador 

e do historiador dialogam muito próximas uma da outra:  

 

“A História-arte é sobretudo uma narrativa de acontecimentos, que os 

recria como se fossem presentes. Fazendo do historiador ‘um 

contemporâneo sintético e fictício’ do que ocorreu, fornece-nos 

imagens do passado recuperado, tornado visível. Ela não se exime, 

portanto, do esforço da imaginação projetiva, que acusa a vivência 

particular do historiador, parente próximo do artista” (RIEDEL, 1988: 

10). 

 

 Segundo Nunes, portanto, O Romance do Horto pode, sem maiores problemas, ser 

entendido com uma narrativa do tipo História-arte, porque transforma o narrador do romance, 

o próprio romance, no seu historiador contemporâneo sintético e fictício, usando, nós, 

“afastados” dessa narrativa por uma heterodiegese-limite, o esforço imaginativo que acusa, 

via simulacro, a “vivência” acrônica e particular do historiador – o próprio livro enquanto 

objeto narrado – que, por sua vez, é também o artista – o próprio livro enquanto narrador que 

se (re)cria nessa mesma acronia que é a metaficção historiográfica da forma como a 

utilizamos. 

Contudo, se esse afastamento labiríntico, voltando ao raciocínio anterior, é, via 

exempla, nosso objetivo e nossa garantia de termos chegado à simulatio pretendida, então, por 

outro lado, não terá havido afastamento, mas coerência narrativa. Dentro dessa exemplaridade 

artificial – muito mais no sentido de ter sido feita por um artífice, nós, os scriptores, do que 

por não ser natural, já que sua naturalidade vem da imitatio16 – estarão presentes, 

                                                 
16 Essa imitatio só pode ser realizada depois de uma hermenêutica, forçosamente, diacrônica. Para realizá-la, 
lembramos Eagleton: ”Para Gadamer, toda a interpretação de uma obra do passado consiste num diálogo entre o 
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principalmente, as hagiografias, tipo de narrativa que serve bem à questão da pós-

modernidade por não ter compromisso direto em sua matéria narrada, isto é, o fato, estando 

muito mais preocupada com a mensagem a ser passada ou em justificar uma intencionalidade 

autoral e/ou ideológica – porque ambos são indissociáveis. Desse modo, o exemplum, dentro 

da estrutura dO Romance, é uma grande alegoria e, sobre ela, diz-nos Eco:  

 

“E vemo-nos, assim, reconduzidos a um outro componente de 

alegorismo universal: entender uma alegoria é entender uma 

correspondência e fruir esteticamente tal relação, graças também ao 

esforço interpretativo. E há esforço interpretativo porque o texto diz 

sempre algo de diferente do que parece dizer: Aliud dicitur, aliud 

demonstratur. O medieval é fascinado por este princípio. Como 

explica Beda, as alegorias aguçam o espírito, reavivam a expressão, 

adornam o estilo” (ECO, 1989: 75). 

 

 Mas, com se faz, entretanto, dentro dos parâmetros que estamos propondo, toda essa 

sobreposição textual de metaficção? Segundo Parkes, estamos lançando mão – temática e 

propositalmente – da emendatio: “prática requerida pelas realidades da transmissão de 

manuscritos, exigia que o leitor (ou seu professor) corrigisse o texto contido no seu exemplar, 

atividade que, por vezes, trazia a tentação de ‘melhorá-lo’” (PARKES, 2002: 103). NO 

Romance, como não há, distintamente, ou pelo menos de forma unívoca, autores, escritores, 

leitores e personagens, a questão da correção e da melhora do manuscrito acaba sendo 

teoricamente intencional, o próprio processo a descrever-se, pois, como já dissemos, esse 

processo é o único que se pode com certeza afirmar ser o scriptor da obra, pois é a própria 

obra na figura do próprio livro. Teríamos aí a figura do scriptor-processo. Poder-se-ia 

questionar sobre o uso indiscriminado do exemplum pela ficção e vice-versa, já que o 

exemplum não é necessariamente uma ficção – e sim a reinvenção de um fato com vistas a 

                                                                                                                                                         
passado e o presente. Ante essa obra, ouvimos com prudente passividade heideggeriana a sua voz não familiar, 
permitindo que ela questione nossas preocupações atuais; mas aquilo que a obra nos ‘diz’ dependerá, por sua 
vez, do tipo de perguntas que somos capazes de lhe fazer., dependerá de nosso ponto de vista na história. 
Dependerá também de nossa capacidade de reconstituir a ‘pergunta’ para a qual a obra é uma ‘resposta’, pois a 
obra é também um diálogo com a sua própria história. Todo entendimento é produtivo: é sempre um 
‘entendimento diferente’, a realização de um novo potencial do texto, uma visão diferente dele. O presente só é 
compreensível em função do passado, com o qual forma uma viva continuidade; e o passado é sempre 
apreendido de nosso ponto de vista parcial dentro do presente. O entendimento ocorre quando nosso ‘horizonte’ 
de significados e suposições históricas se ‘funde’ com o ‘horizonte’ dentro do qual a própria obra está colocada. 
Nesse momento, entramos no mundo estranho do ‘artifício’, ao mesmo tempo em que os situamos em nosso 
próprio mundo, chegando a um entendimento mais completo de nós mesmos. Em lugar de ‘deixar o lar’, observa 
Gadamer, nós ‘chegamos ao lar’” (EAGLETON, 2006: 109). 
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esta ou aquela intentio – e nem a ficção deve perder-se nela mesma sob o disfarce de 

exemplum. Em outras palavras: até que ponto é-nos lícito, mesmo sobre a égide da metaficção 

e da intertextualidade, distendermos à exaustão as características genéticas essenciais de cada 

um desses gêneros narrativos? Estaríamos desconstruindo o labirinto literário, limite aceitável 

de nossa simulação? Segundo Morais, temos a liberdade e a permissão necessárias, quando o 

autor fala sobre a questão ficcional do exemplum:  

 

“O lugar da ficção no exemplum parece-nos, pois, determinante, se 

atendermos ao funcionamento ético deste gênero. O que vemos 

através dele é a incomensurabilidade do modelo, aquilo que dele não 

podemos conhecer nem contemplar. Segundo esta lógica, o exemplum 

manifesta a impossibilidade de exemplificar senão por meio de 

ficções, porque se encontra no dever de elidir, ou pelo menos 

dissimular, a própria regra de onde parte” (MORAIS, 1997: 237). 

 

 Se, no uso do exemplum, a nossa ficção encontra abrigo e funcionalidade, a tessitura 

da composição desses exempla também é verossímil. Lembramos ainda que quanto maior a 

aproximação e a similitude entre o processo contemporâneo de criação dO Romance e o 

processo de criação medieval do Orto, mais próximos estamos do nosso objetivo. Estamos 

nos referindo, agora, à credibilidade de nossa escolha do livro ser o seu próprio scriptor e seu 

próprio autor, pois nada é mais próximo ao livro que a narrativa que ele contém, podendo 

muitas vezes – e no nosso caso é condição sine qua non – confundirem-se, confusão esta 

própria do texto polifônico: 

“Na estrutura romanesca polifônica, o primeiro modelo dialógico (S 

↔ D) [respectivamente Sujeito e Destinatário] representa-se 

inteiramente no discurso que escreve e se apresenta como uma 

contestação perpétua desse discurso. O interlocutor do escritor é, pois, 

o próprio escritor, enquanto leitor de um outro texto. Quem escreve é 

o mesmo que lê. Sendo seu interlocutor um texto, ele próprio não 

passa de um texto que se relê ao reescrever-se. A estrutura dialógica 

surge, assim, apenas à luz do texto construindo-se com relação a outro 

texto enquanto ambivalência” (KRISTEVA, 1979: 87).  

 

Essa homogeneização não é exclusividade contemporânea nossa, era também medieval e dela 

nos lembra Saenger:  
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 “No século XII, a identificação do autor com o que ele próprio 

escrevia se torna cada vez mais evidente tanto na prática quanto na 

consciência linguística dos letrados. Os estatutos cistercienses de 

1144 implicitamente consideravam a composição escrita como uma 

prática íntima do indivíduo, estando portanto sujeita ao controle da 

jurisprudência. Mesmo Bernard de Clairvaux, que ditou a maior parte 

de suas obras, escreveu alguns textos de próprio punho”. (SAENGER, 

2002:152-153). Grifo nosso. 

 

 Mas qual é o sentido produzido por toda essa construção narrativa? Afora nossa 

própria intenção autoral – que também é lúdica pelas próprias ferramentas escolhidas para sua 

construção17 –, o texto narrativo tem, intrínseco a ele, um sentido (ou vários sentidos) 

produzido sem o conhecimento do autor – e aí sim podemos falar na não intenção autoral – e, 

se tem, que sentido é esse? Está este sentido no próprio texto ou ele é produto de uma prática 

semiótica18 (a literatura)? Será a existência desse sentido e dessa intenção um papel 

exclusivamente do leitor, seja ele empírico ou ideal? Toda essa questão gira em torno do 

conceito de verossimilhança, com o qual também pretendemos construir O Romance e que é, 

de fato, sua razão existencial, e do qual nos fala Kristeva:  

 

“Se a função de ‘sentido’ do discurso é uma função de 

verossimilhança acima da diferença de ‘identidade’ e de ‘presença a 

si’, (...) poderíamos dizer que o verossímil (o discurso ‘literário’) é um 

segundo grau na relação simbólica de semelhança [verossimilhança 

semântica]. Sendo o autêntico querer-dizer (husserliano) o querer-

                                                 
17 É Genette (1982: 37) quem mostra, através da ferramenta de hipertextualidade escolhida por nós para 
reescrevermos, transformarmos o Orto do Esposo, o pastiche, a categoria de lúdico em que nos enquadramos. 
  

Relação \ Regime Lúdico Satírico Sério 
Transformações PARÓDIA TRAVESTIMENTO TRANSPOSIÇÃO 
Imitação PASTICHE CHARGE FALSIFICAÇÃO 

 
18 Segundo Kristeva, há diferenças profundas entre o texto e a literatura no que concerne à atribuição e a 
percepção de sentido da narrativa: “Para a semiótica, a literatura não existe. Ela não existe enquanto uma 
linguagem igual às outras, e, ainda menos, como objeto estético. Ela é uma prática semiótica particular, 
detentora da vantagem de tornar mais apreensível que outras, aquela problemática da produção de sentido em 
que uma semiótica nova se coloca e, conseqüentemente, só tem interesse na medida em que ela (a ‘literatura’) é 
considerada em sua irredutibilidade ao objeto da lingüística normativa (da palavra codificada e denotativa). 
Poder-se-ia, assim, adotar o termo escritura, quando se trata de um texto visto como produção, para distingui-lo 
dos conceitos de ‘literatura’ e de ‘fala’. (...) Elaboradas sobre e a partir de textos modernos, os modelos 
semióticos assim produzidos, voltam-se para o texto social – para as práticas sociais, entre as quais a literatura 
não passa de uma variante não-valorizada – para pensá-las enquanto transformações – produções em curso” 
(KRISTEVA, 1974: 40). 
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dizer-verdadeiro, a verdade seria um discurso semelhante ao real; o 

verossímil, sem ser verdadeiro, seria o discurso semelhante ao real. 

Um ‘real’ alterado, que chega a perder o primeiro grau de semelhança 

(discurso-real) para se representar apenas no segundo (discursivo-

discursivo), o verossímil apresenta uma única característica constante: 

ele quer-dizer, é um sentido. Ao nível do verossímil o sentido se 

apresenta como generalizado e esquecido da relação que, 

originalmente, o havia determinado a relação linguagem/verdade 

objetiva. O sentido do verossímil não mais tem objeto fora do 

discurso, a conexão objeto-linguagem não se lhe refere, a 

problemática do verdadeiro e do falso não lhe compete. O sentido 

verossímil finge preocupar-se com a verdade objetiva: o que o 

preocupa, de fato, é sua relação com um discurso cujo ‘fingir-ser-uma-

verdade-objetiva’ é reconhecido, admitido, institucionalizado. O 

verossímil não conhece: ele só conhece o sentido, que para o 

verossímil, não precisa ser verdadeiro para ser autêntico” 

(KRISTEVA, 1974: 128). 

 

 Essa verossimilhança, entretanto, ainda segundo Kristeva, se dá em dois planos de 

construção: a verossimilhança semântica e a verossimilhança sintática. A verossimilhança 

semântica está baseada na semelhança:  

 

“é verossímil todo discurso em relação de similaridade, de 

identificação, de reflexo, com um outro. O verossímil é uma 

conjunção de dois discursos diferentes, um dos quais (o discurso 

literário, segundo) se projeta sobre o outro que lhe serve de espelho e 

com que se identifica além da diferença. O espelho ao qual o 

verossímil remete o discurso literário é o discurso chamado natural”. 

(KRISTEVA, 1974: 128s). 

 

 Ora, essa é a prática de escritura dO Romance: a projeção literária contemporânea via 

metaficção de caráter e atividade miméticas sob a forma de literatura (ou na forma de enredo, 

se pensarmos em Ricoeur (2010, vol. 1: 61), para quem a mímesis grega é dinâmica, produz a 

intriga e intriga é enredo: “A imitação ou a representação é uma atividade mimética na 

medida em que produz algo, a saber, precisamente o agenciamento dos fatos pela composição 
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da intriga (...) sobre o discurso primeiro”, que é o Orto do Esposo. Essa sobreposição (no 

sentido da intertextualidade bakhtiniana) é que dá à obra um sentido existencial, uma prática 

narrativo-discursiva verossímil. Há, entretanto, uma diferença que Kristeva não considera – e 

não considera apenas por não poder antecipar-se ao surgimento da teorização da própria 

metaficção e do conceito histórico-cultural de pós-modernismo, em elaboração até hoje. Para 

a autora: “O verossímil nasce do efeito da semelhança. (...) surgindo do próprio lugar da 

eficácia e visando a eficácia, o verossímil é um efeito, um resultado, um produto que esquece 

o artifício da produção” (KRISTEVA, 1974: 130). A diferença está no fato de que, nO 

Romance do Horto, a questão do artifício, da produção questionadora e crítica de si mesma, 

não é de forma alguma esquecida, pelo contrário, é basilar no nosso processo de 

verossimilhança. 

 Em relação à verossimilhança sintática, para Kristeva, ela se 

manifesta através de uma retórica discursiva própria: “o verossímil 

sintático seria o princípio de derivabilidade (das diferentes partes de 

um discurso concreto) do sistema formal global. Distinguimos aqui 

dois momentos. Um discurso é sintaticamente verossímil, se podemos 

fazer derivar cada uma de suas sequências da totalidade estruturada 

que constitui esse discurso. O verossímil depende, pois, de uma 

estrutura de normas de articulações particulares, de um sistema 

retórico preciso: a sintaxe verossímil de um texto é o que o torna 

conforme às leis da estrutura discursiva dada (às leis retóricas). (...) É 

pelo princípio da derivabilidade sintática que o verossímil substitui o 

‘tornar semelhante’, passado em segredo no nível semântico. Tendo o 

procedimento semântico da conjunção de duas entidades 

contraditórias (a verossimilização semântica) [mas não tão 

contraditórias assim no caso dO Romance do Horto], fornecido o 

‘efeito de se assemelhar’, trata-se, agora, de tornar verossímil o 

próprio processo que conduz a este efeito. A sintaxe do verossímil 

[portanto, no nosso caso, a metaficção] se encarrega desta tarefa”. 

(KRISTEVA, 1974: 130-131). 

 

 Toda essa teorização da verossimilhança lança, portanto, para nós, o desafio de 

construir um texto metaficcional cuja retórica o torne verossímil sintaticamente para que, em 

conjunto com sua verossimilhança semântica interna, dê aO Romance um sentido, por sua 

vez, também verossímil. Analogamente, é possível até mesmo dizer que o Orto é o discurso 
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primeiro, sintático, sobre o qual o discurso segundo, literário, semântico dO Romance do 

Horto será produzido19, conforme veremos, com Genette, quando ele elabora as noções de 

hipotexto e hipertexto. 

 Mas e a metaficção historiográfica? Que operador literário é este afinal e como 

funciona sua dinâmica? E de que pós-modernismo temos falado até agora e por que eles se 

prestariam tão bem como ferramenta e ideologia (ou como uma poética, como definiu 

Hutcheon, o pós-modernismo), respectivamente, para a construção de nossa tese-ficção? 

Comecemos pela discussão do que venha a ser pós-modernismo que, pensamos, não chega a 

ser exatamente uma opção ideológica, mas uma condição histórico-cultural a que estamos 

submetidos inexoravelmente. Somos pós-modernistas, queiramos ou não, na pior das 

hipóteses por pura cronologia, e isso nos obrigaria, no momento da escrita medieval de 

imitação, que é a reescrita de gênero que queremos construir, a lançarmos mão de ferramentas 

que nos permitam essa construção adaptando uma ideologia que não pertence, 

originariamente, àquele gênero textual e da qual não podemos fugir. Dito de outra maneira: é 

possível reconstruir textos de tipologias diacrônicas sem contaminá-los com as tipologias 

sincrônicas e seus operadores, nos quais estamos mergulhados e com os quais estamos 

acostumados? Ou, se quisermos aprofundar ainda mais a questão: é possível utilizarmos 

ideologemas diacrônicos em manifestações literárias ideologicamente sincrônicas de forma 

que estas últimas fiquem transparentes a ponto de podermos chamar nossa reconstrução 

diacrônica de reconstrução de grau zero? E por grau zero ideológico também queremos dizer 

grau zero narrativo, como propõe Genette em O Discurso da narrativa (p. 34): “A localização 

e a medida dessas anacronias narrativas (como chamarei aqui às diferentes formas de 

discordância entre a ordem da história e a da narrativa) postulam implicitamente a existência 

de uma espécie de grau zero, que seria o estado de perfeita coincidência entre narrativa e 

história”. Como abdicar da arquitetura e da infraestrutura pós-modernas de que somos produto 

                                                 
19 Se considerarmos, ainda, O Romance, portanto, como literatura ou processo de escrituração semiótica do 
enunciado Orto do Esposo, continuamos referencialmente respaldados pelas considerações de Kristeva em outro 
trabalho: “Visto como um texto, o romance é uma prática semiótica na qual se poderão ler, sintetizados, os 
traçados de vários enunciados. Para nós, o enunciado romanesco não é uma sequência mínima (uma entidade 
definitivamente delimitada). É uma operação, um movimento que liga, mas, mais ainda, constitui o que se 
poderia chamar os argumentos da operação, que, num estudo de texto escrito, são, quer palavras, quer séries de 
palavras (frases, parágrafos) [quer um texto didático-exemplar português alcobacese do século XIV] enquanto 
sememas” (KRISTEVA, 1981: 38-39). Ou ainda, de outra forma, considerando o Orto do Esposo um signo e O 
Romance do Horto como romance propriamente dito, também diríamos que “o romance é uma das 
manifestações características desse ideologema ambivalente (fechamento, não disjunção, encadeamento de 
desvios) que é o signo (...)” (idem, ibidem: 43), onde ideologema é “o recorte de uma dada organização textual 
(de uma prática semiótica) com os enunciados (sequência) que assimila no seu espaço ou a que reenvia no 
espaço dos textos (práticas semióticas) exteriores”. (idem, ibidem: 38). 
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e produtores? Não vemos como isso seja possível, e é por isso que nossa literatura-tese 

necessita do pastiche, da ironia e do simulacro – e não nos esqueçamos também da emendatio, 

como vista acima com Parkes, que tem função dupla: objeto de imitação e ferramenta de 

imitação, por ser uma estrutura narrativa medieval interna –, por exemplo, para se sustentar 

enquanto literatura “medieval” ou, como diria Eco, para ser levada a sério: “Ironia, jogo 

metalinguístico, enunciação elevada ao quadrado. Portanto, com o moderno, quem não 

entende não pode aceitá-lo, ao passo que, com o pós-moderno, é possível até não entender o 

jogo e levar as coisas a sério” (ECO, 1985: 57). 

 Voltemos ao pós-modernismo. Se na história da literatura a questão dos gêneros 

sempre foi motivo de discordância, com o pós-modernismo, especificamente, seja da 

perspectiva literária ou de outra perspectiva artística qualquer, não foi diferente, senão pior. 

Para caracterizarmos e diferenciarmos o que seja o pós-moderno, o pós-modernismo e a pós-

modernidade, é preciso discernir, primeiro, o que seja a modernidade, o que também exige 

alguns cuidados. 

 Como até mesmo a existência da pós-modernidade é questionada por muitos autores, 

nossa primeira pista de sua existência é o fim do modernismo. Não estaremos aqui postulando 

cortes históricos precisos, mas, como Domício Proença Filho, reconhecendo uma certa 

mudança, pelo menos fenomenológica, em torno da produção literária que começou a se 

tornar perceptível, no Brasil, nos últimos trinta anos, que o autor reconhece como uma série 

“procedimentos esses que permitem depreender efetivamente a existência de um novo estilo 

estético, chamado, à falta de melhor designação, de Pós-modernismo”. (PROENÇA, 1988: 8). 

 Proença, portanto, mostra que, ainda que não seja totalmente simpático à denominação 

de “pós-modernismo” às mudanças que se operaram depois a modernidade em todos os 

aspectos da sociedade ocidental, sinaliza, ao menos, que há algo que se manifesta depois do 

modernismo e que não é mais a modernidade, cujo nome – pós-modernismo –, para Jameson 

(2006:24), “não podemos não usá-lo”. Da mesma forma, Lyotard acena para a questão central 

da pós-modernidade como sendo o que ele chama de “crise dos relatos” (LYOTARD, 1988: 

xv), a mesma a que Eco também se refere: 

 

“Creio que em cada época se chega a momentos de crise, como as 

descritas por Nietzsche na Segunda consideração extemporânea, 

sobre os malefícios dos estudos históricos. O passado nos condiciona, 

nos oprime, nos ameaça. A vanguarda histórica (...) procura ajustar 

contas com o passado. (...) depois, a vanguarda vai mais além, destrói 
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a figura e, em seguida, a anula, chegando ao abstrato, ao informal, à 

tela branca, à tela rasgada, à tela queimada. (...) Mas chega um 

momento em que a vanguarda (o moderno) não pode ir mais além, 

porque já produziu uma metalinguagem que fala de seus textos 

impossíveis (a arte conceitual). A resposta pós-moderna ao moderno 

consiste em reconhecer que o passado, já que não pode ser destruído 

porque sua destruição leva ao silêncio, deve ser revisitado; com 

ironia, de maneira não inocente” (ECO, 1985: 55-56).  

 

Essa “maneira não inocente” é a marca pós-moderna a que nos referimos quando 

articulamos a impossibilidade de fazer metaficção historiográfica sem contaminação dos 

lugares de onde produzirmos esse mesmo discurso metaficcional. 

 Pois bem, se há crise, há ruptura, ou, na pior das hipóteses, uma reflexão sobre a 

necessidade de uma ruptura. Se a crise é a dos relatos, pode-se dizer que o discurso e a 

narrativa literária fazem parte dessa crise e que, portanto, podemos denominar, enquanto 

produtores textuais imersos numa nova poética de emissão de relatos, esse momento pós-crise 

de pós-modernidade como quer Lyotard, ou, como preferimos, numa nova poética narrativa. 

Seguindo nosso raciocínio, se há uma nova dinâmica narrativa há, necessariamente, ou por 

causa dela, uma nova tipologia de narrador, que Silviano Santiago (1989) vai chamar de 

“narrador pós-moderno”. É Santiago quem faz uma pergunta que, para nosso trabalho, é de 

fundamental importância responder, e também é o motivo pelo qual julgamos pertinente todo 

esse questionamento sobre sermos ou não pós-modernos:  

 

“Quem narra uma história é quem a experimenta, ou quem a vê? Ou 

seja, é aquele que narra ações a partir da experiência que tem delas, 

ou é aquele que narra ações a partir de um conhecimento que passou a 

ter delas por tê-las observado em outro?” (SANTIAGO, 1989: 39). 

  

Somos, portanto, o narrador que narra a partir do conhecimento que passou a ter de 

certas ações, aquele que as viu através de outras narrativas historiográficas, mas, também, 

damos voz a um narrador que pretende estar experimentando as ações que narra. Como se isso 

não bastasse, estamos trabalhando com uma situação-limite: o narrador que experimenta as 

ações que narra só as experimenta porque ele mesmo as constrói, e mais, ele já estaria dentro 

dessa própria construção de si mesmo. Essa metaficção que não é exclusividade do pós-
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modernismo nem da pós-modernidade, como bem lembra Gustavo Bernardo: “o episódio do 

teatro de marionetes é uma entre centenas de ocorrências metaficcionais no romance de 

Miguel de Cervantes [D. Quixote], publicado entre 1605 e 1615” (KRAUSE, 2010: 61), isso 

sem mencionar os protorromances latinos, como o Asno de Ouro, de Apuleio (século II), mas 

que está sendo construída dentro da pós-modernidade, aceitando-se, se não a terminologia, 

pelo menos a existência de uma consciência cultural diversa da modernidade, leva, pois, a 

uma outra questão proposta por Santiago: a da autenticidade narrativa, que já estava clara no 

Orto do Esposo, analisando-se o caráter de seu autor pela definição de Santiago: 

 

“O narrador pós-moderno é o que transmite uma ‘sabedoria’ que é 

decorrência da observação de uma vivência alheia a ele, visto que a 

ação que narra não foi tecida na substância viva da sua existência. 

Nesse sentido, ele é o puro ficcionista, pois tem de dar ‘autenticidade’ 

a uma ação que, por não ter o respaldo da vivência, estaria desprovida 

de autenticidade. Esta advém da verossimilhança que é produto da 

lógica interna do relato. O narrador pós-moderno sabe que o ‘real’ e o 

‘autêntico’ são construções da linguagem” (SANTIAGO, 1989: 39-

40). 

 

O interessante nessa discussão sobre autenticidade é que O Romance do Horto acaba 

por ser, fazendo metaficção, a autenticidade da ficção, mesmo enquanto ficção, que é, 

também aquela, autenticidade de uma ficção. Tanto no Orto do Esposo quanto nO Romance 

do Horto há um dispositivo narrativo de autenticação da ficção, o que produz, quando este 

ficcionaliza aquele, um segundo nível de autenticidade ficcional via metaficção e 

intertextualidade. Quando O Romance se escreve a si mesmo na tentativa de tornar-se 

plausível e real, ele, sem o saber, ou pelo menos sem o desejar num primeiro instante, dá 

autenticidade à ficção do Orto do Esposo. Mais interessante ainda é que tanto o autor do Orto 

quanto o autor dO Romance constroem, como observa Santiago, realidades e autenticidades 

através da linguagem, mas uma linguagem que se constrói a si mesma e parte dela mesma 

para nela própria desembocar e produzir o efeito desejado de realidade. 

Acerca da autenticidade autoral, tomemos, por exemplo, o ideologema da salvação da 

alma, um dos argumentos-chave da ideologia medieval: até que ponto é autêntico quando 

enunciado da pós-modernidade (ou simplesmente de uma não-mais-modernidade). Será que é 

possível solucionar essa questão da autenticidade, e é isso de que se trata, no final, nossa tese, 
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dando voz a um narrador contemporâneo à metaficção historiográfica que ele próprio cria e 

que por ela foi criado? Quais são a dimensão e o efeito exatos deste distanciamento – que é ao 

mesmo tempo uma aproximação – do(s) narrador(es) numa metaficção historiográfica 

medieval como O Romance? Segundo Santiago, “é o movimento de rechaço e de 

distanciamento que torna o narrador pós-moderno” (SANTIAGO, 1989: 39). Note-se que a 

questão que levantamos de sermos ou não pós-modernos começa a tomar corpo não como 

uma opção teórica, mas como uma prioridade teórica, motivo pelo qual se torna necessário o 

seu estabelecimento e sua justificativa.  

O afastamento/aproximação autoral evoca, por sua vez, um novo problema. Nosso 

narrador é o próprio Romance do Horto, um livro que conta a sua história, que só é possível 

por estar sendo contada pelo próprio livro que a torna possível/legível e nela e, somente nele, 

ele também, se torna possível/legível. Esta é, contudo, a nossa narrativa, cuja diacronia 

também faz parte da sincronia – ou é sincrônica – metaficcional dentro dO Romance, como 

lembra Jameson (2006:43):  

“foi-nos dito com frequência que agora habitamos a sincronia e não a 

diacronia, e penso que é possível argumentar, ao menos 

empiricamente, que nossa vida cotidiana, nossas experiências 

psíquicas, nossas linguagens culturais são hoje dominadas pelas 

categorias de espaço [o livro?] e não pelas de tempo, como eram no 

período anterior do alto modernismo”. 

 

 Como, a partir desse labirinto espelhado narrativo que se desdobra sobre suas próprias 

fissuras e escorre pelos vieses que ele mesmo impôs, discutir as categorias autorais de 

heterodiegese, homodiegese a autodiegese, ou da que chamamos de omnidiegese, no caso de 

as três perspectivas serem indissociáveis? Se é, como já mostramos, uma crise narrativa que, 

entre outros elementos, vai emoldurar a ideia de pós-modernismo, então a crise que 

estabelecemos na distinção entre o(s) tipo(s) de autor(es) nO Romance do Horto faz dele um 

livro pós-moderno, sem, entretanto, excluir esse conceito e essa crise de outras obras e de 

outros gêneros, donde podemos concluir que o pós-modernismo continua sendo, embora 

identificável e reconhecível como identidade autônoma, um conjunto atemporal de 

mecanismos de expressão20. Quem explora essa questão muito bem é Umberto Eco: 

                                                 
20 Jameson (2006: 29) concorda com Eco e postula que “um dos problemas frequentemente associados a 
hipóteses de periodização é que estas tendem a obliterar a diferença e a projetar a ideia de um período histórico 
como uma massa homogênea (demarcada em cada lado por uma inexplicável metamorfose cronológica e por 
sinais de pontuação). No entanto, essa é precisamente a razão pela qual me parece essencial entender o pós-
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“Julgo, entretanto, que o pós-moderno não é uma tendência que possa 

ser delimitada cronologicamente, mas uma categoria espiritual, 

melhor dizendo, um Kunstwollen, um modo de operar. Podemos dizer 

que cada época tem seu próprio pós-moderno, assim como cada época 

teria seu próprio maneirismo” (ECO, 1985: 55). 

 

 É onde queríamos chegar e o que pretendíamos dizer quando nos referimos a nós 

mesmos e a nosso trabalho como pós-modernos. Observamos ainda que, onde Eco diz “pós-

moderno”, soar-nos-ia melhor pós-modernismo, já que este termo estaria, como em Proença 

Filho, muito mais ligado, sim, a uma delimitação cronológica do que uma “categoria 

espiritual” que nos parece estar muito mais à vontade sendo definida como “pós-modernismo” 

– e nunca é demais lembrar que Hutcheon (1989), que trata o pós-modernismo como uma 

poética, uma dinâmica cultural, definição bastante aproximada da “categoria espiritual” de 

Eco. 

 Um outro argumento que valida nossa escolha quanto a um perfil pós-modernista é 

levantado por Proença Filho. Mais adiante, veremos que um grupo de personagens dO 

Romance do Horto pertence à classe da literatura fantástica, gênero bastante utilizado na 

literatura pós-moderna, ou melhor, dentro da estética pós-modernista. Segundo Proença, 

“especialmente na América Latina, as manifestações literárias pós-modernistas vêm-se 

caracterizando, entre outras marcas, por um posicionamento intensificador do exercício da 

metalinguagem, pela presença do hiper-realismo e pela emergência do realismo fantástico.” 

(PROENÇA, 1988: 47). Com Jameson, iríamos ainda um pouco mais além: não se trata 

apenas, nosso trabalho, de literatura fantástica pós-moderna, mas de metaficção 

historiográfica fantástica pós-moderna, principalmente no que tange à questão dos 

personagens históricos, como D. Pedro I, e suas diacronias:  

 

“Assim, no que diz respeito ao moderno, reconstruímos uma certa 

temporalidade a partir de seu espaço caracteristicamente desigual; mas 

a direção contrária não é menos produtiva e nos leva a um sentido 

mais articulado do espaço pós-moderno através da historiografia 

fantástica pós-moderna [que é nossa metaficção historiográfica 

                                                                                                                                                         
modernismo não como um estilo, mas como uma dominante cultural: uma concepção que dá margem à presença 
e à coexistência de uma série de características que, apesar de subordinadas umas às outras, são bem diferentes”. 
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fantástica], como se dá nas desenfreadas genealogias imaginárias e 

nos romances que reembaralham as figuras e os nomes históricos 

como se fossem cartas de um baralho finito” (JAMESON, 2006: 366). 

 

Para Jameson, contudo, a narrativa historiográfica pós-moderna “retoma o 

abrandamento representado por essas tendências históricas e as combina em uma estética 

original que parece ter duas variantes espirais espelhadas” (JAMESON, 2006: 367). A 

primeira dessas variantes é um pretexto para a segunda na construção dO Romance, e nela 

estão as 

“fantasias históricas (...) que não visam essencialmente à desrealização 

do passado, ao alívio do peso dos fatos e da necessidade histórica, ou 

a sua transformação em uma charada com roupas de época ou em uma 

diversão confusa sem consequências irrevogáveis. (...) Mas esse jogo 

livre com o passado – o delirante monólogo ininterrupto de sua 

revisão pós-moderna por meio de várias narrativas de grupos fechados 

– obviamente também é alérgico às prioridades e aos compromissos, 

para não falar das responsabilidades, dos vários tipos entediantes de 

história partidária” (idem, ibidem: 367-368). 

 

Um exemplo dessa primeira variante em nosso trabalho: o episódio da morte de D. 

Inês de Castro. Juntamente com outros episódios da vida de D. Pedro I, é nossa intenção partir 

dos fatos históricos e, a partir daí, ficcionalizar toda a historicidade que nos parecer possível. 

Dito de outra maneira, não nos preocupamos em explicar por que o Orto do Esposo foi 

escrito, isso já o sabemos, trata-se de uma produção manuscrita comum dentro do ambiente 

cultural monacal como resultado de uma encomenda feita por uma monja, mas sim dar a este 

fato histórico uma outra vertente ficcional; a história, nessa segunda categoria de 

historiografia pós-moderna proposta por Jameson, é apenas um mote para a ficção e não, 

como na primeira, mais uma possibilidade histórica stricto sensu. 

 

“A segunda forma de narrativa historiográfica pós-moderna é, de certo 

modo, o inverso dessa. Aqui, a intenção puramente ficcional é 

enfatizada e reafirmada pela produção de pessoas e eventos 

imaginários e, no meio deles, o aparecimento e desaparecimento 

inesperados de figuras reais (...) onde se transforma, no entanto, em 

característica de uma grande variedade de efeitos de colagem [o nosso 
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pastiche e, por que não?, também a nossa emendatio]”. (JAMESON, 

2006: 368). 

 

Mas a partir dessa reflexão cria-se uma outra questão: a literatura fantástica não é uma 

inovação do período pós-modernista jamesoniano. Na Idade Média, como veremos adiante 

com Todorov, também se fazia literatura fantástica, principalmente nos romances de 

cavalaria. O que diferencia aquela literatura fantástica desta que hoje queremos construir é a 

perspectiva cultural que a analisa. Na Idade Média, a literatura fantástica servia a um 

propósito de construção e preservação de mundo metafórico que dizia respeito à mentalidade 

cristã e somente a ela, como já visto acima. Hoje, pelo menos no nosso caso, a literatura 

fantástica constrói e preserva não um mundo metafórico, mas um mundo de uma outra 

realidade possível que nada tem a ver com a legitimação de outra mentalidade cultural, a não 

ser a sua própria infraestrutura. Quando D. Tadeu Laras encontra a Esfinge, não é intentio 

auctoris criar referência alguma que não seja a sua própria autorreferencialidade, produzindo 

um efeito de realidade e plausibilidade daquela cena que, mesmo se observada por uma 

hermenêutica medieval, continua produzindo efeito de realidade, mas a projeta numa outra 

tela, fazendo sombra significativa de si mesma e, portanto, transformando-se em alteridade 

semiótica. É o que Jameson vai chamar de “escrita esquizofrênica” (2006: 52). Ora, como 

dispõe Hutcheon, uma das características da poética pós-modernista é a aquisição de estéticas 

anteriores e a capacidade de ironizá-las, mas nunca seu desvirtuamento ou abandono, como é 

a estética modernista. Proença também se refere a essa culturofagia, referindo-se às 

características da arte na pós-modernidade: 

 

“Em termos globalizadores, ganha vulto uma tendência para a 

eliminação de fronteiras entre a arte erudita e a arte popular que, em 

alguns casos, tem levado ao ultradimensionamento da segunda, 

sobretudo, se pensarmos em cultura de massa; em outros, a uma 

relativização dos critérios tradicionais definidores e valorizadores do 

produto estético. Torna-se frequente também a presença marcante da 

intertextualidade, ou seja, à luz das teorias de Bakhtin, do diálogo ou 

cruzamento de vários textos. Na literatura contemporânea isso se dá 

sobretudo com o aproveitamento intencional de obras do passado” 

(PROENÇA, 1988: 39). 
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Já vimos, portanto, que é possível falar na existência de uma era pós-moderna que 

apresenta características estéticas pós-modernistas – que, como também já vimos, são 

estéticas que podemos considerar como de retomada ou, no nosso caso, de reescrita, já que 

seus maneirismos (PROENÇA, 2008) não lhe são exclusivos. Assim, é possível falar em pós-

modernismo já com certa tranquilidade. Além disso, mesmo que os discursos contemporâneos 

não possam ser chamados de pós-modernistas – nisso reside a escolha: não ser pós-modernista 

na pós-modernidade – é inegável que o movimento pós-modernista, se considerarmos que 

houve uma linha cronológica na qual se sobrepuseram, às vezes alternando entre si ou não, 

vários movimentos estéticos, seja o último dessa linha de evolução do modernismo. Não 

queremos dizer com isso que seja o único a viger, como únicos nunca foram nenhum desses 

movimentos enquanto foram contemporâneos em suas próprias épocas – o passado sempre 

conviveu com a contemporaneidade – mas é com o qual os discursos hodiernos têm ou 

tendem a se manifestar nesse momento de crise da escrita e de crise da representação de que 

fala também Villaça (1996), caracterizando-o: “É neste horizonte, na linha que vai do niilismo 

à esperança, da indiferenciação às reconfigurações, que se instala o que vem sendo chamado 

de produção posmoderna nos mais diversos campos do saber e das artes” (VILLAÇA, 1996: 

20).  

É dentro dessa estruturação que nos propusemos a reescrever um romance dentro da 

perspectiva medieval do Portugal trecentista. Nossa proposição não está fundamentada na 

originalidade ou na genuinidade do texto medieval, mas na imitação crítica autenticada – 

lembrando Santiago – do texto medieval através da ótica contemporânea, e não através de 

uma tentativa de simulação do texto medieval através da “imitação pela imitação” ou pela 

simples paródia, até mesmo porque correríamos o risco de ter nosso trabalho categorizado 

como um gênero narrativo inferior, de acordo com a leitura que Genette (Introdução ao 

Arquitexto, S/D: 31) faz do sistema aristotélico de gêneros literários:  

 

                                     
MODO                               
OBJETO 

DRAMÁTICO NARRATIVO 

SUPERIOR tragédia epopeia 

INFERIOR comédia paródia 
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Isso sem mencionar que, para Proença, a paródia e, com ela, a sátira, são elementos narrativos 

utilizados pelo modernismo, e não pelo pós-modernismo, que opta frequentemente pelo 

pastiche:  

“Outro traço modernista é a dessacralização da obra de arte que passa 

a ser encarada como uma atividade lúdica de um jogo que envolve 

tanto o autor como o usuário. Daí o caráter satírico e paródico que 

marca tantas obras representativas do estilo e, de certa forma, um 

distanciamento entre o receptor e a obra,” (PROENÇA, 1988: 28). 

 

Se voltarmos às categorizações de Genette (1982: 34) observaremos a seguinte 

sistematização: 

 

Somando-se as referências de Proença, chegaríamos a este quadro: 

 

E ainda com as contemporizações de Compagnon (2007), finalizaríamos com o 

seguinte esquema: 

 

O Romance do Horto pode, portanto, ser entendido como medieval graças 

principalmente a essa estética pós-modernista bem como suas ferramentas de (re)criação 

textual que vimos acima – e à metaficção que não lhe é exclusiva mas que lhe dá substância –, 

Divisão Funcional 
Função Satírica (a paródia) Não-Satírica (o pastiche) 
Gênero PARÓDIA TRAVESTIMENTO CHARGE PASTICHE 
Relação transformação imitação 

Divisão Estrutural 

Divisão Funcional 
Função Satírica (a paródia) Não-Satírica (o pastiche) 
Gênero PARÓDIA TRAVESTIMENTO CHARGE PASTICHE 
Relação transformação imitação 

Divisão Estrutural 
Estética Modernismo Pós-Modernismo 

Divisão Funcional 
Função Satírica (a paródia) Não-Satírica (o pastiche) 
Gênero PARÓDIA TRAVESTIMENTO CHARGE PASTICHE 
Relação transformação imitação 

Divisão Estrutural 
Estética Modernismo Pós-Modernismo 
Efeito 

Textual 
Referencia, transcreve e deforma o 

texto original 
Referencia, transcreve mas não deforma o 

texto original, o entrepõe e o enxerta 
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estética esta que “é um fenômeno contraditório que usa e abusa, instala e depois subverte, os 

próprios conceitos que desafia” (HUTCHEON, 1991: 19), e também propicia o prazer da 

leitura e da composição21. E o que faz a imitação pela imitação? Gera uma obra, na nossa 

perspectiva, de valor semântico não-diferenciado da obra imitada, porque é apenas o 

invólucro de algo que não mais encontra eco semântico fora de sua sincronia, ainda que 

possua conteúdo próprio – mas não tiramos dessa obra o valor artístico como produção 

artificial nem as dialéticas interpretativas e funcionais a que se destinará tal obra. Será, então, 

que estaríamos indo de encontro a Pierre Menard? De forma alguma; tanto é verdade que o 

Quixote de Menard será sempre um outro Quixote, e jamais (ou nunca mais) o Quixote de 

Cervantes. O pós-modernismo, portanto, não ignora o passado nem simplesmente rompe com 

ele em busca de uma outra originalidade, ele se apodera desse passado e o relê, recria, traz 

para mais perto do nosso próprio tempo através de uma linguagem quase didática não fosse o 

formato, por exemplo, escolhido para isso, como é o nosso romance de metaficção 

historiográfica, que, como Hutcheon os entende, “são intensamente autorreflexivos e mesmo 

assim, de maneira paradoxal, também se apropriam de acontecimentos e personagens 

históricos” (1991: 21). É a partir dessa dinâmica de reapropriação e releitura que a autora 

conceitua o pós-modernismo como uma poética:  

 

“Em vez disso, considero-o como um processo ou atividade cultural 

em andamento, e creio que precisamos, mais do que de uma definição 

estável e estabilizante, é de uma ‘poética’, uma estrutura teórica 

aberta, em constante mutação, com a qual possamos organizar nosso 

conhecimento cultural e nossos procedimentos críticos. Não seria uma 

poética no sentido estruturalista da palavra, mas ultrapassaria o estudo 

do discurso literário e chegaria ao estudo da prática e da teoria 

culturais” (HUTCHEON, 1991: 32). 

 

Dessa maneira, ainda que não tenha nome, o autor do Orto do Esposo existiu. Ou 

melhor, algum autor para o Orto do Esposo deve ter existido, porque a obra aí está e não se 

                                                 
21 “Eis um estado muito sutil, quase insustentável, do discurso: a narratividade é desconstruída e a história 
permanece, no entanto, legível: nunca as duas margens da fenda foram mais nítidas e mais tênues, nunca o prazer 
foi melhor oferecido ao seu leitor – pelo menos se ele gosta de rupturas vigiadas, dos conformismos falsificados 
e das destruições indiretas. Ademais, o êxito pode ser aqui reportado a um autor, junta-se-lhe o prazer do 
desempenho: a proeza é manter a mímesis da linguagem (a linguagem imitando-se a si própria), fonte de grandes 
prazeres, de uma maneira tão radicalmente ambígua (ambígua até a raiz) que o texto não tombe jamais sob a boa 
consciência (e a má fé) da paródia (do riso castrador, do ‘cômico que faz rir’)” (BARTHES, 1993: 16). 
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escreveu sozinha, ao contrário do que concebemos ficcionalmente para O Romance do Horto. 

Então, e vamos assim delineando-a, o que vimos ser a estética pós-modernista, até agora? É a 

escrita mimética do passado que optou não pelo seu corte, como faz o modernismo, mas pela 

sua integração e miscigenação à contemporaneidade através da metaficção, “conseguindo 

refazer o vínculo entre seus leitores e o mundo exterior à página” (HUTCHEON, 1991: 22). 

Uma das características mais interessantes da crítica recriadora do pós-modernismo é o seu 

deslocamento axial ou, como prefere Hutcheon (1991: 98), a dinâmica da ex-centricidade: 

  

“O pós-modernismo não leva o marginal para o centro. Menos do que 

inverter a valorização dos centros para a das periferias e das fronteiras, 

ele utiliza esse posicionamento duplo paradoxal para criticar o interior 

a partir do exterior e do próprio interior. (...) Talvez o lema do pós-

moderno deva ser ‘Vivam as Margens’”.  

 

Ao revisitar o passado e desconstruí-lo para em seguida reconstruí-lo de forma 

reflexiva, o pós-modernismo precisa deslocar paradigmas culturais, sem aniquilá-los – até 

porque isso seria impensável; quando muito, portanto, sem ignorá-los. O pós-modernismo 

“reconhece a necessidade humana de estabelecer a ordem, e ao mesmo tempo observa que as 

ordens não passam disso: elaborações humanas e não entidades naturais ou preexistentes” 

(HUTCHEON, 1991: 65). No caso dO Romance do Horto, por exemplo, veremos que, através 

do pós-modernismo, pode-se especificar contextos, como o da confecção de manuscritos por 

anonimato, subvertê-los e reinseri-los dentro da própria mentalidade histórico-cultural de 

onde os retira numa forma consciente de reescritura, algumas vezes, até mesmo, 

necessariamente, irônica. Ironia esta de que fala Eco como uma ferramenta também pós-

modernista: “A reposta pós-moderna ao moderno consiste em reconhecer que o passado, 

como não pode ser realmente destruído, porque sua destruição conduz ao silêncio, precisa ser 

reavaliado: mas com ironia, e não com inocência” (ECO, 1993: 56-57). E o que é a ironia 

senão a manipulação de sentidos semelhantes através de perspectivas semelhantes, 

distorcidas, para se dizer o que se quer dizer (o nosso querer-dizer a que já nos referimos 

acima) sem que seja dito exatamente o que se quis dizer? Percebe-se, pois, que a palavra-

chave do pós-modernismo é a autoconsciência (ao lado do conceito de “crise”), 

autoconsciência acerca do objeto a ser revisitado, do processo de manipulação e reescrita e da 

própria contemporaneidade como consequência histórica de suas anterioridades. Ora, esse 

trabalho de reaproximação e reescrita não é de forma alguma uma artificialidade, como já 
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mostramos, e goza até mesmo de uma interação e cumplicidade que sempre houve entre a 

ficção e a história, pois a ficção é uma versão da história – que é ficção porque a própria 

verdade repousa na impossibilidade de recriação histórica – e a história é o relato de uma 

ficção, prova disso é a própria existência do Orto do Esposo. Esse jogo entre a ficção e a 

história traz, quando inserido na produção romanesca metaficcional e pós-moderna, 

consequências que não podem ser desprezadas.  

 

“A interação do historiográfico com o metaficcional coloca igualmente 

em evidência a rejeição das pretensões de representação ‘autêntica’ e 

cópia ‘inautêntica’, e o próprio sentido de originalidade artística é 

contestado com tanto vigor quanto a transparência da referencialidade 

histórica. A ficção pós-moderna sugere que reescrever ou reapresentar 

o passado na ficção e na história é – em ambos os casos – revelá-la ao 

presente, impedi-lo de ser conclusivo e teleológico” (HUTCHEON, 

1991: 146-147). 

 

E seguiríamos: habilitando-o, pois, esse passado, a ser ficcionalizado. O que o pós-

modernismo faz é escolher parâmetros para esse cotejo histórico-ficcional, fazendo a 

intersecção da problematização da verificação do fato pela história e a tentativa de dar 

veracidade ao fato pela ficção e, ao mesmo tempo em que nem recupera nem dilui nenhum 

dos dois lados da mesma moeda, ainda assim está inclinado a explorá-los, resultando numa 

produção, portanto, paradoxal, como são os romances pós-modernistas. Um romance pós-

modernista é, portanto, para a literatura, como o ornitorrinco é para a biologia: algo que é e 

que não é e, por isso mesmo, constitui-se de uma existência autônoma, sendo e não sendo o 

conjunto de suas próprias alteridades. Nesse sentido, o ornitorrinco é irônico, transgressor e 

sabe-se ser vivo, por instinto, uma espécie de consciência de si mesmo enquanto existência. A 

diferença entre o ornitorrinco e o romance pós-modernista reside apenas no fato de o romance 

pós-modernista questionar-se e fazer desse questionamento sua própria força motivadora, sua 

centelha existencial, enquanto o ornitorrinco não tem, naturalmente, meios para se questionar 

enquanto ornitorrinco, pois, se tivesse, talvez a crise existencial em que entraria o levasse à 

extinção (mas também à condição de pós-moderno, porque pós-modernidade é crise) e nisso 

também residiria uma certa ironia, o que prova, portanto, que o ornitorrinco é, antes mesmo 

que pudesse sê-lo, um animal pós-moderno. E se tomarmos nosso ornitorrinco como uma 
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analogia de uma narrativa autoconsciente de metaficção, lembramos a definição de 

autoconsciência de Gustavo Bernardo: 

 

“Nesse momento, já podemos apontar como característica principal 

da metaficção a consciência de si ou autoconsciência, mas uma 

autoconsciência socrática que procura saber tão-somente o quanto não 

sabe – em outras palavras, o quanto o conhecimento possível é 

caleidoscópico. De dentro da literatura, portanto, a metaficção tenta 

responder às perguntas mais complicadas da filosofia: 1) sabemos 

quem somos?; 2) sabemos se somos?; 3) a consciência pode ter 

consciência da consciência?” (KRAUSE, 2010: 45).  

 

Assim, O Romance do Horto poderia saber que é um romance e não um fluxo de 

consciência do livro / autor cuja produção ele narra? Sim, segundo a proposta de Bakthin – e 

respondendo a uma das perguntas de Krause: “A consciência do autor é a consciência da 

consciência, isto é, a consciência que abrange a consciência e o mundo da personagem, que 

abrange e conclui essa consciência da personagem com elementos por princípios 

transgredientes a ela mesma e que, sendo imanentes, a tornariam falsa”. (BAKHTIN, 2003: 

11). E por que, então, não são falsos os personagens dO Romance? Porque são personagens de 

metaficção, e não de uma ficção. 

 E sobre o intertexto, ou melhor, sobre a técnica da intertextualidade? Como será 

utilizada na formulação da escrita de nossa tese-ficção? Já mostramos anteriormente que a 

intertextualidade é o processo de diálogo entre vários textos cujo resultado é um terceiro texto 

polifônico mas, ainda assim, unívoco. Porém, é preciso salientar que a intertextualidade é um 

tipo de relação transtextual, na perspectiva de Genette (1982) e, para compreendermos o que 

seja o conceito de transtextualidade, é necessário entendermos primeiramente a noção de 

arquitexto. Para este autor,  

 

“o objeto da poética (...) não é o texto, considerado em sua 

singularidade (...), mas o arquitexto, ou, se preferirem, a 

arquitextualidade do texto (como se diz, e é um pouco a mesma coisa, 

a literariedade da literatura), quer dizer, o conjunto de categorias 

gerais, ou transcendentes – o tipo do discurso, modos de enunciação, 

gêneros literários, etc. – que denota cada texto singular. Eu diria ainda 

hoje, mais abrangentemente, que esse objeto é a transtextualidade, ou 
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transcendente textual do texto, que eu já definia, grosso modo, por 

tudo isso que o coloca em relação, manifesta ou secreta, com outros 

textos” (GENETTE, 1982: 7). 

 

 Essa transtextualidade, portanto, é muito mais uma consequência, um efeito estético, 

se podemos dizer assim, uma produção poética (no sentido da poiesis) fruto de um processo 

de interação textual. Mas se O Romance do Horto possui uma poética, uma arquitextualidade 

– porque todo texto a possui – então ele foi objeto, segundo Genette, de uma 

transtextualidade. Em outras palavras, de onde veio, como foi originada a poética, o 

arquitexto dO Romance do Horto? O conceito de transtextualidade, contudo, não é tão 

simples assim ou, em o sendo, constrói-se a partir de várias ferramentas de interação e inter-

relação textual, que o autor francês classifica em cinco tipos distintos. A primeira forma de 

transtextualidade é, assim, a intertextualidade. 

 

“A primeira foi, há alguns anos, explorada por Julia Kristeva, sob o 

nome de intertextualidade, e essa denominação nos fornece, 

evidentemente, nosso paradigma terminológico. Eu o defino, de minha 

parte, de uma maneira mais restritiva, por uma relação de co-presença 

entre dois ou mais textos, quer dizer, de forma eidética e, na maioria 

das vezes, pela presença efetiva de um texto no outro” (GENETTE, 

1982: 8). 

 

Antes, contudo, de seguirmos com a reflexão acerca da transtextualidade intertextual 

de Genette, já que ele mencionou Kristeva, detenhamo-nos em algumas linhas sobre a 

questão. Antes mesmo de Kristeva denominar a intertextualidade como tal, ela própria, como 

demonstra Fiorin (2006: 163), já articulava sua dinâmica a partir das reflexões de Bakhtin em 

seu Problemas da poética de Dostoiévski e A obra de François Rabelais, nas quais, também 

demonstra Fiorin, não foi utilizada em momento algum a expressão intertextualidade, senão o 

que viria a ser sua poética. Segundo Kristeva,  

 

“para Bakhtin, o discurso literário ‘não é um ponto (um sentido fixo), 

mas um cruzamento de superfícies textuais, um diálogo de várias 

escrituras’. Todo texto constrói-se assim, ‘como um mosaico de 

citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto’. 

Em sua leitura sobre a obra de Bakhtin, Kristeva identifica discurso e 
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texto: ‘O discurso (o texto) é um cruzamento de discursos (de textos) 

em que se lê, pelo menos, um outro discurso (texto)’ (apud FIORIN, 

2006: 163). 

 

Daí teremos, posteriormente, as noções de intertextualidade – que é a prática de 

intersecção ou sobreposição de textos, no sentido físico da escrita materializada – e de 

interdiscursividade, que é a sobreposição de discursos, que são as unidades linguísticas 

expressas em uma ordenação gramatical qualquer e que compõem, juntas, a materialidade do 

texto e nas quais reside a significação de seus enunciados constituintes.  

 

“O termo intertextualidade fica reservado apenas para os casos em que 

a relação discursiva é materializada em textos. Isso significa que a 

intertextualidade pressupõe sempre uma interdiscursividade, mas que 

o contrário não é verdadeiro. Por exemplo, quando a relação dialógica 

não se manifesta no texto, temos interdiscursividade, mas não 

intertextualidade” (FIORIN, 2006: 181). 

 

Em outras palavras, temos dois níveis de composição narrativa: a intertextual, que 

poderíamos demonstrar através da intertextualidade entre os textos acabados do Orto do 

Esposo e dO Romance do Horto – donde podemos dizer que a metaficção historiográfica de 

redobro dO Romance levanta importantes questionamentos sobre esse “fechamento do texto” 

ser, de fato, um acabamento ou apenas dá a impressão de estar acabado –, e a interdiscursiva, 

que é, de certo modo, uma vivissecção da intertextualidade, embora, repensando a metáfora, 

talvez estejamos falando de uma dissecação... Ainda há uma terceira estrutura dentro da 

composição teórica da intertextualidade bakhtiniana rebatizada por Kristeva, que é o 

enunciado. Se o discurso é o elemento constitutivo do texto, ele tem, por sua vez, como 

elemento constitutivo, o enunciado, que, para Carlos Ceia, é uma “sequência de palavras de 

forma a constituir um conjunto de frases ou pensamento acabado” (CEIA, 

http://www.fcsh.unl.pt/invest/edtl/verbetes/E/enunciado.htm). Grifo nosso. Mas, ainda 

segundo Ceia, “não convém confundir enunciado com discurso, pois este é uma unidade 

superior tal como o enunciado o pode ser em relação à frase simples, embora seja possível 

afirmar que a palavra (...) “Ninguém!” pode constituir um discurso em um único enunciado” 

(idem, ibidem). A questão do enunciado repousa muito mais na sua dependência de um 

enunciador, de um autor, ao passo que o discurso já tem uma carga mais ideológica, 
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taxonômica, dessa enunciação, ou seja, é possível falar de discurso político, ou discurso 

filosófico, ou discurso artístico e, dentro desses discursos, analisarmos seus enunciados. 

Diferem-se, portanto, pela verbalização (que pode ser transcrita ou não, evidentemente), mas 

que pressupõe um enunciador, um sujeito que a enuncia, ao passo que o discurso não 

necessariamente é uma enunciação, uma verbalização (transcrita ou não), embora o discurso 

tenha, evidentemente, também, um autor, mas, aqui, é preciso diferenciar a figura do autor e 

do enunciador, não se excluindo os casos em que possam se identificar um com o outro, 

como, por exemplo, na narrativa homodiegética. Para Bakhtin, ainda de acordo com as notas 

de Fiorin,  

“não é a dimensão que determina o que é um enunciado: ele pode ser 

desde uma réplica monolexemática até um romance em vários tomos. 

O que delimita sua fronteira é a alternância dos sujeitos falantes. Isso 

significa que o enunciado é uma réplica de um diálogo que se 

estabelece entre todos eles. Neste caso, ele não existe fora do 

dialogismo”. E cita Bakhtin: “Um enunciado concreto é um elo na 

cadeia da construção verbal de uma dada esfera. As fronteiras desse 

enunciado determinam-se pela alternância dos sujeitos falantes. Os 

enunciados não são indiferentes uns aos outros nem autossuficientes, 

conhecendo-se uns aos outros, refletem-se mutuamente. São 

precisamente esses reflexos recíprocos que lhes determinam o caráter. 

O enunciado está repleto de ecos e lembranças de outros enunciados, 

aos quais está vinculado numa esfera comum da comunicação verbal. 

O enunciado deve ser considerado acima de tudo como uma resposta a 

enunciados anteriores dentro de uma dada esfera (a palavra ‘resposta’ 

está empregada aqui no sentido lato): refuta-os, confirma-os, 

completa-os, supõe-nos conhecidos e, de um modo ou de outro, conta 

com eles. Não se pode esquecer que o enunciado ocupa uma posição 

definida numa dada esfera de comunicação verbal relativa a um dado 

problema, a uma dada questão, etc. Não podemos determinar essa 

posição sem correlacioná-la a outras posições” (FIORIN, 2006: 168-

169). 

 

Os enunciados, portanto, possuem sentido, mas não tem significação, que só lhe será 

atribuída no discurso. Eles representam, segundo Fiorin, “emoções, juízos de valor, 

expressões”, justamente por terem sido enunciados por um autor, pelo seu enunciador que 
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pode ser, e é, seu autor-sujeito, que é, por definição, um ser ideológico. Assim é que um 

enunciado pode ser compreendido como tal, isto é, sua enunciação, haja vista seu enunciador, 

faz sentido por si mesma. Por outro lado, a sua significação só poderá ser compreendida a 

partir do momento em que estiver inserida num discurso, atuando com outras enunciações, 

dialogando com elas, e é esse momento que Bakhtin chama de dialogismo, e que Kristeva vai 

popularizar – porque foi exatamente isso o que aconteceu com o dialogismo bakhtiniano – 

com o nome de intertextualidade. 

 

“Quando se diz que o dialogismo é constitutivo do enunciado, está-se 

afirmando que, mesmo que, em sua estrutura composicional, as 

diferentes vozes não se manifestam, o enunciado é dialógico. Toda 

réplica, considerada em si mesma, é monológica, enquanto todo 

monólogo é dialógico. Todo enunciado possui uma dimensão dupla, 

pois revela duas posições, a sua e a do outro” (FIORIN, 2006: 170). 

 

Assim, por exemplo, Guinefort, nO Romance do Horto, pronuncia uma série de 

enunciados sobre personagens que aparecem no Orto do Esposo. Esses enunciados são 

dialógicos porque Guinefort não terá sido capaz de enunciar nada sem que tenha estado 

localizado ideologicamente (cronológica e espacialmente). Ora, seu enunciado, portanto, não 

é autônomo, original, embora ele, Guinefort, seja seu enunciador único, autônomo e original. 

Isso leva à questão discursiva, e podemos construí-la embasada na seguinte proposição: no 

discurso medieval de Guinefort, quais são os seus valores enunciativos? O que quer dizer, que 

significado pretende produzir uma enunciação sobre a relação dos mortos e dos vivos, por 

exemplo, que Guinefort, sendo ele um ressuscitado, enuncia, verbaliza (e que D. Tadeu Laras 

transcreve nO Romance – e que só transcreve porque é o próprio romance que descreve essa 

transcrição)? O discurso de Guinefort, o discurso medieval de Guinefort é, portanto, 

dialógico, porque seus constituintes são dialógicos. A intertextualidade surge no momento em 

que os discursos narrativos de Guinefort, continuemos com ele, compõem uma estrutura 

maior que é o texto medieval – este, medieval por imitatio, pelo pastiche, destacando que “a 

imitação está, portanto, para as figuras (para a retórica), como o pastiche está para os gêneros 

(para a poética). A imitação, no sentido retórico, é a figura elementar do pastiche, o pastiche, 

e de forma mais geral a imitação como prática genérica, é uma tessitura de imitações”. 

(GENETTE, 1980: 86). Ora, o texto dO Romance é, por extensão, também dialógico, porque 

não é, como o discurso de Guinefort, autônomo, original, mas surge de outro texto, foi 
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produzido a partir de outro texto: o do Orto do Esposo; e aí está a intertextualidade e a 

dialogia bakhtiniana de que Genette falará, mas falará a partir de outra perspectiva, talvez, 

como se verá, uma perspectiva mais estruturalista. Mas não antecipemos o discurso de 

Genette. Ocorre que O Romance é um tipo muito especial de dialogismo e intertextualidade. 

O que, na maioria dos textos, é observável através de outras análises, como, por exemplo, 

pelo comparativismo histórico ou pela Análise do Discurso, O Romance demonstra 

diretamente, sem a necessidade de uma hermenêutica própria, quase ingenuamente (na 

perspectiva do leitor-ingênuo de Eco), unicamente por causa da metaficção. A 

autoconsciência narrativa é o recurso literário que permite esse desvelamento de si mesmo, de 

seu ato produtivo, de sua construção narratária. 

 

”Além desse dialogismo que não se exibe no fio do discurso, há um 

outro, que nele se mostra. É quando as diferentes vozes são 

incorporadas no interior do discurso. Dizemos que, nesse caso, o 

dialogismo é uma forma composicional. É aquilo a que Bakhtin 

chamará ‘concepção estreita do dialogismo’ ou ‘formas externas, 

visíveis’, do dialogismo. (...) Há duas maneiras básicas de incorporar 

distintas vozes no enunciado: a) aquela em que o discurso do outro é 

‘abertamente citado e nitidamente separado’; b) aquela em que o 

enunciado é bivocal, ou seja, internamente dialogizado. Na primeira 

categoria, entram formas composicionais como o discurso direto e o 

discurso indireto, as aspas, a negação; na segunda, aparecem formas 

composicionais como a paródia, a estilização, a polêmica velada ou 

clara; o discurso indireto livre.” (FIORIN, 2006: 173). 

 

Esse tipo de intertextualidade desvelada, explicitada, é o que Bakhtin vai chamar de 

“relação dialógica intratextual” (FIORIN, 2006: 181). De tudo isso, pode ter ficado ainda uma 

pergunta importante, e quem a faz é o próprio Fiorin: “se um texto tem um autor [e estamos 

pensando nO Romance como autor de si mesmo], é irrepetível e só ganha sentido na relação 

dialógica, texto não é, na verdade, sinônimo de enunciado?” (FIORIN, 2006: 181). A pergunta 

é pertinente, principalmente se levarmos em conta que dO Romance do Horto não se espera 

uma relação dialógica a posteriori – embora ela exista – mas a priori, e com o Orto do 

Esposo, conforme postula Bakhtin:  
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“Normalmente, quando se fala em dialogismo, pensa-se em relações 

com enunciados já constituídos e, portanto, enunciados anteriores, 

passados. No entanto, o enunciado está relacionado não só aos que o 

precedem, mas também aos que lhe sucedem na cadeia da comunicação 

verbal. Com efeito, na medida em que um enunciado é elaborado em 

função de uma resposta, está ligado a essa resposta, que ainda não 

existe. O locutor sempre espera uma compreensão responsiva ativa e o 

enunciado se constitui para essa resposta esperada” (BAKHTIN apud 

FIORIN, 2006: 178). 

 

A partir do momento em que estes são intertextuais, interdiscursivos e dialogam entre 

si, por esta última análise, não seriam, também, enunciados transcritos, ambientados 

discursivamente e exteriorizados materialmente no texto? Neste caso, sim. Esta 

intratextualidade pode constituir-se de “enunciados textuais” ou, se preferirem, de “textos 

enunciativos”, pelo fato de haver uma intentio auctoris e uma intentio operis próprias para 

esta situação teórica. Nós desejamos que O Romance fosse um enunciado do autor do Orto e, 

do discurso produzido por este enunciado, chegou-se ao texto que se está lendo nesse exato 

momento. É o próprio Bakhtin que nos fornece a argumentação: “Dois fatores determinam um 

texto e o tornam um enunciado: seu projeto (a intenção) e a execução desse projeto” 

(BAKHTIN apud FIORIN, 2006: 180). Citaríamos, ainda, à guisa de conclusão: a 

interdiscursividade é “qualquer relação dialógica entre os enunciados, (...) [e a 

intertextualidade] é um tipo particular de interdiscursividade, aquela em que se encontram 

num texto duas materialidades textuais distintas” (FIORIN, 2006: 191).  

Voltemos, pois, ao conceito genettiano de intertextualidade. Essa forma presencial de 

transtextualidade que é a intertextualidade, para Genette, manifesta-se em três graus 

diferentes: pela citação, pelo plágio, e pela alusão (numa ordem decrescente de manifestação 

explícita e literal). É claro que nossa intenção com a produção dO Romance do Horto é a 

produção de uma intertextualidade significativa, no sentindo amplo em que o usam Bakhtin e 

Kristeva (o dialogismo, a polifonia e o jogo das ideologias enunciativas entre dois ou mais 

textos ou, como chama Genette (2006: 145), “um estruturalismo aberto”), mas, como se verá, 

para que essa superprodução significativa aconteça, será preciso uma subprodução 

significativa (no sentido mesmo da dialética da infraestrutura e da superestrutura de Marx), 

usando-se também os recursos da citação, do plágio e da alusão e, iríamos mais além, também 

não só do pastiche, mas do pastiche interno, sincrônico à Idade Média: a emendatio. Ora, essa 
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produção infraestrutural narrativa não nos é de forma alguma um embaraço ou uma estratégia 

alheia a nossa intentio auctoris, muito pelo contrário: ao trabalharmos com o Orto do Esposo 

já estamos inseridos, mesmo no nível do leitor-ingênuo, num sistema de intertextualidade 

explícita de citação que é, lembramos, parte integrante e indissociável da estética literária 

medieval (a emendatio). Ao metaficcionalizarmos a produção do Orto, localizando essa 

metaficcionalização dentro da própria Idade Média, é esperado que nos utilizemos também da 

mesma estética literária, utilizando principalmente o recurso da citação. A citação medieval 

talvez seja um caso de infraintertextualidade (já aplicando a terminologia de Genette para o 

nosso caso) que coincide com a produção de sentido obtida através da superintertextualidade, 

pelo simples fato de, na Idade Média, o texto dialógico – e seu sentido – ser produzido pelas 

três formas de intertextualidade descritas por Genette. Para O Romance do Horto, construir 

um sentido pós-moderno de medievalidade não desassocia a infra e superestrutura narrativas 

de intertextualidade, muito pelo contrário, joga com os dois conceitos porque o efeito de 

sentido do último depende da estética literária do primeiro. Assim, se São Bertalião é citado 

pelO Romance, construiu-se e reproduziu-se a imitação da estética medieval dentro de um 

nível narrativo em que ao leitor não é permitido deter-se, infraestruturalmente, no processo 

frio da citação, para compreender o sentido da obra que é o da imitação da estética medieval. 

Podemos dizer que, nO Romance, a intertextualidade de Genette e a de Bakhin-Kristeva são, 

ao mesmo tempo, independentes e interdependentes, são visíveis e invisíveis. Maior ou menor 

será esse efeito de distanciamento entre as duas – e parece-nos claro por que dizemos “efeito” 

de distanciamento e não distanciamento – dependendo da prática intertextual genettiana 

escolhida pelo autor: a citação, o plágio ou a alusão. 

 O segundo tipo de transtextualidade dentro da ótica de Genette constrói-se através do 

paratexto, que está, para o autor, representado sob as formas do  

 

“título, subtítulo, intertítulo, prefácio, posfácio, advertências, 

propostas preliminares, etc.; notas marginais, infrapaginais, terminais; 

epígrafes, ilustrações, sinopses, bande, jaquette, e bem outros tipos de 

sinais acessórios, autógrafos ou alógrafos, que fornecem ao texto um 

conjunto (variável) e às vezes um comentário, oficial ou oficioso (...)” 

(GENETTE, 1982: 9). 

 

 Aqui, mais uma vez, também esse tipo de intertextualidade nos é bastante familiar e 

indispensável. O paratexto, por exemplo, na forma de glosa, é um dos recursos narrativos 
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mais característicos do discurso medieval, principalmente do discurso religioso, que é aquele 

do Orto do Esposo e que é também o discurso ideológico de imitação dO Romance. Em sua 

narrativa, O Romance traz a interdependência estrutural e semântica entre a glosa e a 

narrativa, na forma de notas de rodapé, uma imitatio bastante apropriada à literatura medieval. 

No entanto, sabe-se que, dependendo do grau genético das cópias de certo manuscrito, o que 

eram glosas e comentários à margem do texto acabaram por se incorporar ao próprio texto. 

Nesse sentido, em muitos momentos dO Romance,  ter-se-á a impressão de um discurso quase 

alheio, que se interpôs em certos pontos da narrativa sem nenhuma marcação gráfica, mas que 

são, semanticamente, autênticos, apesar de estarem, também semanticamente, uma vez que já 

se imiscuíram ao texto, quase indissociáveis do próprio texto, deixando ao leitor a tarefa de 

distinguir, ou não, o que é texto e o que é comentário – ludismo ao qual nos referimos 

anteriormente. De qualquer forma, como o nosso ornitorrinco, talvez não seja mais essencial 

separar semanticamente o que é texto e o que é glosa, pois a homogeneização de ambos em 

uma terceira, única e nova substância literária, já se terá transformado em texto unívoco, 

porém, ainda, polissêmico.  

 Até agora, portanto, vimos que poderíamos até glosar ficcionalmente a teoria bem 

como fazer da ficção uma demonstração teórica, por intertextualidade e através dos 

paratextos, o que nos permitiria dizer que esta tese é, em última análise, uma 

transtextualidade. E se mais acima chegamos à conclusão de que tudo isto é uma construção 

metalinguística, podemos agora, com a terceira categoria de transtextualização genettiana, 

especificarmos esta relação metalinguística como uma relação metatextual. “O terceiro tipo de 

transcendência textual, que eu nomeio por metatextualidade, é a relação, dita mais comumente 

‘comentário’, que une um texto a um outro texto de que ele fala, sem necessariamente citá-lo 

(a convocação), ou, ao limite, sem nomeá-lo. (...) É, por excelência, a relação crítica” 

(GENETTE, 1982: 10). 

 O próprio fato de nosso trabalho ser composto de uma parte teórica e uma parte 

ficcional, que se citam, se aludem, se complementam e se fundem para o propósito da 

metaficção, já seria o exemplo da teorização de Genette, mas podemos ir mais além desse 

aspecto da metatextualidade crítica. Essa metatextualidade vai-se desdobrar em 

hipertextualidade considerando-se que sua parte ficcional é um hipertexto de seu hipotexto 

original que, por sua vez, é o hipertexto de vários outros hipotextos, convertendo-se, portanto, 

ele também, o Orto do Esposo, numa transtextualidade metatextual via hipertextualidade. E se 

Genette afirma que “o metatexto, no entanto, é não ficcional por essência” (2006: 143), 
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diríamos – porque a parte II deste trabalho o comprovará – que o seu uso, que não macula tal 

essência, faz, sim, dele, um discurso ficcional. Redobra-se o labirinto, fecha-se em mais 

aberturas, paradoxalmente, nosso trabalho. Reposicionam-se hipotextos e hipertextos dentro 

da narrativa transtextual que é O Romance do Horto, fica mais clara a sua poética 

arquitextual, bem como as ferramentas que a constroem. E é com esse jogo de inversões e 

troca de papéis ad infinitum que chegamos ao quarto tipo de transtextualidade sistematizada 

por Genette, que é a hipertextualidade, que nos parece muito mais um caso particular de 

metatextualidade, uma relação de crítica textual onde os textos referentes são, um, o 

hipertexto e, outro, o hipotexto. 

 

“É este o que, portanto, eu rebatizo agora de hipertextualidade. 

Entendo por isto toda relação que une um texto B (que eu chamarei de 

hipertexto) a um texto anterior A (que eu chamarei, seguramente, 

hipotexto) sobre o qual ele se orienta de uma maneira que não é a do 

comentário (....). Essa derivação [do texto A para o texto B] pode ser 

de uma ordem, descritiva ou intelectual, onde um metatexto (...) fala 

de um texto [daí nossa impressão de a hipertextualidade ser um caso 

particular de metatextualidade]. Ela pode ser de uma outra ordem, tal 

que B não fala de forma alguma de A, mas não poderia sequer existir 

de nenhuma maneira sem aquele” (GENETTE, 1982: 12). 

 

 E, finalmente, chegamos à quinta forma de “transcendência textual” de Genette, que é 

a arquitextualidade. Muito próxima da raiz lexical de onde se deriva, o arquitexto, a 

arquitextualidade é uma transtextualidade muda, porque não é visível em nenhum aspecto 

material do texto, mas está em relação direta com a produção de sentido que dele faz o seu 

leitor. A arquitextualidade é, aqui, muito mais o produto de uma hermenêutica qualquer, 

dependente do horizonte de expectativas do seu leitor; é, verdadeiramente, na expressão mais 

própria do termo utilizado por Genette, uma transcendência textual ipso facto. “Ao limite, a 

determinação de um estatuto genérico de um texto não lhe é pertinente, mas sim do leitor, do 

crítico, do público, que podem muito bem recusar o estatuto reivindicado pela via do 

paratexto” (GENETTE, 1982, p. 11). 

 Por tudo o que vimos desenvolvendo, cremos não ser nenhuma imprudência falarmos 

do efeito de ambivalência que nossa escritura produz, principalmente no que diz respeito à 

transtextualidade e suas várias formas. Essa ambivalência, entretanto, deve ser expressa, para 
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atingirmos nosso objetivo de uma forma unívoca. Melhor dizendo, a unidade narrativa deve se 

constituir pelo jogo da dupla escritura, a ponto de levar o leitor a estar, ao mesmo tempo, 

tanto nas páginas do Orto do Esposo quanto nas páginas dO Romance do Horto, 

descentralizando-o enquanto agente da dinâmica da literatura sem, entretanto, descaracterizá-

lo como tal, como se nosso leitor fosse a Alice de Carroll que se divide entre a compreensão e 

a vivência dos dois mundos separados pelo espelho, com a ressalva de que Alice só pode estar 

em um mundo de cada vez, enquanto nosso leitor está, mesmo que não o saiba, nos dois 

mundos ao mesmo tempo, num processo de “dissolvência”:  

 

“Texto quer dizer Tecido; mas enquanto até aqui esse tecido foi 

sempre tomado por um produto, por um véu todo acabado, por trás do 

qual se mantém, mais ou menos oculto, o sentido (a verdade), nós 

acentuamos agora, no tecido, a ideia gerativa de que o texto se faz, se 

trabalha através de um entrelaçamento perpétuo: perdido neste tecido 

– nessa textura – o sujeito se desfaz nele, qual uma aranha que se 

dissolvesse ela mesma nas secreções construtivas de sua teia. Se 

gostássemos dos neologismos, poderíamos definir a teoria do texto 

como uma hifologia (hyphos é o tecido e a teia de aranha” 

(BARHTES, 1993: 82-82). 

 

Contudo, ele pode transitar entre o sentido de um mundo e o sentido de outro mundo 

(haverá mais de dois mundos nO Romance do Horto?). Dessa forma, a todo instante, O 

Romance oferecerá ao leitor uma bifurcação interpretativa cuja placa indicativa é a produção 

de sentido textual dupla (ou múltipla). Ao tomar uma das direções para seguir com a leitura, o 

leitor, contudo, saberá que fez uma escolha, mas já não estará tão certo assim do caminho que 

tomou, pois a bifurcação é circular, mera ilusão de bifurcação, efeito causado pela 

sobreposição metaficcional e pela natureza intertextual dO Romance. Se, portanto, a 

metaficção é o processo de construção narrativa do romance pós-moderno, a 

intertextualização é uma das ferramentas possíveis para este processo. A melhor figuração 

desse processo que mais se aproxima do nosso processo de escritura, encontramo-la em 

Jenny: 

“O que caracteriza a intertextualidade é introduzir a um novo modo de 

leitura que faz estalar a linearidade do texto. Cada referência 

intertextual é o lugar duma alternativa: ou prosseguir a leitura, vendo 
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apenas no texto um fragmento como qualquer outro, que faz parte 

integrante da sintagmática do texto – ou então voltar ao texto-origem, 

procedendo a uma espécie de anamnese intelectual em que a 

referência intertextual aparece como um elemento paradigmático 

‘deslocado e originário duma sintagmática esquecida. Na realidade, a 

alternativa apenas se apresenta aos olhos do analista. É em simultâneo 

que estes dois processos operam na leitura – e na palavra – 

intertextual, semeando o texto de bifurcações que lhe abrem, aos 

poucos, o espaço semântico” (JENNY, 1979: 21). 

 

É assim que nosso pastiche22, (a dinâmica da tesoura e da cola de que fala 

Compagnon, 2007) formatado deliberadamente dentro das características de um palimpsesto, 

pode ser pensado como resultado e ao mesmo tempo como ferramenta da técnica da 

intertextualidade: “os intertextos da história assumem um status paralelo na reelaboração 

parodística do passado textual do ‘mundo’ e da literatura” (HUTCHEON, 1991: 163). De 

fato, assim o é, conforme Genette:  

 

“Essa duplicidade do objeto, na ordem das relações textuais, pode ser 

figurada pela velha imagem do palimpsesto, na qual vemos, sobre o 

mesmo pergaminho, um texto se sobrepor a outro que ele não 

dissimula completamente, mas deixa ver por transparência. Pastiche e 

paródia, como já se disse, ‘designam a literatura como palimpsesto’” 

(2006: 144-145).  

 

Para Hutcheon, a questão também se apresenta da mesma forma: “a incorporação 

textual desses passados intertextuais como elemento estrutural constitutivo da ficção pós-

modernista funciona como elemento estrutural formal de historicidade” (HUTCHEON, 1991: 

                                                 
22 “Quanto à sua relação com o texto-fonte, o pastiche reveste-se de um carácter ambivalente, ao aproximar-se da 
paródia e da sátira, realizando-se num misto de homenagem, sublimando textos antecedentes por forma a mostrar 
a força e o prestígio da tradição canónica, e de provocação, subvertendo textos antecessores, uma forma de 
desqualificar o sistema e código vigentes. Consubstancia-se freqüentemente num exercício capaz de estimular a 
actividade imaginativa, numa prática lúdica e formadora. Quanto às condições que concorrem para o sucesso do 
pastiche como recurso textual, é fundamental que no texto-fonte seja visível um conjunto de traços peculiares, de 
temas recorrentes, um estilo autoral passível de ser apreendido, compreendido e convertido. Acrescente-se que 
outra das condições de pastiche deve ser a familiaridade com o hipotexto sobre o qual se realiza o pastiche, 
preferencialmente um texto que seja sobejamente conhecido por uma comunidade e exemplar a ponto de o 
pastiche poder ser compreendido como tal pelo leitor, caso contrário perde-se a eficácia deste recurso” 
(AFONSO & CEIA. “Pastiche”. E-dicionário de termos literários. Disponível em: 
http://www.fcsh.unl.pt/invest/edtl/verbetes/P/pastiche.htm. Acesso em 29 julho de 2010). 
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163), dando uma aparência de presentificação e, portanto, legitimação e resgate do passado 

residual e textual apenas, consoante Jenny (1979: 22): “Mas, em contrapartida, é preciso que o 

texto ‘citado’ admita a renúncia à sua transitividade: ele já não fala, é falado. Deixa de 

denotar para conotar. Já não significa por conta própria (...)”. E quando Eco lembra “que os 

escritores sempre souberam (e nos disseram muitas e muitas vezes): os livros sempre falam 

sobre muitos livros, e toda estória conta uma estória que já foi contada “(ECO, 1993: 20), 

pensamos na estratégia intertextual da interposição de trechos (a técnica do pastiche) do Orto 

do Esposo na escritura dO Romance do Horto, como simulação de pedaços de pergaminho ou 

esquecidos ou impossíveis de serem raspados no palimpsesto que se tornou o próprio 

Romance. Gostaríamos de dar um exemplo do funcionamento dessa técnica intertextual. 

Vamos imaginar que essas linhas sejam já linhas da narrativa ficcional. O leitor as acompanha 

normalmente até que, sem aviso prévio, ele se depara com uma passagem desse tipo: 

tangimeento mas ajnda cõ o bafo e cõ o asouyo. Tam peçoento he o basilico, que, se o 

algueen tanger cõ asta, posto que seia muy longua, logo en essa ora morre aquelle que o tange. 

A donazinha o mata, ca o Senhor Deus, que he padre de todalas cousas, nõ leixou nehunua 

cousa sem remedio. E diz Aristoteles e Avicena que a donazinha come da aruda, cõmo quer que 

seia amargosa, e cõ uirtude do çumo dela uay comenter o basilico e veence-o e mata-o. E, como 

quer que o basilico seia tam peçoento, pero, depois que he morto e queymado, perde a malicia, e o 

poo delle presta pera a tresmudaçom dos metaes. E, porque o basilico mata cõ a uista, porem os 

moradores dhua cidade, a qual tiinha cercada Alexandre, poserõ huum basilico sobre o muro e cõ 

a sua vista matou muytos da hoste dAlexandre. E Aristotiles lhe deu en conselho que 

aparelhase. 

Em seguida, a narrativa que ele seguia volta normalmente, como nós agora estamos 

voltando à nossa explicação, como se não tivesse havido nenhuma ruptura, nenhum estalo no 

texto, embora, é claro, tenha realmente havido, e bastante “audível”, causando o que Waugh 

vai chamar de “desorientação”: 

 

 Em alguns romances, os contextos mudam tão continuamente e de 

forma não sistemática que o comentário metalinguístico não é 

adequado para inserir ou interpretar tais mudanças. O leitor é 

deliberadamente desorientado (…) Alternativamente, alguns 

romances contemporâneos são construídos com mudanças extremas 

de contexto ou gênero (do realismo para o fantástico, por exemplo), 
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mas sem nenhum comentário metalinguístico explicativo para facilitar 

a transição de um para o outro. Ao leitor não é, assim, sequer 

oferecida uma explicação racional para a mudança, nem é provido 

com nenhum sentido para relacionar um contexto com o outro” 

(WAUGH, 1984: 37). 

 

O trecho acima é uma passagem do Orto do Esposo, que o leitor pode até não 

conhecer, mas que pensamos dever ficar, ao menos, bastante sugestiva sua procedência dado 

o próprio tema dO Romance. Na verdade, numa construção como esta, estamos utilizando o 

mise en abyme do tipo retrospectivo, que viria a ser, especificamente, segundo Rita, o 

seguinte:  

“A mise en abyme consiste num processo de reflexividade literária, de 

duplicação especular. Tal autorrepresentação pode ser total ou parcial, 

mas também pode ser clara ou simbólica, indirecta. Na sua 

modalidade mais simples, mantém-se a nível do enunciado: uma 

narrativa vê-se sinteticamente representada num determinado ponto do 

seu curso. Numa modalidade mais complexa, o nível de enunciação 

seria projectado no interior dessa representação: a instância 

enunciadora configura-se, então, no texto em pleno acto enunciatório. 

Mais complexa ainda é a modalidade que abrange ambos os níveis, o 

do enunciado e o da enunciação, fenómeno que evoca no texto, quer 

as suas estruturas, quer a instância narrativa em processo. A mise en 

abyme favorece, assim, um fenómeno de encaixe na sintaxe narrativa, 

ou seja, de inscrição de uma micro-narrativa noutra englobante, a qual, 

normalmente, arrasta consigo o confronto entre níveis narrativo. Em 

qualquer das suas modalidades, a mise en abyme denuncia uma 

dimensão reflexiva do discurso, uma consciência estética activa 

ponderando a ficção, em geral, ou um aspecto dela, em particular, e 

evidenciando-a através de uma redundância textual que reforça a 

coerência e, com ela, a previsibilidade ficcionais” (RITA, Annabela. 

“Mise en abyme”. E-dicionário de termos literários. Disponível em 

http://www.fcsh.unl.pt/invest/edtl/verbetes/M/mise_en_abime.htm 

Acesso em 29 julho de 2010). 

 

 Dällenbach considera, ainda, três categorias de mise en abyme: “a primeira, 

prospectiva, reflete antecipadamente a história vindoura; a segunda, retrospectiva, reflete a 



 
     

70 
 

posteriori a história consumada; a terceira, retroprospectiva, reflete a história descobrindo os 

acontecimentos anteriores e os acontecimentos posteriores ao seu ponto de ancoragem na 

narrativa” (DÄLLENBACH, 1979: 60). O autor fala do termo história, mas podemos 

considerar essa história como sendo uma narrativa e essa narrativa presentificá-la como 

trechos do Orto do Esposo. Como esse texto, essa história, já foi contada/escrita, a categoria 

de mise em abyme em que essa prática intertextual se encaixa é a retrospectiva. De certa 

forma, não excluiríamos a possibilidade dessa referência ser também retroprospectiva devido 

à natureza circular e labiríntica dO Romance do Horto, onde se questiona a cronologia da 

inventio tanto do Orto quando dO Romance. Cronologia, aliás, é a perspectiva central para a 

elaboração das três categorias de mise en abyme de Dällenbach, e também é um dos nossos 

pontos de reflexão pós-moderna:  

 

“um texto pode interagir uma mise en abyme (...) submetendo-o a 

diversas ocorrências; (...) e se põe e se soluciona essencialmente em 

termos de temporalidade narrativa. Para que este último ponto adquira 

o seu estatuto de evidência, limitemo-nos a assinalar que toda ‘história 

dentro da história’, enquanto reflexiva, é necessariamente levada a 

contestar o desenrolar cronológico como segmento narrativo. Como se 

conformaria a tal, sem perder as suas prerrogativas? Impedida, por 

força de suas dimensões, de andar ao mesmo ritmo da narrativa, a 

única possibilidade que tem de lhe equivaler é contrair a sua duração e 

apresentar um espaço restrito a matéria dum livro inteiro. Ora, uma tal 

contração não acontece sem pôr em causa, insistimos, a própria ordem 

cronológica; incapaz de dizer a mesma coisa ao mesmo tempo que a 

ficção, o ‘analogon’ desta, dizendo noutro lado, di-lo fora de tempo, e 

sabota assim a progressão da narrativa. Cabe perguntar se este 

resultado não é suscetível duma elaboração mais precisa. Para se estar 

em condições de qualificar a forma de anacronia que representa 

qualquer ‘mise en abyme’ não bastaria tomar em consideração o lugar 

ocupado pela reduplicação no encadeamento narrativo? Sem dúvida 

nenhuma” (DÄLLENBACH, 1979: 59-60). 

 

O processo de construção literária da metaficção está intimamente ligado à 

mentalidade pós-modernista, e não poderia ser diferente, apesar de a metaficção não ser uma 

invenção do pós-modernismo. Questões como a autorreflexão, a crítica textual da produção 
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simultânea ao próprio processo produtivo, o dilema da representação do real dentro da esfera 

da ficção (irreal?) e todas as outras questões ligadas ao pós-modernismo e realizadas pela 

metaficção podem ser encontradas em outros momentos da história da literatura como, por 

exemplo, no Quixote de Cervantes ou, para irmos mais longe, em textos da Antiguidade cuja 

estruturação contivesse passagens autorreflexivas, como algumas poesias de Catulo, 

epigramas de Marcial e, se formos pensar na problemática do narrador em primeira pessoa 

autorreferenciando-se em terceira pessoa, incluiríamos César e sua De Bello Gallico na lista. 

Ora, o próprio Orto do Esposo é uma metaficção de um subtipo didático. É bem verdade que 

há uma linha muito tênue que separa – nem sempre de forma otimizada e clara – o discurso 

metalinguístico do discurso metaficcional; assim, é importante, quando do exercício da 

hermenêutica metaficcional, estarmos atentos a uma exegese de autorreflexão e 

autoconsciência do texto enquanto produção de si mesmo, e das interferências do autor – e do 

seu reconhecimento enquanto autor que interfere – nesse mesmo texto. Portanto, como 

poderíamos resumir de forma satisfatória o conceito de metaficção dentro daquilo que 

pretendemos construir enquanto obra teórico-literária de transtextualidade? Com Waugh, 

possivelmente. 

“(...) uma celebração de poder da imaginação criativa junto com uma 

incerteza sobre a validade das suas representações; uma 

autoconsciência extrema sobre linguagem, forma literária e o ato de 

escrever ficções; uma insegurança invasiva sobre a relação da ficção 

com a realidade; um parodístico, lúdico, excessivo ou enganosamente 

simples estilo de escrita. (...) Metaficção é um termo dado à escrita 

ficcional que de forma autoconsciente e sistemática desvia a tenção 

para seus estatutos como um artefato criado para colocar questões 

sobre a relação entre ficção e realidade” (WAUGH, 1984: 2). 

 

 Que o Orto do Esposo foi escrito, disto não há dúvidas. É nosso ponto de partida real. 

Mas, mesmo enquanto realidade, é uma realidade distante e incompleta. Não sabemos, diante 

do exposto no seu prólogo, sob que condições exatamente essa realidade se manifestou num 

manuscrito. Essa é a brecha para o desejo da ficção, mas onde entra o desejo da metaficção? 

Ele surge quando a ficção histórica recria, dentro de uma ilusão de realidade, um mundo 

verossímil, mas não se permite contrariar os estatutos da época recriada para inserir nessa 

recriação a voz autoral consciente desse processo de recriação e que, muitas vezes, preenche 

(ou levanta algumas hipóteses bastante plausíveis) lacunas deixadas em branco e mantidas em 



 
     

72 
 

branco com a recriação histórica ficcional, os chamados “espaços de indeterminação” de que 

fala Jouve (2002) ou os “vazios” de Iser (1976). De qualquer forma, são as unidades espaciais 

onde a Estética da Recepção aloca e significa a dinâmica da leitura feita pelo leitor. Além 

disso, como também já dissemos, parece-nos bastante difícil, hoje, recriarmos situações 

históricas literariamente ignorando nossa possibilidade de metaficcionalizá-las e 

intertextualizá-las. Metaficcionalizar é, portanto, também, pelo menos para nós, o esforço de 

contribuir, de responder questões ignoradas deliberada ou forçosamente pela abordagem 

histórica. De outra forma:  

“Os romances metaficcionais tendem a ser construídos pelo princípio 

de uma oposição fundamental e sustentada: a construção de uma 

ilusão ficcional (como no realismo tradicional) e o abandono desta 

ilusão. Em outras palavras, o menor denominador comum da 

metaficção é simultaneamente criar a ficção e fazer regras sobre a 

criação dessa ficção. Os dois processos são mantidos interligados na 

tensão formal que derruba as distinções entre ‘criação’ e ‘crítica’, e as 

converge para os conceitos de ‘interpretação’ e ‘desconstrução’ 

(WAUGH, 1984: 6). 

  

Ora, o discurso histórico não precisa sustentar a realidade em que se enuncia porque 

esta o inclui. Já a metaficção é esse processo de sustentação argumentativa de si mesma (e por 

isso subentende uma autoconscientização de si de que o discurso histórico não prescinde) 

porque não lança sobre o passado um olhar ingênuo de reconstrução, mas um olhar, 

poderíamos até dizê-lo, de manipulação. Não devemos nos esquecer de que essa manipulação 

consciente de sua quase perversão e total subversão não é fortuita, ela tem por fim o repensar 

histórico-cultural, seja ele contemporâneo ou passado, sincrônico ou diacrônico. 
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4. Quem está na história? 

 

 Antes de fazermos uma lista de alguns dos personagens mais importantes dO Romance 

do Horto, cabe uma pequena discussão sobre o que venha a ser um personagem dentro da 

metaficção historiográfica e suas interações com o autor e com o leitor. Se essa rede de 

produção de sentido e identificação também ocorre no romance de ficção não-metaficcional, é 

conveniente começarmos com algumas definições e conceitos sobre o personagem de ficção 

não-metaficcional. Ora, o personagem de ficção é uma irrealidade, uma invenção, por mais 

que se aproxime de uma realidade em vários níveis de apropriação identitária – como veremos 

mais adiante com Antônio Cândido. Essa criação dá ao romance sua dinâmica interna, leva 

adiante a ideia do autor, faz acontecer, move, seja na esfera da ação propriamente dita (ele 

corre, trabalha, trapaceia, escreve, dialoga, dirige um carro, salva o mundo, etc.) seja no 

âmbito psicológico (ele reflete, questiona, elabora, filosofa, rememora, se emociona, planeja, 

etc.). Além disso, o personagem também se relaciona com outros personagens na 

ficcionalização de vivências reais que nós, enquanto seres ex libro, experimentamos 

diariamente (eles disputam, amam, matam, ajudam, discutem, têm filhos, vingam-se, etc.). 

Como se pode ver, o personagem – e estamos considerando aqui não apenas o personagem 

construído como uma pessoa, mas qualquer personagem que, de alguma forma, é uma figura 

antropomorfizada, mas não apenas – se entramos no campo da poesia, da narrativa poética da 

literatura fantástica e da literatura surreal, por exemplo – é um elemento de ligação com o 

mundo real de onde foi elaborado, de forma total ou fragmentária. Essa identificação que, 

para Rosenfeld, passa por uma contemplação, já é uma primeira problematização: 

 

“Todavia, o que mais importa é que não só contemplamos estes 

destinos e conflitos [dos personagens] à distância. Graças à seleção 

dos aspectos esquemáticos preparados e ao ‘potencial’ das zonas 

indeterminadas, as personagens atingem uma validade universal que 

em nada diminui a sua concreção individual; e mercê desse fato liga-

se, na experiência estética, à contemplação, a intensa participação 

emocional. Assim, o leitor contempla e ao mesmo tempo vive as 

possibilidades humanas que a sua vida pessoal dificilmente lhe 

permite viver e contemplar, visto o desenvolvimento individual se 

caracterizar pela crescente redução de possibilidades. De resto, quem 

realmente vivesse esses momentos extremos, não poderia contemplá-



 
     

74 
 

los por estar demasiado envolvido neles. E se os contemplasse à 

distância (no círculo dos conhecidos) ou através da conceituação 

abstrata de uma obra filosófica, não os viveria. É precisamente a 

ficção que possibilita viver e contemplar tais possibilidades, graças ao 

modo de ser irreal de suas camadas profundas, graças aos quase-juízos 

que fingem referir-se a realidades sem realmente se referirem a seres 

reais; e graças ao modo de aparecer concreto e quase-sensível deste 

mundo imaginário nas camadas exteriores”. (ROSENFELD, 2009: 

46). 

 

 Na metaficção, no plano da relação entre leitor e obra, o raciocínio de Rosenfeld se 

mantém: haverá sempre um leitor que contemplará a dinâmica dos personagens e, ainda que 

esse romance metaficcional solicite a participação desse leitor, não haverá uma vivência sua 

na trama do romance, mas uma participação exterior, uma contribuição; como um espectador 

que vai assistir a uma maratona e oferece um copo d’água a um dos corredores. Esse 

espectador participou da narrativa, contribuiu, mas não vivenciou a experiência do 

maratonista, por exemplo – e nesse momento, Rosenfeld fala, talvez sem se perceber disso, 

sobre a Estética da Recepção. O livro, objeto físico, é uma obra fechada. Como potência 

semântica, entretanto, é aberto, conforme ensina Umberto Eco (2002: 41). O leitor, portanto, 

para Rosenfeld, não terá jamais como vivenciar as experiências dos personagens, mas 

pensamos que a questão pode ser vista de outra maneira, levando o leitor, sim, de certo modo, 

a vivenciar as experiências dos personagens. É possível considerarmos a vivência de que fala 

Rosenfeld não como uma vivência de fato, uma experimentação, mas uma simulação de 

vivência, um efeito psicológico dessa vivência, seja o texto uma ficção ou seja ele uma 

metaficção. E o que vai diferenciar a função do personagem num e noutro gênero? A 

metaficção transporta a contemplação e a simulação de vivência do plano obra/leitor para o 

plano personagem/personagem. Enquanto o personagem, na obra de ficção, se relaciona com 

o leitor da forma como descreveu Rosenfeld, na obra de metaficção ele vai se relacionar da 

mesma forma, mas não mais com o leitor, e sim com ele mesmo: ele contemplará e vivenciará 

as suas próprias experiências ao mesmo tempo em que as narra, e, aí sim, poderemos 

concordar com Rosenfeld acerca da possibilidade dessas duas atividades darem-se 

concomitantemente ficcional e metaficcionalmente. Vejamos o personagem D. Tadeu Laras. 

Logicamente, D. Tadeu é personagem de ficção, em primeira instância; é, pois, criação e ao 

andamento do romance está submetido – queiramos ou não, estejamos ou não defendendo 
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nossa escritura metaficcional, seu veículo é um livro e, por mais metaficção que façamos, por 

mais liberdade provinda de autorreflexividade que queiramos dar à obra, o livro é finito, a 

narrativa acabará na última página, nem que seja, como já dissemos, fisicamente. Portanto, a 

liberdade metaficcional de autorreflexão tem prazo de validade: o tempo de sua leitura que, 

paradoxalmente, pode ser, estendendo-se à produção de sentido do leitor e seu diálogo com o 

mundo, quase infinita – ou acrônica, segundo Genette em O Discurso da narrativa, p. 77 –, 

porque também ele, o leitor, um dia perecerá. No entanto, através do estatuto da metaficção, 

D. Tadeu, ele próprio, terá escrito O Romance do Horto, como na litogravura de M.C. Escher, 

Tekenenden handen (Mãos que se desenham), de 1948 (figura 2), que narra, num efeito 

Droste literário (figura 3)23, sua própria ligação com o Orto do Esposo. Dessa forma, se o 

próprio texto narrativo se encarrega de, por sua atemporalidade intrínseca dentro da estética 

até mesmo fantástica, tornar um de seus personagens seu próprio autor, ao mesmo tempo em 

que ele vivencia suas experiências com seus personagens, ele as contempla, porque as narra. 

A consequência disso é que se atribui ao personagem de metaficção, circunscrita a sua óbvia 

existência ficcional, uma existência interna também real, embora não seja possível distinguir 

o personagem “real” do personagem “fictício”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 http://www.webdesignerdepot.com/2009/09/50-stunning-examples-of-the-droste-effect/ Em tempo: a freira 
que está na embalagem do achocolatado Droste, que deu origem à expressão “efeito Droste”, criada por volta de 
1903 pelo artista comercial Jan Musset (http://www.juggle.com/the-chocolate-girl), não é D. Inês Figueira, mas 
bem que poderia ser, aproveitando a coincidência / metaficção. Inevitável imaginar este achocolatado sendo 
servido a D. Miguel ou a D. Tadeu Laras no refeitório do nosso mosteiro de Cós. 

  Figura 2 

Figura 3 
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Assim, portanto, é a relação dos personagens numa perspectiva da dialética 

real/fictício que dá, entre outros elementos já vistos, conformação ao romance metaficcional 

como tal:  

 “A personagem é um ser fictício – expressão que soa como paradoxo. 

De fato, como pode existir o que não existe [a não ser na metaficção]? 

No entanto, a criação literária repousa sobre este paradoxo, e o 

problema da verossimilhança no romance depende desta possibilidade 

de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação da fantasia, 

comunica a impressão da mais lídima verdade existencial. Podemos 

dizer, portanto, que o romance se baseia, antes de mais nada, num 

certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada 

através de personagens, que é a concretização deste” (CÂNDIDO, 

2009: 55). 

  

Mas então os personagens metaficcionais, no exemplo dO Romance, aqueles que estão 

diretamente ligados à produção do próprio Romance, estão condenados a uma existência 

fechada, já que, na sua própria criação que eles mesmos narram, o círculo criacional e 

identitário se fecha? Ou seriam eles do tipo “complicado, que não se esgotam nos traços 

característicos, mas têm certos poços profundos, de onde pode jorrar a cada instante o 

desconhecido e o mistério”? (CÂNDIDO, 2009: 60). Segundo os postulados pós-modernos, 

mesmo os personagens metaficcionais de si mesmo, durante sua narrativa, serão passíveis de 

nos surpreender pois não seguem uma história “fechada” – ainda que, insistimos, 

paradoxalmente, ela seja, de certo modo, fechada – graças à constante autorreflexividade e 

conscientização de si mesmos e à ação da Estética da Recepção. Se consideramos o próprio 

Romance do Horto como personagem ao mesmo tempo em que é autor de si mesmo24 – a 

referência a D. Tadeu ser também autor dO Romance que fizemos anteriormente continua 

válida; essa interferência de autoria faz parte do próprio projeto metaficcional – fica claro que 

o “desconhecido e o mistério” de que fala Antônio Cândido estão subentendidos e são 

esperados, uma vez que O Romance, mesmo já escrito, ainda está por se escrever. Sob esse 
                                                 
24 Transformar o livro no seu próprio narrador talvez venha a ser a resposta que Genette busca quando se indaga 
a respeito da mimese narrativa e do lugar do narrador que se pretende ausente: “Como é que funciona a mimese, 
e como o narrador dará ‘a ilusão de que não é ele quem fala’? (Não digo o poeta, o autor: que a narrativa 
assumida por Homero ou por Ulisses mais não faz que deslocar o problema). Como, no sentido literal, fazer com 
que o objeto narrativo, como quer Lubbock, ‘se conta a ele mesmo’ sem que ninguém tenha que falar por ele? 
Platão evita cuidadosamente responder a essa pergunta, e mesmo colocá-la, como se o seu exercício de reescrita 
só se aplicasse a falas, e não opusesse, como a diegésis à mimese, senão um diálogo no estilo indireto a um 
diálogo no estilo direto. É que a mimese verbal não pode ser senão mimésis do verbo. Quanto ao resto, não 
temos e não podemos ter mais que graus de diegese”. “GENETTE, O Discurso da narrativa, p. 162).  
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olhar, podemos caracterizar os personagens metaficcionais dO Romance dentro de outra 

categoria: são circulares (CÂNDIDO, 2009: 63) porque surpreendem, convencem, transitam. 

 Essa questão do livro como personagem de si mesmo leva a algumas outras sobre as 

quais devemos refletir um pouco mais. Segundo Bakhtin: “a relação arquitetonicamente 

estável e dinamicamente viva do autor com a personagem deve ser compreendida tanto em 

seu fundamento geral e de princípio quanto nas peculiaridades de que ela se reveste nesse ou 

naquele autor, nessa ou naquela obra” (BAKHTIN, 2003: 3). Há, portanto, com as suas 

peculiaridades, também um “princípio básico”, como chama Bakhtin, que é a relação 

profunda entre o autor e seu personagem, mas, aqui, estamos não no nível primeiro de autoria, 

o nível que estabelece a obra de metaficção como obra escrita por um autor heterodiegético, 

mas, sim, uma autoria de segundo plano, em que a obra de metaficção é sua própria autora e 

seu próprio personagem. Há, ainda, um terceiro nível, que é a inserção da metaficção-

personagem como, ela também, autora daquela autoria primeira, criando, assim, uma espécie 

de Fita de Moebius literária (Figura 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - A Fita de Moebius (August Ferdinand Möbius, matemático. 
Schulpforta, 1790 - Leipzig, 1868), aqui ilustrada por M.C. Escher, é um 
projeto matemático que demonstra o que seria, geometricamente, o conceito 
de desorientação. Na ilustração de Escher, vê se o movimento contínuo e 
infinito de uma formiga sobre uma superfície que tem os limites bem 
definidos, e aí estaria o paradoxo: a infinitude na finitude. Em O Romance do 
Horto, os leitores, os personagens e os autores se comportam como as 
formigas de Escher: experimentando a desorientação, como vista em Waugh 
(1984: 37). 

 
 

Há, ainda, na relação que Bakhtin reconhece entre autor e personagem, a questão do 

afastamento psicológico entre a criação do personagem e seu autor, isto é, ao leitor não é 

permitido o conhecimento do processo interno de criação do personagem. Ao mesmo tempo, 

o autor também não deve reconhecer, na obra, o seu processo de construção, apenas o produto 

dessa construção:  
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“O autor nos conta essa história centrada em ideias apenas na obra de 

arte, não na confissão de autor – se essa existe –, não em suas 

declarações acerca do processo de sua criação; tudo isso deve ser visto 

com extrema cautela pelas seguintes considerações: a resposta total, 

que cria o todo do objeto, realiza-se de forma ativa, mas não é vivida 

como algo determinado, sua determinidade reside justamente no 

produto que ela cria, isto é, no objeto enformado: o autor reflete a 

posição volitivo-emocional da personagem e não sua própria posição 

em face da personagem; esta posição ele realiza, é objetivada, mas não 

se torna objeto de exame e de vivenciamento reflexivo” (BAKHTIN, 

2003: 5). 

 

Bakhtin não considera, contudo, a hipótese da metaficção, processo ficcional que faz 

da obra o questionamento e a consciência de si mesma enquanto obra:  

 

“São igualmente assim todos os vivenciamentos criadores ativos: estes 

vivenciam o eu objeto e a si mesmos no objeto e não no processo de 

seu vivenciamento; vivencia-se o trabalho criador, mas o 

vivenciamento não escuta nem vê a si mesmo, escuta e vê tão-somente 

o produto que está sendo criado ou objeto a que ele visa”. 

(BAKHTIN, 2003: 5). 

 

Ou seja, de fato, D. Tadeu Laras, de acordo com Bakhtin, é quem ditará, como 

personagem, as normas de sua própria escrita. Entretanto, ele se esquece (e Bakhtin não 

considera) de que o processo romanesco metaficcional de que ele é personagem/coautor é, 

também ele, um personagem, de forma que este último, o livro, do mesmo modo pode ditar as 

regras de sua composição. Como, no entanto, ele é seu próprio autor, é para ele mesmo que 

ditará tais regras, compondo assim a dinâmica da nossa metaficção. 

Todo esse questionamento sobre a relação de identificação do personagem com seu 

autor fala, na verdade, sobre a questão da distância que Bakhtin preconiza como um dos 

efeitos estéticos da criação literária, “(...) relação de uma tensa distância do autor em relação a 

todos os elementos da personagem, de uma distância no espaço, no tempo, nos valores e nos 

sentidos, que permite abarcar integralmente a personagem, difusa de dentro de si mesma e 

dispersa no mundo preestabelecido do conhecimento e no acontecimento aberto do ato ético” 

(BAKHTIN, 2003: 12). Como já vimos, nossa construção de relação entre autor e 
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personagens produz efeito contrário, e aproxima mais do que distancia, ou melhor, aproxima e 

cria a ilusão e o efeito de um distanciamento que é questionado pelos próprios personagens – 

nisso, lembramos, reside também a poética hutcheoneana do pós-modernismo, que é a 

aproximação, a releitura e a reutilização das estéticas anteriores. 

Ocorre que, para Bakhtin, esses efeitos estéticos na criação verbal não acontecem de 

forma intencional, “se o autor perde esse ponto de distância em relação à personagem, são 

possíveis três típicos casos gerais com a personagem e no interior de cada tipo é possível uma 

infinidade de variações” (BAKHTIN, 2003: 15). Assim, para o autor, o primeiro caso se 

constitui no domínio que o personagem passa a exercer sobre o autor – sempre lembrando que 

estamos falando, aqui, do autor como sendo O Romance. Constitui-se, esse primeiro caso, 

numa série de problemas ético-cognitivos que acabam por enfraquecer, no sentido de uma 

autenticidade ficcional ou uma sustentabilidade narrativa, tanto o autor quanto o personagem 

e a própria obra como um todo. Nesse caso, a aproximação acaba se revelando como uma 

superposição desnecessária, retórica e pleonástica que não hesitará em mostrar dispensável 

seja o autor, seja o personagem, uma vez que se confundem. Note-se que, no caso dO 

Romance, é verdade, o autor é também o seu próprio personagem, mas não há uma relação de 

esvaecimento, um não enfraquece o outro porque cada um tem seus próprios referenciais e 

pontos de vista, e sua coincidência identitária é complementar, não excludente nem 

transferidora, ou seja, o personagem não se apossa do seu autor, no nosso caso, de forma 

existencial, ontológica, mas estabelece com ele uma posse no sentido narratário, onde aquele, 

o personagem, dita, de certo modo, o narrado e, este, por sua vez, concede-lhe a narrativa. No 

segundo caso, Bakhtin identifica a posse do personagem pelo autor, que desemboca em dois 

tipos de manipulação do personagem possuído: na primeira, temos um personagem ingênuo 

que, esteticamente, condiz e se adéqua ao gênero literário em que se encontra, tornando-se e 

confundindo-se com as inserções ético-morais do autor: são porta-vozes dos vivenciamentos 

autorais mas não tem autonomias vivenciais nem ético-morais. No segundo tipo teremos o 

personagem autobiográfico, que é o personagem infinito, que não se basta, que não se encerra 

enquanto construção porque é um depósito inesgotável das vivências autorais, e difere do 

primeiro tipo pela sua inadequação, pela sua inquietude, pela passividade que apenas o 

personagem de primeiro tipo possui.  

 

“Personagem desse tipo é infinita para o autor, isto é, tudo está sempre 

a renascer, reclamando novas e mais novas formas de acabamento que 

ela mesma destrói com sua autoconsciência. Assim é a personagem do 
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romantismo: o romântico teme denunciar-se por intermédio de sua 

personagem e deixa nela alguma escapatória pela qual ela possa 

esgueirar-se e sobrepor-se ao seu próprio acabamento” (BAKHTIN, 

2003: 18). 

 

Ressalte-se que a autoconsciência desse tipo de personagem é diferente da 

autoconsciência dos personagens dO Romance do Horto. Enquanto no personagem descrito 

por Bakhtin a autoconsciência depende do seu próprio autor, e esta é uma autoconsciência 

heterodiegética, a consciência dos personagens nO Romance é homodiegética, interna, 

bastam-se a si mesmas, constroem-se a si mesmas, e não refletem as vivências de seus 

autores, quando muito, compartilham delas no sentido da construção da metaficção, mas 

podem discordar, e discordam umas das outras enquanto personagens autoconscientes. 

O terceiro caso de consequência por aproximação autoral de seus personagens descrito 

por Bakhtin é o que mais nos interessa: “a personagem é autora de si mesma, apreende sua 

própria vida esteticamente, parece representar um papel; essa personagem, à diferença da 

personagem infinita do romantismo e da personagem não redimida de Dostoiévski, é 

autossuficiente e acabada de forma segura”. (BAKHTIN, 2003: 18). Essa representação de um 

papel aproxima-se bastante da ideia de escrever-se a si mesmo e, enquanto escrita realizada, 

indicar os caminhos para prosseguir em sua própria escrita, no vórtex da metaficção. No 

entanto, essa simulação do personagem enquanto personagem que (re)escreve a si mesmo25, 

para Bakhtin, recai na estética da paródia, da sátira e da ironia. Como já vimos anteriormente, 

o efeito da ironia é aquele com o qual pretendemos construir nossa obra literária, afastando-

nos tanto da paródia quanto da sátira, pelos efeitos de legitimação da estética medieval que, 

nela, pretendemos reconstruir. O que retira dO Romance do Horto uma possível condição de 

metaficção autobiográfica é o fato de sua escrita de si mesmo não estar condicionada somente 

                                                 
25 Ao “escrever-se a si mesmo”, utilizando o recurso do pastiche, Genette categoriza o “autopastiche”: “O 
autopastiche simplesmente consistente, ou fiel, ou semelhante (não caricatural e não satírico), em contraste, não 
se distingue em nada de não importa que outra página do mesmo autor. Sua existência se reduz portanto à sua 
declaração, ao pacto (auto) mimético consistente dentro do título (Autopastiche ou qualquer outra variação); e 
vê-se aqui que a impossibilidade do gênero não se faz mais do que com sua grade e, ouso dizer, demasiado 
absoluta facilidade: para se produzir um autopastiche fiel, um autor não precisa mais do que apossar-se não 
importa de que página sua, já redigida, para sua segurança, fora de toda intenção mimética, e intitulá-la 
autopastiche”. (GENETTE, 1982: 140). Em O Romance do Horto, D. Tadeu Laras passa diversas vezes por essa 
situação, quando, por exemplo, narra a descrição (ou descreve a narrativa) de seus próprios textos à sua própria 
maneira, quando, pela metaficção do tipo mise-en-abyme, encontra, no decorrer de suas aventuras com D. 
Alberto, o próprio Romance do Horto. Essa descrição da descrição, ou narrativa da narrativa de um autor por ele 
mesmo, é, sem explicitar-se como tal, a declaração de autopastiche de que fala Genette. Não fosse o caso – que, 
em nosso trabalho, é absolutamente indispensável e necessário – estaríamos fazendo um “pastiche-enigma”: “(...) 
posso muito bem produzir um pastiche e declará-lo como tal, mas sem precisar o modelo, cuja identificação 
ficará a cargo do leitor: pastiche-enigma”. (idem, ibidem: 141). 
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à sua vontade e desejo de construir-se enquanto narrativa, mas também pelo fato de seus 

personagens fazerem parte dessa mesma construção autobiográfica, retirando dela, da obra, a 

solidão da narrativa autobiográfica, porque ela só pode ser se eles, seus personagens, também 

forem. Ora, essa é uma interdependência absolutamente intrínseca à criação verbal de uma 

forma geral, como dirá Bakhtin:  

 

“Um acontecimento estético pode realizar-se apenas na presença de 

dois participantes, pressupõe duas consciências que não coincidem. 

Quando a personagem e o autor coincidem ou estão lado a lado diante 

de um valor comum ou frente a frente como inimigos, termina o 

acontecimento estético e começa o acontecimento ético que o substitui 

(o panfleto, o manifesto, o discurso acusatório, o discurso laudatório e 

de agradecimento, o insulto, a confissão-relatório, etc.)” (BAKHTIN, 

2003: 20). 

 

 Contudo, não existem apenas personagens inventados nO Romance do Horto. Estão 

presentes também figuras históricas e reais, como os reis D. Pedro I, D. Dinis e D. Inês de 

Castro. Estabelece-se então uma outra problematização sobre o estatuto dos personagens e o 

mundo metaficcional em que vivem: se D. Tadeu Laras é o autor dO Romance do Horto, que 

narra sua escritura ele mesmo, fazendo comentários sobre esse mesmo processo de escritura a 

que D. Tadeu procede sem que o próprio D. Tadeu se aperceba e, assim criamos um mundo 

metaficcional fechado mas ligado à realidade, então qual é o estatuto de realidade, ao nível 

dos personagens, para D. Pedro I e outros personagens históricos? Como é possível que uma 

metaficção que se desdobra sobre si mesma contenha elementos históricos fora dela mesma? 

Se já se chegou à conclusão de que, como Waugh postula, a metaficção cria um estatuto de 

mundo ficcional que sustenta a sua própria ficção – uma das definições de metaficção – então 

que papel a realidade tem nesse mundo criado? Ora, Inês Figueira, D. Tadeu e D. Alberto, por 

exemplo, “obedecem a uma certa concepção de homem, a um intuito simbólico, a um impulso 

indefinível, ou quaisquer outros estímulos de base, que o autor corporifica, de maneira a 

supormos uma espécie de arquétipo que, embora nutrido da experiência de vida e da 

observação, é mais interior do que exterior” (CÂNDIDO, 2009: 73). São, portanto, 

personagens inventados, resumitivos e icônicos da época em que se passa O Romance, ou na 

época em que ele próprio diz ter sido escrito. Já D. Pedro I e D. Inês de Castro, por outro lado, 

são “personagens transpostas de modelos anteriores, que o escritor reconstitui indiretamente, 
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– por documentação ou testemunho, sobre os quais a imaginação trabalha” (CÂNDIDO, 

2009: 71). São, portanto, personagens históricos, reais. A solução para o impasse do estatuto 

de realidade é simples e é dada pelo próprio Antônio Cândido:  

 

“Poderíamos, então, dizer que a verdade do personagem não depende 

apenas, nem sobretudo, da relação de origem com a vida, com 

modelos propostos pela observação, interior ou exterior, direta ou 

indireta, presente ou passada. Depende, antes do mais, da função que 

exerce na estrutura do romance, de modo a concluirmos que é mais 

um problema de organização interna que de equivalência à realidade 

exterior. Assim, a verossimilhança, propriamente dita, – que depende 

em princípio da possibilidade de comparar o mundo do romance com 

o mundo real (ficção igual a vida), – acaba dependendo da 

organização estética do material, que apenas graças a ela se torna 

plenamente verossímil. Conclui-se, no plano crítico, que o aspecto 

mais importante para o estudo do romance é o que resulta da análise 

da sua composição, não da sua comparação com o mundo. Mesmo que 

a matéria narrada seja cópia fiel da realidade, ela só parecerá tal na 

medida em que for organizada numa estrutura coerente. Portanto, 

originada ou não a observação, baseada mais ou menos na realidade, a 

vida da personagem depende da economia do livro, da sua situação em 

face dos demais elementos que o constituem: outras personagens, 

ambiente, duração temporal, ideias” (CÂNDIDO, 2009: 75). 

 

 À primeira vista, fica parecendo que o problema se resolve com uma categorização do 

romance como romance de metaficção produzido sob a mentalidade histórica do pós-

modernismo. Embora essa rotulação acarrete um grande trabalho de escritura, de certa forma, 

sim, o problema resolve-se muitas vezes se mudarmos o ângulo de observação: trata-se, 

continua Cândido, de uma contextualização. 

 

“De certo modo, é parecido o trabalho de compor a estrutura do 

romance, situando adequadamente cada traço que, mal combinado, 

pouco ou nada sugere; e que, devidamente convencionalizado, ganha 

todo o seu poder sugestivo. Cada traço adquire sentido em função de 

outro, de tal modo que a verossimilhança, o sentimento da realidade, 
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depende, sob este aspecto, da unificação do fragmentário pela 

organização do contexto. Esta organização é o elemento decisivo da 

verdade dos seres fictícios, o princípio que lhes infunde vida, calor e 

os faz parecer mais coesos, mais apreensíveis e atuantes do que os 

próprios seres vivos” (CÂNDIDO, 2009: 80). 

 

Além disso, se estamos falando de realidade e ficção, de personagens inventados e 

históricos, por pouco, por muito pouco, D. Inês de Castro, ela mesma, escapa de ser uma 

ficção por completo, porque, como se sabe, na literatura portuguesa, D. Inês de Castro transita 

livre e perigosamente entre o mito e o real. O próprio rei D. Pedro I, quando declara que se 

havia casado com ela em segredo, não se dá conta do fato de que não há – ou se há sumiram, 

intencionalmente ou não – documentos comprobatórios deste casamento. E um casamento 

real não era, como também se sabe, um evento do qual não obtivesse toda a gente alguma 

comprovação ou dele não se tivesse ouvido falar reino afora. Se o casamento de Inês de 

Castro é quase ficção histórica, a sua história, ironicamente, é uma metaficção se considerada 

saída da boca de D. Pedro I. Mas, se a fonte é outra, metaficção serão as crônicas 

contemporâneas a D. Inês de Castro e que dela relatam a conturbada passagem pela corte 

portuguesa. E por que são metaficção e não apenas ficção? Porque sua escrita é, sabidamente, 

pela mão ou pela voz de seus autores, ficcionalização de uma ficção. Quando D. Pedro I 

afirma – e, historicamente, sabe-se que isso aconteceu depois da morte de D. Inês graças à 

Fernão Lopes em seu Chronica de el-rei D. Pedro I – que se casara com ela mas não se 

lembra bem quando, está produzindo um discurso que ficcionaliza – porque não historiciza – 

uma ficção – porque não é história, e tem plena consciência do discurso produzido. 

O Romance do Horto, como obra desdobrada de seu próprio objeto narrativo a quem, 

semiologicamente, tem a obrigação de fazer eco mas não preservar sua tonalidade, 

funcionando com um diapasão a regular o som/palavra/sentido originais, precisa, e disto é 

impossível nos furtarmos, povoar sua narrativa com personagens próprios da sua época, que 

podemos dividir em quatro grupos: o grupo monástico-clerical, o grupo civil-camponês, o 

grupo nobiliárquico-cavaleiresco e o grupo dos seres fantásticos. 

No grupo monástico-clerical vamos encontrar D. Hermenegildo de Tancos, D. Miguel 

Corrêa, D. Alberto Raposo e Irmã Inês Figueira. No grupo civil-camponês estão presentes D. 

Tadeu Laras, Miguel Corrêa e Inês Figueira (D. Miguel e Inês Figueira transitam de uma 

categoria para outra por causa de suas próprias biografias). D. Henrique Corrêa, D. Pedro I, D. 

Inês de Castro e D. Afonso IV estão no grupo nobiliárquico-cavaleiresco. Finalmente, 



 
     

84 
 

Guinefort e o Romance do Horto são os personagens principais dentro do grupo dos seres 

fantásticos. Há vários outros personagens na narrativa, mas, não só não são os protagonistas – 

e a lista se destina aos mais importantes para a narrativa porque são eles os responsáveis pela 

sua condução, pelo seu andamento – como também ainda não foram totalmente apresentados 

à própria narrativa, que ainda se escreverá. São Bertalião, por exemplo, que deverá constar no 

grupo monástico-clerical, é um santo fictício português de uma época anterior ao Orto do 

Esposo que dará corpo às narrativas exemplares de que se valerá O Romance e os próprios 

personagens para justificarem vários de seus comportamentos e várias de suas ideias: é o 

santo das hagiografias exemplares e também o auctoritas de vários discursos, inclusive o 

próprio discurso dO Romance. Outros personagens, como os monges de Alcobaça, irmãos de 

D. Miguel, e as irmãs de Cós, companheiras de hábito de Irmã Inês, aparecerão de acordo 

com a necessidade narrativa e a construção dos próprios personagens durante o texto: 

autonomias narrativas circunstanciais. Apresentamos agora algumas características 

conceituais dos personagens principais dO Romance do Horto, a começar pelos personagens 

do grupo monástico-clerical26. 

Temos, primeiramente, D. Miguel Corrêa, que é a voz do claustro, a voz da teologia 

monacal e, com ela, de todo o afastamento crítico do mundo em que vive, um mundo que, 

para ele, encontra sentido e esperança apenas da sua leitura de Cristo com propósitos 

salvíficos. Esse é o senso comum do personagem monacal medieval. Contudo, como não 

questionar, na esfera do real, que D. Miguel – e, nomeando-lhe, já estamos na esfera da ficção 

– utilizara-se do próprio mundo que ele mesmo nega para atender ao pedido de Irmã Inês, 

jovem por quem ele acabara se apaixonando? A ele caberia apenas a rígida ascese 

cisterciense27 que vigorava como refutação do fausto cluniacense e, quando muito, as 

atividades escriturárias de cópias de manuscritos. Que voz monacal é essa, então, que – já 

estamos agora na interseção das esferas real e fictícia – permite-se envolver emocionalmente 

com uma irmã regular a ponto de permitir-se “roubar” um manuscrito real que lhe fora 

encomendado? É verdade que, para escrever o Orto do Esposo, D. Miguel adequou-se às 
                                                 
26 Lembramos ao leitor, uma vez mais, que há outros personagens na narrativa que se escreveu depois deste 
ensaio, cuja importância é quase vital para O Romance. Se não os elencamos aqui é para preservar o jogo da 
confecção da própria tese, em que pese o processo da escrita teórica antes da escrita ficcional, ou, como será dito 
na parte III deste trabalho, para deixar sobre a mesa todas as cartas usadas no jogo, por motivos até mesmo 
pedagógico-didáticos. E também porque a revelação de um mistério não significa o seu desaparecimento. 
27 “A ordem cisterciense e as ordens canônicas em geral, que ganham cada vez mais adeptos no século XII, 
afirmam seu distanciamento dos centros urbanos e das realidades mundanas numa época em que a formação de 
novos núcleos de povoamento e produção prossegue num ritmo acelerado. Eles forjam uma espiritualidade de 
renúncia do mundo, ou, mais exatamente, de desconfiança das riquezas do mundo, que se adapta muito bem às 
aspirações de observância religiosa dos segmentos laicos ligados (numa extensão variável) ao crescimento 
econômico e urbano do século XII” (MORÁS, 2001: 321). 
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condições de escritura teologais vigentes, mas a que preço? Ainda que no século XIV 

estivéssemos assistindo ao nascimento da devotio moderna, esvaziar totalmente um texto de 

seu espelhamento com Cristo, e isso dentro de um scriptorium abacial, se converteria numa 

grande transgressão à própria ordem e uma inverossimilhança cultural – licenciada apenas por 

uma obra de ficção. Seria essa a justificativa para o prólogo do Orto, uma explicação prévia 

do porquê de não atender plenamente a encomenda literária de sua irmã? Some-se a isto sua 

fuga, com os dois Ortos, para os Açores, constituindo-se na comprovação final de que D. 

Miguel é a voz do claustro mas é também a voz do mundo, e essa condição é necessária para 

que fosse produzida uma obra como o Orto e seu prólogo desse margem a todos os 

questionamentos sobre a legitimidade da palavra escrita univocamente destinada à salvação da 

alma e à glória de Cristo. D. Miguel, talvez por sua origem social, filho de mercadores, e por 

ter sido enviado para Alcobaça contra sua vontade, jamais tenha pertencido de fato, ou de 

forma radical, às duas mentalidades culturais de que foi produto, tendo esse deslocamento 

resultado num desterro, único espaço possível para sua dubiedade num mundo marcadamente 

dual, dividido entre o sagrado e o profano, entre o popular e erudito, entre Deus e o homem. 

Teria a Idade Média, numa amplificação de sentido em relação ao destino de D. Miguel, 

também ela própria se exilado num arquipélago cultural?   

O papel de D. Miguel, além de ser a persona ou imago dúplice de uma cultura 

igualmente dúplice mas que sempre se recusou a permanecer neste ou naquele lado desta 

duplicidade, também é o personagem que, igualmente, duplica o Orto do Esposo na ficção, 

mas note-se que, na realidade, o Orto também é duplicado, porque fala, de forma geral, 

ligando-os teologicamente, ora ao Livro do Mundo ora às Sagradas Escrituras. Ele é, portanto, 

o personagem duplicado de si mesmo e reduplicador de sua experiência de vida. Não é à toa 

que nossa metaficção escolheu uma outra Inês para ser também ela o duplo da Inês de Castro, 

razão da encomenda do primeiro Orto. Conclui-se que O Romance do Horto inscreve uma 

duplicidade cultural num espelhamento de personagens. Se o mundo laico, até certo ponto, na 

figura de D. Pedro I em favor de D. Inês de Castro, favorece, sugere a D. Miguel a produção 

de um Orto do Esposo, também até certo ponto, laico, seria de se esperar, dentro da temática 

de duplicação dO Romance, que o mundo sagrado, na figura de Irmã Inês, também lhe 

encomendasse o mesmo Orto, mas, este, novamente até certo ponto, teologizado. Assumindo 

essa narrativa como a motivação de D. Miguel enquanto personagem, não poderíamos estar 

também simbolizando, com esse Orto redobrado, a própria condição de sujeito dividido de D. 

Miguel como representante da sua época, igualmente dividida? E se todo o enredo, que 
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resumidamente já explicitamos acima, for apenas uma digressão, uma visão, uma alegoria 

narrativa do próprio D. Miguel e estivermos dando aO Romance do Horto um outro perfil, o 

de metaficção historiográfica surreal? De fato, não é assim, e há que se mostrar o porquê. O 

Romance do Horto é uma narrativa em espiral, circular, que pode levar ao efeito do 

surrealismo, por causa de uma aparente noção de irrealidade. A metaficção pós-moderna parte 

das noções de autorreflexividade e autoconscientização, naturezas diametralmente opostas ao 

jogo da narrativa inconsciente surreal. “Este movimento [o surrealismo] desejou revolucionar 

a vida através da arte, aceitando e alimentando as manifestações do inconsciente, da loucura, 

do desregramento dos sentidos, da anulação de fronteiras entre o sonho e a realidade”28. Fica 

claro, portanto, que a característica principal do surrealismo é a estética onírica do texto, do 

fluxo inconsciente, da ruptura da coerência, da realidade e da própria narrativa. O Romance 

do Horto trabalha, sem dúvida, com descontinuidades, mas não são fraturas da realidade no 

sentido de uma outra realidade impossível. Sua narrativa está o tempo todo consciente de sua 

existência e só se sustenta como tal exatamente por conta dessa autoconsciência estilística, 

desse estado de vigília narrativo. A narrativa dO Romance não sonha, apenas se perde nela 

mesma, em sua própria realidade. A linha é tênue, sem dúvida, mas os limites estão lá. Além 

disso, se considerarmos, como Proença Filho, o surrealismo como elemento constitutivo da 

estética modernista, estaremos reforçando os limites desse fluxo de consciência dentro de uma 

estrutura fixa de metaficção pós-modernista, que tolera o surrealismo, mas não lhe solta as 

rédeas.  

“Essa tentativa de trazer à tona as emoções mais escondidas, de liberar 

potencialidades do eu reprimido, associa-se a um comportamento 

extremamente singularizador: a valorização de uma visão 

surrealizante da realidade, para além do movimento de vanguarda em 

que mais se faz presente. É um procedimento que está na base da 

utilização da alegoria de base surreal. A vida pensada sobrepõe-se à 

vida vivida. A figuração alegórica assim entendida chega a ser 

considerada por vários críticos como o próprio ‘emblema da escrita 

moderna’. (...) Valoriza-se assim a percepção intuitiva da realidade” 

(PROENÇA, 1988: 27).  

 

                                                 
28 PIRES, Maria da Natividade. “Surrealismo”. E-dicionário de termos literários. Disponível em: 
http://www.fcsh.unl.pt/invest/edtl/verbetes/S/surrealismo.htm. Acesso em: 29 julho de 2010. 
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O que dá o tom da diferença, portanto, é essa percepção intuitiva da realidade, que não 

ocorre nO Romance do Horto. Poderíamos ainda nos basear em Pires para mostramos nossa 

distância do surrealismo, sem, talvez, excluir a hipótese de uma tangente. 

 

 “Numa tentativa de sistematização dos aspectos mais importantes da 

escrita surrealista, poderemos indicar: actividade experimental na 

prática do automatismo e na prospecção dos estados segundos, através 

da escrita automática e do sono provocado ou hipnótico; preocupação 

em explorar o inconsciente; prospecção sistemática dos sonhos, das 

coincidências, de fenómenos do acaso; psicanálise; inquéritos acerca 

da sexualidade e do amor; actividade lúdica - sobretudo através de 

jogos, como o cadáver esquisito [uma das principais técnicas usadas 

pelos surrealistas franceses]; escrito e desenhado; esoterismo e magia; 

humor negro, cuja presença corrosiva é, por excelência, o princípio de 

subversão da linguagem” (PIRES, cf. nota 47).  

 

Este ponto de tangência a que nos referimos, na medida em que O Romance do Horto 

é uma “dobradura”, um conjunto de narrativas que se desdobram sobre si mesmas e resultam 

numa narrativa de estranhamento possível, a partir de narrativas pessoais dos personagens que 

não necessariamente sabem-se inseridos nas narrativas de outros personagens, pode se 

identificar com o jogo do cadáver esquisito:  

 

“É neste ano [1947] que se iniciam as actividades do “Cadáver 

Esquisito”, cuja definição é a seguinte: “Jogo de papel dobrado que 

consiste em fazer compor uma frase ou desenho por várias pessoas, 

sem que nenhuma delas possa aperceber-se da colaboração ou 

colaborações precedentes. O exemplo, tornado clássico, que deu nome 

ao jogo, está contido na primeira frase obtida deste modo: O cadáver-

esquisito-beberá-o-vinho-novo”. (in Antologia do Cadáver Esquisito, 

organização de Mário Cesariny, Lisboa, Assírio & Alvim, 1989, p.95. 

Trata-se de uma tradução retirada do Dictionnaire abrégé du 

surréalisme, de Breton e Éluard, de 1938)” (PIRES, cf. nota 43).  
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Isso faria dO Romance do Horto uma obra surreal? Se dependesse só dessa 

característica, talvez, mas, como há outras, diríamos apenas que O Romance do Horto é um 

cadáver esquisito, cuja autópsia fica a cargo dos leitores. 

 D. Hermenegildo de Tancos é o encarregado do scriptorium de Alcobaça e, nO 

Romance, é a voz que regula a produção dos manuscritos alcobacenses. Ele é o interlocutor 

entre D. Pedro I e D. Miguel na questão da encomenda do Orto, e não poderia ser diferente. 

Entre o desejo de entregar um compêndio das coisas do mundo como presente – e prova de 

erudição – para D. Inês de Castro e a sua confecção dentro das paredes de uma abadia 

alcobacense, há que se impor um filtro, um elemento de adequação cultural que fará a ponte 

entre o Livro do Mundo e as Sagradas Escrituras, porque não era possível imaginar o primeiro 

(ou os primeiros) dissociado do segundo. Mas há uma particularidade que faz de D. 

Hermenegildo o personagem mais enigmático de todos, mesmo com todo o desdobramento 

labiríntico autoral dO Romance. Durante nossa pesquisa para o mestrado, descobrimos que a 

autoria do Orto pode estar ligada a este monge alcobacense, o que tiraria do livro seu caráter 

de obra anônima.  

“A polêmica está centrada principalmente na obra de Bertil Maler, que 

faz referência à obra Commentariorum de Alcobacensi29, de Frei 

Fortunato de São Boaventura (1778-1844), onde o frade faz algumas 

argumentações sobre a suposta autoria, e na de Mário Martins (1956, 

pp. 423-434), onde Frei Fortunato também é citado. Mas é no volume 

3 da obra de Maler que encontramos uma pista mais concreta de que o 

Frei Hermenegildo pode ter, respeitando sua memória, aposto seu 

nome como catalogador do códice30: ‘É verdade que o ms. A tem 

colada, no princípio, uma folha de data muito posterior onde se 

nomeia como autor um certo monge: Hermenegildo de Tancos31. Mas, 

como diz Fr. Fortunato de S. Boaventura, 'este frey Hermenegildo, se 

                                                 
29 SÃO BOAVENTURA, Frei Fortunato. Commentatoriorum de Alcobacensi manuscriptorum Bibliotheca libri 
tres. Coimbra, 1827, p. 571, apud MALER, 1964, p.17. 
30 Segundo Cerderia e Peres, “um outro códice alcobacense, de que o Dr. Júlio Cornu publicou alguns trechos, 
tem o título: ‘Orto do Sposo de vários lugares da Escriptura dos Prophetas e Santos Padres, dividido em diversos 
capítulos com muitos exemplos. Por Frei Hermenegildo de Tancos’. Há ainda outra versão”. (CERDEIRA E 
PERES, 1929, p. 584). “Diante dessa informação, que não conseguimos harmonizar com a titulação dos dois 
códices em que o Orto do Esposo aparece, como comentado acima nas obras de Silva Neto e Maler, ficamos 
com a hipótese de, ou este ser um terceiro códice, ou de tanto Maler quanto Silva Neto, não terem sido precisos 
quanto à titulação dos manuscritos que Maler chama de A e B, o que nos parece um pouco improvável” 
(PIMENTEL, 2009: 110). 
31 "Reza a folha: Horto do Espozo Christo Jezu edificado de muitos exemplos para instrucção e recreação das 
Almas por Fr. Hermenegildo de Tancos Monge Alcobacense. Solilóquios de S. Augs. Traduzidos pelo mesmo 
Monge". (FERNANDES, 2005: 55). 
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porventura existiu32, foi apenas o copista33'. (MALER, 1964, vol. 3, p. 

17)’. Há outro indício registrado por Fernandes sobre a existência real 

de Hermenegildo de Tancos: 'A um dos manuscritos do Orto do 

Esposo foi acrescentada, em data desconhecida, uma folha que atribui 

a autoria do livro a Frei Hermenegildo de Tancos, do Mosteiro de 

Alcobaça, informação registrada em 1742, na Bibliotheca Lusitana de 

Diogo Barbosa Machado34’. (FERNANDES, 2001: 55). 

 

 Já naquela oportunidade, chegávamos a supor o que hoje se transformou num 

momento decisivo na narrativa dO Romance: o exílio de D. Miguel que, na época, era apenas 

um monge anônimo:  

“o fato de haver uma folha "colada" não nos parece um ato de má-fé 

do pobre frei Hermenegildo. Não seria muita ingenuidade, 

principalmente por parte de um monge letrado, achar que uma folha 

colada atribuiria ao manuscrito uma autoria? Por outro lado, se 

fizermos um pequeno esforço de imaginação, poderíamos explicar a 

folha colada ao sumiço dos manuscritos originais "O" e "X", ou, 

pelo menos, um deles. Supondo que estes dois manuscritos, digamos, 

por uma questão de tempo, precisaram abandonar Alcobaça 

rapidamente, é possível que o autor tivesse esquecido de, ao final do 

trabalho, dar-se à graça de autografá-lo, e o original hoje perdido 

estaria para sempre no anonimato. Posteriormente, no manuscrito A, 

um monge bibliotecário, ao cuidar de seus afazeres na biblioteca de 

Alcobaça – que ainda teremos o prazer de sobre ela escrever algumas 

linhas – teria dado com o manuscrito e, por que não?, sabia de seu 

autor: o próprio frei Hermenegildo de Tancos e, para reparar o erro, 

teria, naquela cópia, dado ao monge polêmico sua devida autoria sobre 

a obra. A falta de provas para essa suposição é diretamente 

proporcional ao tamanho, por isso mesmo, à sua potencialidade 

                                                 
32 Sobre a existência ou não de tal frei Hermenegildo, que a Mário Martins parece não ser uma questão relevante, 
achamos oportuno citar uma obra em que a existência do frade não só é atestada como dele são feitos estudos 
biográficos e de sua obra: ELIAS DE TEJADA, Francisco. La tradición portuguesa. Los orígenes 1140-1521. 
Madrid: Ed. Actas, 1999, 308 p. 
33 "Commentario, pág. 571". (FERNANDES, 2005: 55). 
34 "Diz o autor: 'Fr. Hermenegildo de Tancos cujo appelido denota a Villa de Comarca de Thomar, que lhe deu o 
berço. Foi Monge Cisterciense em o Real Convento de Santa Maria de Alcobaça onde se exercitou nas virtudes 
próprias do seu Estado monachal. Escreveo Vidas, e Sentenças dos Santos Padres; Horto do Esposo; Varias 
Orações Denotas. Todas estas obras MS se conservam, em folha no Archivo de Alcobaça". Apud WILLIANS, 
Frederick G. Breve estudo do Orto do Esposo com um índice analítico dos "exemplos". Ocidente, Lisboa, v. 74, 
1968, p. 197." (FERNANDES, 2005: 55). 
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factual. Tão potencialmente verdadeira é esta hipótese quanto esta 

outra: no texto da folhinha colada, não poderíamos estar lidando com 

uma figura gramatical, a elipse, que estaria ocultando um particípio 

como "catalogado" ou "indexado"? Ou, como disse o frei Fortunato, 

ele pode ter sido apenas o copista daquele manuscrito A, e não o autor 

do original perdido, seja ele o "O" ou o "X". Certamente uma equipe 

científica em que estivessem um crítico textual, um filólogo e um 

paleógrafo nos diria se estamos no caminho certo. Até lá, exercitemos 

nosso espírito crítico” (PIMENTEL, 2009: 111). 

 

 NO Romance do Horto, portanto, voltamos a lidar com a polêmica de D. 

Hermenegildo mas, desta vez, fazendo de sua própria ficção uma outra ficção. Se, por um 

lado, personagens como D. Pedro I chegam ao limite da existência real, outros, como D. 

Hermenegildo, chegam aos limites da ficção. Qual o resultado dessa interferência de 

presentificações literárias? Uma metaficção historiográfica pós-moderna, diríamos. 

 D. Alberto Raposo é o terceiro personagem do grupo a que denominamos monástico-

clerical. É ele quem vai representar a voz da Inquisição portuguesa, do castigo para a 

transgressão de D. Miguel. Esse castigo, no entanto, só será possível com a recuperação do 

manuscrito duplicado perdido junto com seu autor. Ora, o grande pecado de D. Miguel não foi 

ter “roubado” um texto encomendado por D. Pedro I, mas sim ter-lhe duplicado o sentido, 

dividindo o Orto em discurso sagrado e discurso profano. E se nos parece, agora, que o Orto 

do Esposo nada tem de profano, lembramos a criação literária que assim o tornará: a chave de 

leitura, entregue à Irmã Inês, que lhe permitirá ler o Orto do Esposo fora do sentido teologal, 

como ela primeiramente o desejou mas que teve que ser disfarçado de exemplaridade 

didático-cristã por D. Miguel. A procura para eliminar o duplo sentido possível, a 

ambiguidade potencial de um texto saído de um centro de autoridade da palavra e da escrita 

como Alcobaça, é que move D. Alberto Raposo em seu percurso narrativo. Entretanto, D. 

Alberto Raposo é o monge que vai percorrer os caminhos até os Açores juntamente com D. 

Tadeu Laras, e nisso cabe uma explicação: a Inquisição sempre precisou caminhar no mesmo 

passo da heresia ou, se não heresia, da gente comum, de onde virtualmente a própria “heresia” 

haveria surgia mais cedo ou mais tarde, de acordo com a conveniência do inquisidor, e daí o 

seu controle pela Igreja. D. Tadeu é essa contraparte que possibilitará a liga com D. Alberto, 

construindo um diálogo entre a ortodoxia e a heterodoxia, discutindo ambos o estatuto do 

próprio Orto do Esposo enquanto ele é (simbolicamente?) recuperado. O par que fazem D. 
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Tadeu e D. Alberto nasceu, também, das muitas funções e características próprias da figura do 

menestrel na Idade Média. Em primeiro lugar, sua própria vocação itinerante:  

 

“Quantas Vidas de trovadores, redigidas nos séculos XIV e XV, 

assinalam elogiosamente as vagueações de seu herói, com Élias Cairel, 

do Périgord, letrado ‘sutil na poesia e na palavra’, que serquet la mejor 

parte de terra habitada (‘percorreu a maior parte da terra habitada’). 

Eterno retorno dos errantes aos lugares sucessivos de um mundo findo, 

onde tudo sempre recomeça, na perspectiva de milenarismos jamais 

completamente sufocados, essas andanças pelo universo, essa busca 

espiral do Graal, do preste João, do rei Congo, das ilhas do Grande Cã 

– tudo que impede a história de fechar-se em Destino, e a palavra, em 

livro fechado” (ZUMTHOR, 2001: 95).  

 

Depois, ainda com Zumthor, uma função quase de duplo invertido do próprio clero:  

 

“Da massa dos divertidores, Thomas of Cabham distingue o 

privilegiado grupo dos cantores de gesta e dos cantores de santos, aos 

quais até se abrem as portas do mosteiro, [grifo nosso] como em 

Beauvais, para as grandes festas. À mesma época, Tomás de Aquino 

colocava a questão em termos teóricos. A Summa theologica (IIa, IIae, 

questio 163, art. 3) admite que, sendo necessário o divertimento do 

homem, a atividade do histrio não é tão ruim em si e pode ser 

considerada um trabalho – primeiro esforço para reconhecer ao 

portador da poesia uma função especial, num mundo onde tudo o que 

existe tem um papel” (idem, ibidem: 60). 

 

 Por fim, temos Irmã Inês. Na condição de monja, Inês Figueira é o nosso personagem 

mais estilizado dentro das características histórico-culturais da figura feminina religiosa 

medieval – e não estamos falando que não haja exceções, como Roswitha de Gandershein e 

Hildegarda de Bingen, por exemplo. Irmã Inês é a referência dos votos monásticos femininos, 

da submissão feminina num mundo masculino e patriarcal, principalmente por causa de sua 

história antes de se tornar monja: Inês é grata – e essa gratidão, no mundo medieval, não 

estava longe da submissão – a seu esposo, D. Henrique Figueira, que se casou com ela logo 

depois de ela ter se tornado órfã com a morte da família devido a um ataque de lobos. De 
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caráter, portanto, sofrido – bem ao gosto da estética social cristã medieval – Inês escolhe a 

vida monástica logo depois da morte de seu esposo, que perece na batalha de Salado para 

onde foi depois de ter sido nomeado cavaleiro, o que só foi possível graças a sua condição 

econômica bastante favorável. O luto, a solidão e a amargura de Inês são quebrados quando 

D. Miguel começa a frequentar o mosteiro de Cós, onde ela vive, como confessor e capelão 

das monjas. A partir daí, começa uma relação amorosa do tipo quase cortês – já que o amor 

cortês não é matéria para o clero –, em que tanto o homem quanto a mulher não podem se 

amar fisicamente, estando limitados à visão um do outro dentro do que as regras eclesiásticas 

permitem. Essa situação será descrita por D. Tadeu Laras em uma das várias canções 

trovadorescas de amigo e de amor que compôs. A Canção de Miguel e Inês, há muito tempo 

escrita pelo menestrel, como ele próprio revelará, cantando-a enquanto viaja ao lado de D. 

Alberto. O destino de Irmã Inês já está selado: com o desaparecimento de D. Miguel, ela tem 

seu último desapontamento na vida e se enclausura em Cós para de lá nunca mais sair, sendo 

achada apenas depois de morta por D. Tadeu – a quem pediu que procurasse D. Miguel – com 

a chave de leitura para o seu Orto do Esposo. De Inês, como personagem, não se deve esperar 

muitas surpresas no tocante à sua construção ideológica de imitatio: é necessário que ela 

mantenha uma característica muito própria da mulher religiosa medieval, embora essa 

condição não vá deixar de ser questionada pelos outros personagens durante a narrativa. 

 No grupo civil-camponês temos Inês Figueira, Miguel Corrêa (Irmã Inês e D. Miguel 

antes de se tornarem religiosos) e D. Tadeu Laras. A participação de Inês Figueira e Miguel 

Corrêa antes de se tornarem monges é um pouco mais fatalista que volitiva. Neste momento, 

os dois personagens são muito mais levados pelos seus destinos do que as escolhas sobre suas 

próprias vidas que eles mesmos fazem e, portanto, também das consequências dessas 

escolhas, eximindo-os de qualquer tipo de autorreflexão sobre os caminhos a serem 

percorridos (mas não eximindo nenhum outro personagem de questionar esses mesmos 

caminhos, principalmente, através da metaficção, ou da glosa, ou da emendatio, por exemplo). 

Mesmo que suas passagens, nessa época de suas vidas, estejam encadeadas com todas as 

outras partes dO Romance, a reflexão acerca de seus significados é pouca. Veremos, por 

exemplo, que Miguel é enviado para Alcobaça por ser o caçula de seus irmãos, prática comum 

na Idade Média, principalmente se a família era numerosa e dispunha de bens e posses 

consideráveis: era uma questão de divisão de herança na qual os irmãos mais novos acabavam 

sem serem de fato favorecidos – e a divisão da herança estava ligada, normalmente, nessa 

classe social, a casamentos arranjados já há algum tempo, de forma que os contratos não 



 
     

93 
 

poderiam correr o risco de serem quebrados por causa de um varão com direito aos bens 

familiares já empenhados. Quando Miguel deixa o lar e segue para Alcobaça, o cachorro da 

família, Guinefort, decide segui-lo algum tempo depois de ele ter saído de casa, e isso faz com 

que o cachorro perca o rastro do dono na floresta e vá parar perto de onde vive a família 

camponesa de Inês Figueira, família, aliás, vassala de D. Henrique. É por causa de Miguel, 

então – cuja família era de grandes mercadores que comerciavam dentro das terras de D. 

Henrique –, que Inês pôde ser salva por Guinefort. É claro que essa rede não passará incólume 

à pena dO Romance do Horto, e será fonte de reflexão romanesca metaficcional para seu(s) 

autor(es)/escritor(es)/narrador(es). No entanto, como já dissemos, semiológica, cultural e 

narratologicamente, Miguel e Inês, eles mesmos, a princípio, não deverão desempenhar papéis 

questionadores. É essencial aO Romance que eles executem seu papel primário de 

identificação com a cultura medieval portuguesa do século XIV. Com D. Tadeu Laras, 

entretanto, a situação é bem diferente. 

 D. Tadeu é o personagem que mais se identifica com nossa proposta de metaficção 

porque, na sua condição de menestrel, é o que tem maior domínio, quem tem a técnica 

romanesca e literária medieval de escrever, como ele alega que escreve, O Romance do Horto, 

escrevendo-se a si mesmo e, como representante da cultura popular e conhecedor da cultura 

erudita e religiosa, por força do próprio ofício, sendo capaz de fazer a crítica do que ele 

mesmo escreve: ele é aquele que transita 

 

“No coração de um mundo estável, o jogral significa uma 

instabilidade radical; a fragilidade de sua inserção na ordem feudal ou 

urbana só lhe deixa uma modalidade de integração social: a quem se 

opera pelo lúdico. Esse é o estatuto paradoxal a manifestar a liberdade 

de seus deslocamentos no espaço; e, de modo fundamental, a implicar 

a palavra, de que é ao mesmo tempo o órgão e o mestre” 

(ZUMTHOR, 2001: 66). 

 

D. Tadeu é a metaficção historiográfica em essência porque se recria não só enquanto 

personagem, mas porque recria seu papel na sociedade: o seu discurso ficcional é a escrita de 

sua oralidade, a escrita que ele próprio, enquanto trovador, transcreve; enquanto menestrel, 

recita; enquanto jogral, articula a performance de seu texto e de sua declamação cantada (cf. 

LE GOFF, 2009: 56). Assim, nessa tríplice função como autor, intérprete de si mesmo e para 

os outros enunciadores dos discursos medievais possíveis e esperados, a sociedade medieval é 
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transposta, através do romance, para a ficção, de forma que fica criada a verossimilhança 

entre o discurso ficcional e sua matriz ideológica. É como Zumthor começa a esboçar a 

questão da autoridade autoral a que já nos referimos anteriormente: “Pela boca, pela garganta 

de todos esses homens (muito mais raramente, sem dúvida, pelas dessas mulheres) 

pronunciava-se uma palavra necessária à manutenção do laço social, sustentando e nutrindo o 

imaginário, divulgando e confirmando os mitos, revestida nisso de uma autoridade particular 

(...)” (2001: 67). É assim, portanto, que D. Tadeu tem a autoridade e a propriedade de, na 

ficção, exercer o mesmo papel social que, como menestrel e trovador, exerce na sociedade, 

por isso permitimo-lo denominar-se autor dO Romance. É, junto com o Orto do Esposo, a sua 

auctoritas. O menestrel, também, exatamente pela propriedade de representar a sociedade em 

que vive através do discurso dessa mesma sociedade, em termos práticos, o faz no sentido de 

reproduzir também as vozes que compõem essa sociedade a qual ele recria, mantém e dá 

sentido, fazendo de sua voz uma voz única e ao mesmo tempo coletiva, é a voz polifônica de 

um timbre apenas. 

“Em maior ou menor medida, todo jogral, menestrel, recitador, leitor 

público carrega uma voz que o possui mais do que ele a domina: à sua 

própria maneira, ele interpreta o mesmo querer primordial do padre ou 

juiz. Seu discurso é mais geral do que o desses últimos; seu status, 

menos preciso. Mas a variedade das palavras que ele tem por missão 

pronunciar diante de um grupo, sua aptidão particular para refletir 

(exaltando-a) a diversidade da experiência humana, para responder às 

demandas sociais – essa dutilidade e essa onipresença conferem à voz 

do intérprete, em sua plena realidade fisiológica, uma aparência de 

universalidade, ao ponto de às vezes parecerem ressoar nela, que os 

abrange e significa, a ordem do chefe, o sermão do padre, o 

ensinamento dos Mestres. No caleidoscópio do discurso que faz o 

intérprete de poesia na praça do mercado, na corte senhorial, no adro 

da igreja, o que se revela àqueles que o escutam é a unidade do 

mundo. Os ouvintes precisam de tal percepção para... sobreviver. 

Apenas ela, pela dádiva de uma palavra estranha, faz sentido, isto é, 

torna interpretável o que se vive. Mas o homem vive também a 

linguagem da qual ele provém, e é só no dizer poético que a 

linguagem se torna verdadeiramente signo nas coisas e, ao mesmo 

tempo, significante dela mesma” (ZUMTHOR, 2001: 74). 
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 Os personagens do grupo nobiliárquico-cavaleiresco são bastante idiossincrásicos: D. 

Pedro I, D. Inês de Castro e D. Henrique Figueira. D. Henrique se destaca por ser o 

personagem que dá um lastro maior na caracterização do mundo medieval no que se refere às 

relações comerciais e econômicas. D. Henrique é dono de algumas terras na região de Tancos 

e suas relações com o monacato local são bastante características do período. Como pecador, 

D. Henrique necessita – e deseja – um constante acesso às liturgias do mosteiro, como as 

missas, as indulgências, as confissões, etc., mas, por outro lado, ele é um senhor de terras e, 

portanto, produz quantidades e variedades de alimentos significativos, o que é interessante 

para os monges do mosteiro de Tancos – e também de Alcobaça – que, apesar de terem suas 

próprias terras, podem contar ocasionalmente com colheitas ruins ou maus comerciantes; sem 

mencionar que, no século XIV, houve um período de grande escassez de alimentos, o que 

contribuiu e muito para o estreitamento comercial entre os monacatos detentores de terras e 

nobres igualmente possuidores de extensões de terra produtiva. D. Henrique é um homem 

solitário, não constituiu família porque sempre esteve mais ligado no acúmulo de seus bens e 

na produção agrícola na qual vinha se destacando em sua região. Sabe-se que, naquela época, 

embora fosse bastante difícil um membro da nobreza não constituir família, mesmo por razões 

econômicas, também era comum que, pelos mesmos motivos econômicos, houvesse casos de 

nobres que morriam sozinhos – o próprio Orto do Esposo apresenta alguns exempla. D. 

Henrique é um personagem que exercita algum tipo de autorreflexão sobre sua posição social 

e sua solidão até o momento em que encontra Inês e faz dela sua esposa. Toda a relação com 

os bens materiais muda radicalmente e ele viveria com Inês até o fim de seus dias não fosse o 

processo para se tornar cavaleiro da ordem militar de Avis. Em princípio, o título de cavaleiro 

não o impediria de levar uma vida conjugal normal com Inês, a ideia até o animava, mas uma 

convocação para juntar-se aos demais cavaleiros cristãos ibéricos na batalha de Salado mudou 

o seu destino. Na batalha, D. Henrique foi morto deixando Inês viúva, passando-lhe o que já 

discorremos acima. As questões culturais em torno de D. Henrique têm, portanto, certa 

relevância e também contribuem para a verossimilhança dO Romance. Seu relacionamento 

com Inês é sua maior contribuição para a narrativa, porque transforma a vida da jovem órfã 

radicalmente. 

 Que dizer de D. Pedro I e D. Inês de Castro que já não se saiba comumente? 

Manteremos todos os fatos históricos a que estão ligados, inclusive o que as crônicas sobre o 

assassinato de D. Inês de Castro a mando de D. Afonso IV conservaram nas suas narrativas – 

míticas ou não, populares ou não –, incluindo o mito do beija-mão da rainha morta. Na 
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verdade, a utilização de D. Pedro I e D. Inês de Castro nO Romance do Horto é uma estratégia 

para podermos fazer dialogarem, através da metaficção, a história e as ficções que puderam 

estar envolvidas nessa história, haja vista que o Orto do Esposo fora escrito, muito 

provavelmente, durante a Revolução de Avis. Entretanto, os estudos de Bertil Maler sobre a 

composição do livro apontam a existência de dois outros manuscritos anteriores a este, de 

finais do século XIV. Como não há registro dessa produção anterior, de que o manuscrito de 

1385 aproximadamente é uma cópia, ficamos livres para ficcionalizar sua produção e localizá-

la nos anos finais do reinado de D. Pedro I. Segundo O Romance do Horto, como já 

mostramos, haverá, no final do livro, dois manuscritos originais que deverão passar por uma 

troca de mãos. Como a história deu por perdidos esses dois originais, a forma pela qual esses 

originais se perdem durante a troca de destinatárias por D. Alberto e D. Tadeu é agora de 

nossa alçada. Os trechos em que D. Pedro I e D. Inês de Castro são descritos ou atuam serão, 

de certo modo, trechos de metaficção historiográfica, e nisso estamos de acordo com Brooke-

Rose:  

“Ora, o conhecimento há muito tempo saiu de moda na ficção. (...) um 

show de conhecimento em geral é considerado irrelevante: o sr. X 

mostra um conhecimento enorme de a, b, c e o crítico passa para o 

tema, a trama, os personagens e, às vezes, o estilo, muitas vezes nesta 

ordem. O que foi valorizado neste século sociológico e psicanalítico é 

a experiência pessoal e sua expressão bem-sucedida. Em última 

instância, um romance pode limitar-se a isto, pode sair direto do 

coração e da cabeça, no melhor dos casos com uma habilidade 

artesanal de organizá-lo bem, e de escrever bem”. (2005: 160) 

 

Ou, como argumenta Barthes:  

 

“Por que é que, em obras históricas, romanescas, biográficas, há (para 

alguns aos quais pertenço) um prazer em ver representar a “vida 

quotidiana” de uma época, de uma personagem? Por que essa 

curiosidade pelos pormenores: horários, hábitos, refeições, habitações, 

roupas [utensílios de barro da cozinha do mosteiro de Alcobaça], etc.? 

Será que o gosto fantasmático da ‘realidade’ (a própria matéria do 

‘isto existiu’)? E não será o próprio fantasma que chama o ‘pormenor’, 

a cena minúscula, privada, na qual posso facilmente tomar lugar? Em 

suma haveria aí ‘pequenos histéricos’ (esses leitores), que tirariam sua 
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fruição de um singular teatro: não o da grandeza, mas o da 

mediocridade (não poderá haver sonhos, fantasmas da 

mediocridade?)” (BARTHES, 1993: 69-70). 

 

Assim, não pretendemos imputar a esses dois personagens a tarefa de questionarem ou 

ironizarem suas existências, uma vez que seu papel é o do equilíbrio entre a História e a 

ficção, deixado isso a cargo dos outros personagens. Portanto, se o romance de metaficção, 

como já mostramos, descentraliza os paradigmas históricos para rearrumá-los como novos 

eixos móveis para, depois, fazê-los girar em torno de si mesmos e uns em torno dos outros 

criando a ilusão de descentramento e a-historicidade (ou acronia), isso não determina a 

descaracterização desses eixos históricos ou ficcionais. Isso quer dizer que podemos jogar 

com a realidade no que concerne a D. Pedro I e D. Inês de Castro, mas não será preciso 

deformar essa realidade. Questioná-la, complementá-la, ampliá-la ou abreviá-la, até mesmo 

subvertê-la, sim, mas D. Pedro I continuará a ser D. Pedro I e D. Inês continuará a ser D. Inês, 

mesmo que D. Pedro I possa referir-se a fatos ou pessoas que desconhece, plasmando, assim, 

a metaficção narrativa, que tem, por princípio, como lembra Gustavo Bernardo, esse efeito de 

suspensão: “Esse ceticismo marca a metaficção: ela se dedica a revelar, a abalar e a glosar as 

convenções do realismo, sem todavia destruí-las, ignorá-las ou abandoná-las” (KRAUSE, 

2010: 49). 

 Se nossa intenção é desdobrar a metaficção de tal forma que os discursos ficcional e 

histórico não mais se reconheçam, o maravilhoso, assim como os personagens históricos 

como D. Pedro I, tem a função de não perder de vista os eixos, mesmo que deslocados, do que 

seja ficção e do que seja real, pois, mesmo sob uma narrativa de metaficção – e por ser uma 

narrativa de metaficção – a autorreflexividade e o autoconhecimento de si mesmo enquanto 

produção ficcional precisam distinguir os elementos narrativos com os quais trabalham. 

Ficção e História se entrelaçam na própria ficção e se reconhecem como tal na metaficção, 

mas não podem perder suas respectivas identidades porque, do contrário, já não haverá mais o 

que entrelaçar, tendo se transformado numa única coisa já sem a noção de si mesma enquanto 

entrelace. É o jogo que se constrói entre o plano do enunciado e o plano da enunciação, 

segundo Nunes: 

“Narrar é contar uma história, e contar uma história é desenrolar a 

experiência humana do tempo. A narrativa ficcional pode fazê-lo 

alterando o tempo cronológico por intermédio das variações 

imaginativas que a estrutura autorreflexiva de seu discurso lhe 
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possibilita, dada a diferença entre o plano do enunciado e o plano da 

enunciação. A narrativa histórica desenrola-se por força da mímesis, 

em que implica a elaboração do tempo histórico, ligando o tempo 

natural ao cronológico”. (RIEDEL, 1988: 34). 

 

Como, entretanto, a mímesis também é instrumento narrativo para a narrativa 

ficcional, podemos reforçar nossa hipótese anterior de O Romance do Horto ser uma narrativa 

histórico-artístico-científica haja vista sua produção final, mas, no que se refere a sua 

teorização pré-textual, identificam-se os elementos artísticos e históricos distintos. 

 Além de Guinefort, sobre o qual já falamos anteriormente, outras figuras maravilhosas 

aparecerão no decorrer da narrativa e, preferencialmente, nas situações análogas às do Deus 

ex machina, quando a metaficção perder-se em si mesma – o que pode acontecer 

deliberadamente ou não – e necessitar de uma reorientação ou chegar a termo, situação de que 

se incumbirá um personagem qualquer, como é o caso de Guinefort, vindo em auxílio de D. 

Alberto e D. Tadeu. Mas não é só isso. NO Romance do Horto, uma das características 

narratológicas a serem usadas é o exemplum medieval. Como se sabe, o exemplum não faz 

nenhuma discriminação entre as matérias de que vai tratar, desde que tenha criado um 

argumento para justificar aquilo que deseja mostrar e, incluídos nessas argumentações, 

estejam as criaturas ou objetos mágicos que sirvam de metáforas ou tomadas como mirabilia 

ad hoc, para ilustrarem a diversidade da Criação e o exemplo que elas dão ao cristão daquilo 

que ele deve ou não vivenciar enquanto tal. Também, como já mostramos, O Romance do 

Horto é o romance, em vários níveis, do duplo. Ora, as criaturas maravilhosas da Idade Média 

também são de dupla natureza: demoníaca/divina e humana, como a Melusina, uma fada de 

natureza híbrida, humana e diabólica, portanto, ela também, dupla (LE GOFF, 2009: 189), 

que aparece logo no início dO Romance e que tem como função providenciar uma 

anormalidade natural – uma magia – para que São Bertalião, num exemplum contado pelo 

próprio Romance, ou narrado pelo Romance e escrito por D. Tadeu – como, a essa altura, 

distinguir? –, possa realizar um miraculum (o mirabilis cristianizado) e assim sustentar uma 

argumentação metaficcional que está sendo desenvolvida pelO Romance. 

 Outro exemplo de mirabilia com função duplicadora é a aparição do Bando Hellequin 

que começará a ser visto concomitantemente ao cortejo fúnebre de Inês de Castro morta e 

exumada – carregando consigo o Orto do Esposo na maior das alegorias de todo o livro. O 

Bando Hellequin é, resumidamente, uma procissão de mortos que vaga pela Europa em 

sofrimento e penitência por seus pecados e que tem origem controversa mas que, apesar disso, 
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apresenta-se em todos os seus mitos de origem da mesma forma: uma procissão 

fantasmagórica onde perambulam pessoas de todas as classes sociais, idades e localidades. Le 

Goff vai sinalizar, remetendo-se a Jean-Claude Schmitt, entre outros, que o Bando Hellequin 

é uma crítica social aos exércitos feudais e uma mostra dos castigos infligidos aos pecadores – 

note-se que o Bando Hellequin começa a ser menos narrado, tanto oral quanto textualmente, 

depois da criação do Purgatório no início do século XI. De qualquer forma, para nós, o Bando 

Hellequin é uma excelente oportunidade de duplicar o cortejo de D. Inês de Castro morta na 

esfera da ficção e de praticarmos o exercício da intertextualidade.  

 

E, ao se aproximarem da Quinta, viram um cortejo que deixava a casa 

da família real, e havia muitas gentes de todo o tipo, e era como se 

houvesse mais de mil pessoas, e o rei ia à frente, com muitos criados e 

nobres, e montava o seu cavalo, e ambos vestiam armaduras, como se 

partissem para uma batalha. (...) E viram que ao lado do rei havia 

outro cavaleiro, e logo o reconheceram. (...) E viram que era a Morte, 

com sua foice por sobre o ombro como estandarte, e vestia seu hábito 

rasgado e velho, e montava seu cavalo que era só ossos e carnes 

podres. (...) E muito se atemorizaram os dois amigos com o que viram 

em seguida. Santo Deus, Tadeu, o que são aquelas pessoas 

amontoadas umas por cimas das outras no cortejo, cambaleando como 

se estivessem sem vida? Que visão terrível! Se estiverem gemendo e 

se lamentando deve ser o Bando Hellequin por entre os vivos que 

também estão se lamentando, ou também pode ser um grupo de 

miseráveis atingidos pela peste, mas não creio que o rei estivesse no 

meio de pestilentos. (...) Não há como diferenciá-los? Com que 

finalidade?, não gostaria de cruzar com nenhum deles, ora pois. Olhe, 

agora chegou-se ao rei um homem vestido como um físico da peste, 

com sua máscara branca de bico e seu chapéu de três pontas. (...) D. 

Tadeu reconheceu-o. Aquele é Carlo di Capri, um ator italiano, tem 

uma companhia de teatro chamada Il Bando d’Arlecchino, reconheci-o 

pelo estandarte. Está vendo logo ali atrás entre os vivos e os mortos? 

São atores fantasiados com outras máscaras, mas não imagino o 

motivo de um grupo de teatro de mascarados no meio desse terrível 

cortejo. Dois Bandos Hellequin, disse D. Alberto, imagino quantos 

mais possa haver. Tantos quanto quisermos, Alberto, tanto quantos 

quisermos (...). O cortejo se adiantou e logo surgiu, sobre aquela 
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multidão de vivos e mortos, uma grande liteira, carregada por seis 

homens, coberta por uma tapeçaria lilás com motivos florais em 

dourado. E, na liteira, havia uma cadeira de ouro, e na cadeira estava o 

cadáver de uma mulher, com seus cabelos compridos e um vestido 

vermelho com detalhes em amarelo e azul. E a defunta trazia sob seu 

crânio apodrecido uma coroa. Por Deus! Tadeu, esta é Inês de Castro? 

Pode ser, não sei, desde quando Inês tornou-se rainha? (PIMENTEL, 

2012, parte II, pp. 421-422). 

 

 Por fim, ainda dentro do grupo dos personagens fantásticos, encontra-se o próprio 

Romance do Horto, enquanto livro em processo de escritura que, através de seu próprio 

discurso, que na verdade não é dele, mas que sobre si é escrito, reconhece-se como produção 

em andamento e reflete sobre sua condição. O interessante na figura do livro como 

personagem é a sua enunciação, que se confunde e se destaca ao mesmo tempo da narrativa 

sobre a criação do Orto do Esposo. O livro, é claro, não possui boca, não fala, não é uma 

antropomorfização stricto sensu, mas tem autonomia reflexiva ainda que esta autonomia lhe 

seja dada, e não sua propriamente dita. A grande ironia discursiva do livro enquanto 

personagem autoconsciente é que, embora ele saiba que está acabado, caso contrário não 

poderia reconhecer-se como livro, considera-se inacabado na medida em que sua 

incompletude é resultado do andamento da leitura de si que lhe fazem os leitores. 

Paradoxalmente, o livro sabe que está acabado mas não o pode assim considerar-se enquanto 

o seu leitor não chegar ao seu fim que, por sua vez, também não existe enquanto o leitor não o 

alcance. Dizemos que o próprio Romance do Horto é um personagem porque ele interage com 

os outros personagens, tem suas próprias iniciativas e, além disso, aparece em vários 

momentos de sua própria narrativa35, como quando D. Tadeu e D. Alberto vasculham a casa 

em que D. Miguel se refugiara, na ilha do Corvo, nos Açores:  

 

Já encontraste os manuscritos, Alberto? Ainda não, não sei se 

chegaram a ser encadernados, isto aqui está uma grande confusão. 

Como as páginas em que nos encontramos. Naturalmente... Vamos 

continuar procurando, devem estar aqui. Veja este aqui, por exemplo: 

                                                 
35“À guisa de talismãs, gravam-se inscrições, nomes e letras nas armaduras, nas espadas. Esses costumes tiveram 
vida longa. Até pelo menos o século XIII, encontram-se em latim ou língua vulgar fórmulas de julgamento e de 
adivinhação pelo livro, ou alusões a sua prática; o livro é então funcionalizado mais como objeto ritual do que 
como escritura. Um procedimento normando do início do século XII usa-o pendurado numa corda, como um 
pêndulo de rabdomante” (ZUMTHOR, 2001: 113). 
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O Romance do Horto. A grafia está errada, puseram um agá na 

palavra orto. Eu conheço esse livro! Me dê aqui! D. Tadeu folheia as 

páginas do manuscrito até uma determinada página e lê um trecho do 

fólio. Depois, vira-se para o monge. Alberto, há um pequeno baú 

embaixo da cama, tira-o de lá e abre-o, se faz o favor. Já o havia 

encontrado e olhei dentro dele, não há nada. Não olhaste direito, há 

um fundo falso. Os manuscritos do Orto do Esposo estão lá. Alberto 

vai até o baú, põe-no em cima da cama e o abre procurando em seu 

interior o fundo falso. Ao perceber que uma das laterais do baú é mais 

macia do que as outras, arranca-lhe a forração e encontra um maço de 

pergaminhos mal encadernados onde se pode ler à primeira linha: 

Aqui se começa o livro que se chama Orto do Esposo... Os manuscritos! 

Mas como você sabia? Está aqui neste tal Romance do Horto. Eu 

lembro de já havê-lo lido na biblioteca do castelo dos Oliveira, mas 

tinha-me esquecido por completo com tantos outros manuscritos que 

viemos lendo e nos quais viemos sendo escritos. E, já que 

mencionaste e de tudo acabo de me lembrar, o agá em horto não é um 

erro! (PIMENTEL, 2012, parte II: 407). 

 

Evocamos aqui a figura narrativa do duplo, como são Inês de Castro e Inês Figueira, e 

como é o Orto do Esposo que, na verdade, são dois, mas, podem ser mais, estendidos com 

algumas considerações sobre a reduplicação de objetos (e de narrativas) dentro da (própria) 

narrativa, que é, como ensina Genette, a “metalepse narrativa”, que se constitui na “intrusão 

do narrador ou do narratário extradiegéticos no universo diegético (ou de personagens 

diegéticas num universo metadiegético, etc.) (O Discurso da narrativa, p. 234). A metalepse, 

e em especial a que constrói e é construída pelO Romance, acaba dando um novo sentido ao 

quadro proposto por Cleanth Brooks e Robert Penn Warren em 1943 (apud GENETTE, O 

Discurso da narrativa, p. 184), que dá uma visão sistematizada sobre o que Genette vai 

chamar de “perspectiva narrativa”: 

 
Acontecimentos 
analisados do interior 

Acontecimentos observados do 
exterior 

Narrador presente como 
personagem na ação 

(1) O herói conta a sua 
história 

(2) Uma testemunha conta a história 
do herói 

Narrador ausente como 
personagem da ação 

(4) O autor analista ou 
onisciente conta a 
história 

(3) O autor conta a história do 
exterior 
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 Segundo a própria noção de metalepse, e segundo a forma pela qual nós a utilizamos, 

entendemos a perspectiva narrativa dentro dO Romance do Horto da seguinte maneira: 

 

Tais superposições cronológicas ou metalepses também são a ferramenta da acronia 

narrativa dO Romance, transformando o passado histórico do Orto do Esposo, 

ficcionalizando-o, num “quase-passado”, como demonstra Nunes (1988: 25): 

 

“De tudo isso resulta que nada constrange o tempo ficcional a não ser 

a própria estrutura da narrativa que o articula; as anacronias 

interrompem e invertem o tempo cronológico, deslocando presente, 

passado e futuro; e a sucessão pode contrair-se num momento único, 

acrônico e intemporal. Essas modalidades de experiência temporal 

estão vedadas à História, sobre a qual pesa o constrangimento do 

tempo cronológico. À irrealidade sui generis da ficção com o seu 

quase-passado, opõe-se o passado real da História”. 

 

Mas é de se destacar que o “quase-passado” dO Romance é um quase-passado 

reduplicado do quase-passado do livro que o ficcionaliza, com a diferença de que, neste 

último, o quase-passado é a História-ciência transformada na História-arte nas mãos de um 

monge medieval anônimo que aproximava as duas categorias pela hermenêutica de seu 

tempo, pelo seu discurso possível, pela sua ideologia, enquanto que, naquele primeiro, o 

quase-passado é a metaficção de um outro quase-passado, e que, dessa forma, ao se 

desdobrarem para dentro de si mesmos, desfazem a antítese de quase-passados narrados de 

formas diferentes e se presentificam na irrealidade autenticada pela mimese interna a cada um 

deles e que opera entre ambos. Diríamos, sobretudo, que, o quase-passado, enquanto uma 

categoria perspectiva de atemporalidade narrativa, acaba desenvolvendo uma série de outros 

 

 
Acontecimentos analisados do interior e observados do 
exterior (onde não há distinção clara entre o que seja o 
interior e o exterior da narrativa) 
 

Narrador presente como 
personagem na ação e da 
ação 

(1) O herói/narrador conta a sua história porque é sua 
testemunha/personagem e, por isso é onisciente e pode 
contar a história do exterior mesmo estando no interior 
(quando, marcadamente, essa diferença estiver disponível na 
narrativa) 
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elementos teoricamente similares, na mesma categoria da quase-história, ou, nas palavras de 

Nunes:  

“São essas três amarras, quase-enredo, quase-personagem e quase-

acontecimento, que mantêm a História ligada à narrativa, com a qual 

não pode romper inteiramente ‘porque não pode romper com a ação, 

que implica em agentes, em fins, em circunstâncias, e interações e em 

resultados voluntários e involuntários” (RIEDEL, 1988: 28-29). 

 

Voltando ao conceito de duplo, esbarramos nas categorias de “replicabilidade de 

objetos” de Eco, que são os conceitos de falso e de contrafação, que o autor esquematiza da 

seguinte maneira: 

 “As definições acima podem parecer levar à conclusão de que falsos, 

contrafações e símiles digam respeito a casos em que ou (i) existe um 

objeto físico que, por via de sua semelhança com algum outro objeto, 

pode ser trocado por este último, ou (ii) um dado objeto é falsamente 

atribuído a um autor de quem se diz que fez – ou supõe-se que fosse 

capaz de fazer – objetos semelhantes. Todavia, nem sequer se cogita 

se esses erros são causados por alguém que tivesse a intenção de 

enganar ou seriam acidentais e fortuitos (...). Nesse sentido, uma 

contrafação não é um exemplo de mentira através de objetos. No 

máximo, quando um falso é apresentado como se fosse o original com 

a intenção explícita de enganar (não por erro), temos uma mentira 

emitida a propósito daquele objeto. (...) Em nossa experiência 

cotidiana, o caso mais comum de erros ocasionados pela semelhança é 

aquele em que sentimos dificuldade para distinguir entre duas 

ocorrências do mesmo tipo, como quando, no decorrer de uma festa, 

havendo deixado nosso copo em algum lugar, perto de outro, vemo-

nos incapazes de identificá-lo” (ECO, 2000: 135). 

  

Ora, quando O Romance do Horto conta a narrativa da produção de dois manuscritos 

idênticos (a não ser pela chave de leitura que os diferencia) a serem entregues para duas 

personagens – de certa forma, se não idênticos, reduplicados – ele intencionalmente força, 

dentro da narrativa, os personagens ao jogo da mentira, pois os coloca em situação de 

interpretação equivocada quanto aos dois Ortos do Esposo. Mas repare-se que a mentira é ex 

narratione, pois, in narratione, essa mentira produzida, e na qual os personagens acreditarão 
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pois terão consciência de seu estatuto de personagens de metaficção, vai, intencionalmente, 

articular-se como contrafação e vai gerar, em toda a temática narrada, situações outras de 

circularidade do falseamento narrativo ocasionada pelos duplos que são, como vimos, a 

mentira gerada pela própria ficção. Quando D. Tadeu e D. Alberto descobrem os dois 

manuscritos do Orto, sustenta-se, até que se descubra a chave de leitura de um deles com Irmã 

Inês – ela própria um duplo invertido de Inês de Castro – a situação de duplicidade e 

falseamento dos dois manuscritos; dizemos sustenta-se porque sua potencialidade já é dada 

aos personagens, e aos leitores, quando D. Hermenegildo de Tancos descobre que D. Miguel 

as compunha em segredo. Cria-se, portanto, um mise en abyme em que o choque de duplos – 

D. Hermenegildo também é uma representação do ser e do não-ser, ainda que a própria 

existência dessa dicotomia seja, ela também, um não-ser, pois é ficcional – acabam gerando e 

se alimentando dos falseamentos narrativos dO Romance. A metaficção é, por ela mesma, 

uma ficção falseada, donde achamos inteiramente pertinente preencher sua significação – 

enquanto autores-limiar – com questionamentos sobre seu estatuto de ficção, de verdade 

falseada que, de acordo com Krause,  

 

“advém do redobro da escrita que a metaficção provoca, camuflando o 

seu próprio estatuto de ficção que a separaria da não-ficção ou de outra 

ficção, e, nesse caso, já estaríamos falando da intertextualidade dentro, 

pela e para a metaficção. “O fenômeno estético da metaficção 

questiona a identidade da própria ficção. Ele percorre todos os gêneros 

literários e duplica a estrutura de cada um deles, assim como os 

personagens o fazem com seus autores e leitores. Essa duplicação cria 

um efeito perturbador no leitor, como se o levasse a se perguntar não 

apenas quem ele é mas também o que é a realidade” (KRAUSE, 2010: 

81). 

 

É por isso exatamente que a presença do duplo, suporte do falseamento, é tão 

importante narratologicamente para O Romance do Horto. E por que os manuscritos do Orto 

precisam ser trocados no final do livro? Ora, sem a chave de leitura, que somente D. Tadeu e 

D. Alberto conhecem, tanto o manuscrito de Inês de Castro quanto o de Irmã Inês são os 

mesmos – e, de certa forma, continuarão a sê-lo mesmo depois que sua chave de leitura passar 

a diferenciá-los –; o falseamento continuará. Além, contudo, de D. Tadeu e D. Alberto serem 

a personificação de duas auctoritates medievais no sentido de serem, o primeiro, a voz da 
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cultura popular e, portanto, da oralidade e da tradição oral e, o segundo, a voz do discurso 

eclesiástico oficial e autorizado, a cuja hermenêutica todo o texto deve submeter-se – e isso já 

bastaria para, narratologicamente, imprimir à troca uma ordenação discursiva medieval 

verossímil –, a troca dos manuscritos é uma possibilidade teórica dentro da produção do 

sentido de contrafação-própria que queremos dar aO Romance. Explica Eco que “uma 

semiótica da mentira tem indubitavelmente enorme importância (...), mas quando nos 

ocupamos de falsos e contrafações não temos que lidar diretamente com mentiras. Temos que 

lidar, antes de mais nada, com a possibilidade de trocar um objeto por outro com o qual ele 

partilhe alguns traços em comum.” (2000: 135). Se a mentira, portanto, imposta pela 

metaficção intertextual dO Romance pode, segundo Eco, ser encarada como um falseamento a 

ser desconstruído, essa é uma opção narrativa que não deve ser desprezada, ainda que isso 

cause – e causará –, dentro da própria narrativa, seu questionamento, pois “um duplo é 

idêntico (no sentido de indiscernibilidade) ao seu gênero, isto é, dois objetos do mesmo tipo 

são fisicamente distintos um do outro: são, todavia, considerados intercambiáveis” (ECO, 

2000: 135).  

Como se vê, a metaficção não está preocupada com a Verdade ou com a Realidade, 

estas com as quais lidamos todos os dias e que não é necessário, aqui, tentar definir ou 

construir filosoficamente – porque sabemos que a questão da Realidade e da Verdade é 

filosófica, profunda, complexa e, quase sempre, inócua – mas está, sim, preocupada com as 

realidades e as verdades ficcionais historiográficas possíveis, como lembra Gustavo Bernardo:  

 

“Podemos defini-la [a metaficção] como uma ficção que explicita sua 

própria condição de ficção. Ela não esconde que o é, obrigando o 

leitor a manter a consciência clara de estar lendo um relato ficcional e 

não um relato ‘verdadeiro’ – obrigando o leitor, portanto, a manter-se 

em suspenso, ou seja, em estado permanente de dúvida e incerteza. 

Através da metaficção, percebemos que a obrigação da ficção não é a 

de dizer a verdade mas sim a de firmar uma verdade – diferença sutil, 

mas importante. O ato de ‘dizer a verdade’ supõe uma e somente uma 

verdade prévia à ação de expressá-la, enquanto que o ato de ‘firmar 

uma verdade’ supõe uma verdade possível entre outras, verdade esta 

que se constrói no momento mesmo em que se a expressa” (KRAUSE, 

2010: 83). 
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 De uma forma geral, esses são os personagens principais dO Romance do Horto e suas 

características narratológicas, seus estatutos e seus papéis dentro da perspectiva metaficcional 

sob a efígie da duplicidade, da polissemia e da polifonia. É importante, contudo, lembrar que 

este é um ensaio feito ainda sem o seu corpus definitivo, um ensaio feito sobre a ideia de um 

corpus ainda fragmentado. Não deverá, portanto, o leitor surpreender-se se, à leitura da 

segunda parte deste trabalho, O Romance em si, encontrar outros personagens que 

merecessem, aos seus olhos, maiores comentários. Diríamos, contudo, que não terá havido 

prejuízo de compreensão neste caso, pois, se tais personagens vieram a existir, terão ganho 

para si as fronteiras de uma outra ficção, que se estende através das linhas deste ensaio. Já 

estamos todos no labirinto dO Romance do Horto. 
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5. A quem se destina esta história? 

 

 

“Assim se desvenda o ser total da escritura: um texto é feito de 

escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas e que entram umas 

com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas há um 

lugar onde essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, 

como se disse até o presente, é o leitor: o leitor é o espaço mesmo 

onde se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de 

que é feita uma escritura; a unidade do texto não está em sua origem, 

mas no seu destino, mas esse destino não pode mais ser pessoal: o 

leitor é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia: ele é 

apenas esse alguém que mantém reunidos em um único campo todos 

os traços de que é constituído o escrito (...): o nascimento do leitor 

deve pagar-se com a morte do Autor” (BARTHES, 1988: 70). 

 

 De acordo e apesar de Barthes, a resposta à pergunta que intitula este capítulo é 

suspeitosamente simples: para o leitor. É claro que não podemos deixar que toda a 

problematização sobre a sua figura passe incólume por essas páginas, há que se questionar, no 

mínimo, sobre sua identidade e, no caso deste trabalho, também sobre a nossa própria. Não 

saberíamos dizer se pensamos numa destinação específica ao escrever O Romance do Horto – 

talvez cheguemos a uma conclusão na terceira parte deste trabalho, o post scriptum, pois, 

afinal, como o próprio nome diz, ele já terá sido escrito e há que se destiná-lo para alguém; 

mas, independente de nossa intentio auctoris, existe uma questão prática na escrita e na 

recepção deste trabalho, dinâmicas que fazem parte do próprio processo literário como um 

todo. Segundo Eco (2005), depararemo-nos com leitores-modelo (ou ideais), isto é, leitores – 

já entrando no mérito da questão da Estética da Recepção – para os quais certa disposição e 

significação textual são construídas ou, em outras palavras, conscientemente ou não, escreve-

se, não importando, em primeira instância, se este leitor-modelo é ingênuo ou crítico, sendo 

que  

“o primeiro [o leitor-modelo ingênuo] é aquele capaz de compreender a 

significação do texto-modelo que se lhe apresenta, e nisso não se difere 

totalmente da noção geral de leitor-modelo. Já o segundo tipo [o leitor-

modelo crítico], além de compreender a significação do texto-modelo 
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com que dialoga, é capaz também de provocar a reflexão do autor-

modelo quanto à sua intentio (cf. ECO, 2004: 12). 

 

Tanto um quanto outro são leitores de quem certa hermenêutica e certos horizontes de 

expectativas são esperados. Partindo-se desse princípio, se baseamos nossa escrita na 

expectativa do leitor-modelo que nos aguarda, então tornamo-nos um autor-modelo (ou ideal). 

Essa relação entre o autor-ideal e o leitor-ideal resulta na escritura, portanto, de um texto-

ideal, e temos na inter-relação desses três elementos o que a Estética da Recepção vai chamar 

de comunidade interpretativa. Encontraremos também uma outra categoria de leitor, a dos 

leitores-empíricos, aqueles que, (pensa-se), não terão, de antemão, conhecimento prévio das 

hermenêuticas esperadas pelo autor-modelo e, por isso mesmo – e nisso não vemos nenhum 

mal – superinterpretarão, na concepção de Eco, empiricamente o texto. Como gostaríamos, 

entretanto, de que não apenas o leitor-modelo possa praticar sua leitura de fruição, mas 

também o leitor-empírico a sua leitura de prazer, temos a noção, agora com a devida reflexão 

teórica, de que escrevemos dois textos, e, desse modo, um comportamento literário perverso36. 

É possível até mesmo pensarmos na possibilidade de uma escrita ou de uma intentio auctoris 

limite: um meio-termo que satisfaça a todos os participantes do jogo literário a que todos 

estamos submetidos. Isso, entretanto, só é possível porque, como aponta Eco, existe a 

possibilidade da existência do autor-limiar:  

 

“Recentemente, um de meus alunos, Mauro Ferraresi, sugeriu que 

entre o autor empírico e o autor-modelo (que nada mais é do que uma 

estratégia textual explícita) existe uma terceira figura, meio 

fantasmagórica, que batizou de autor limiar, ou o autor no limiar – o 

limiar entre a intenção de um determinado ser humano e a intenção 

linguística revelada por uma estratégia textual” (ECO, 2005: 82).  

 

                                                 
36 “Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá euforia: aquele que vem da cultura, não rompe com ela, está 
ligado a uma prática confortável da leitura. Texto de fruição: aquele que põe em estado de perda, aquele que 
desconforta (talvez até um certo enfado), faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas, do leitor, a 
consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a 
linguagem. Ora, é um sujeito anacrônico aquele que mantém os dois textos em seu campo e em sua mão as 
rédeas do prazer e da fruição, pois participa ao mesmo tempo e contraditoriamente do hedonismo profundo de 
toda cultura (que entra nele pacificamente sob a cobertura de uma arte de viver de que fazem parte os livros 
antigos) e da destruição dessa cultura: ele frui da consistência de seu ego (é seu prazer) e procura sua perda (é a 
sua fruição). É um sujeito duas vezes clivado, duas vezes perverso” (BARTHES, 1993: 22). 
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Como Eco não chega a validar nem a condenar o leitor-limiar de Ferraresi – e, 

superinterpretando, acreditamos que o fato de ele ter citado o engenho do aluno seja uma 

validação – não vemos maior impedimento para que se trabalhe com mais essa noção, que 

implica na noção não só do leitor-limiar como do texto-limiar que é, conforme a descrição de 

Eco, a essência desta composição; um limiar entre a ficção e a História, entre a interpretação e 

a superinterpretação, entre hermenêuticas próprias e empirismos: o limiar do próprio romance 

palimpsesto de que fala Brooke-Rose: 

 

“O romance tem suas raízes em documentos históricos e sempre teve 

uma relação íntima com a história. Mas a tarefa do romance, 

diferentemente da tarefa da história, é estender ao máximo nossos 

horizontes intelectuais, espirituais e imaginativos. Como as histórias 

palimpsestas fazem exatamente isso, misturando realismo com o 

sobrenatural e história com a reinterpretação espiritual e filosófica, 

poderíamos dizer que vagueiam a meio caminho entre os livros 

sagrados de nossas várias tradições, que sobrevivem pela força da fé 

que criaram (...)” (BROOKE-ROSE. In: ECO, 2005: 162). 

 

 Se escrevemos, portanto, para um leitor-limiar tornamo-nos, com isso, um autor-

limiar? Creio que esta seja a melhor conclusão, mas ainda incompleta. Embora saibamos com 

que leitor estamos lidando a essa altura, e sabendo também que a interpretação da obra vai 

depender totalmente dessa recepção, é preciso debruçar-se sobre o tema dO Romance do 

Horto e pensar-se sobre qual seja o horizonte de expectativas (ou repertório, para Iser) 

possível para essa obra? Que leitor, que comunidade interpretativa está apta para a recepção e 

consequente produção de sentido de uma metaficção medieval? Ora, O Romance é uma 

narrativa medieval que vai narrar-se a si mesma, mas a partir de ideologemas (Bakhtin / 

Kristeva) de um provável pós-modernismo, construídos pela prática da intertextualidade; 

logo, espera-se que nosso leitor-limiar seja capaz de, como parte leitor-modelo e parte leitor-

empírico, acessar a intenção do autor-limiar que é, para Eco, a Intentio Auctoris e que difere 

da Intentio Operis, que é a via sincrônica de sentido e que depende, portanto, da Intentio 

Auctoris, embora cada uma delas tenha sua própria autonomia. De fato, tanto o leitor-modelo 

– que conhece as práticas metaficcionais e pós-modernas, bem como a realidade histórica 

medieval de Portugal e da Europa no século XIV – quanto o leitor-empírico – que de Idade 

Média conhece ao menos, certamente, os seus topoi mais comuns e praticamente banalizados 
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pela cultura de massa, como as criaturas fantásticas, o cavaleiro, o menestrel, o mago, o sábio 

e os clérigos de uma forma geral – não devem, como ensina Eco, esperar ou desejar muita 

coisa de seus autores-modelo e empíricos, o que não lhes interessa de modo algum – embora a 

direção contrária seja procedente –, mas desejar e esperar um direcionamento narratológico 

coerente tanto do texto-modelo quanto do texto-empírico. Para os leitores, importa-lhes o 

texto e não o autor. Na prática, como esse direcionamento, essa aproximação de saberes e 

expectativas ocorre? Como o autor-limiar e o texto-limiar dão conta das expectativas do 

leitor-limiar?, pelo menos no caso da escritura dO Romance, que é a reescritura de uma 

Intentio Operis anterior numa Intentio Operis contemporânea, reescritura essa assim definida 

por Compagnon: 

 “O texto tem, então, um sentido original (o que ele quer dizer para um 

intérprete contemporâneo) mas, também, sentidos ulteriores e 

anacrônicos (o que ele quer dizer para sucessivos intérpretes): ele tem 

uma significação original (ao relacionar seu sentido original com 

valores contemporâneos), mas, também, significações ulteriores 

(relacionando, a todo momento, seu sentido anacrônico com valores 

atuais). O sentido ulterior pode identificar-se com o sentido original, 

mas nada impede que ele se afaste, o que também ocorre com a 

significação ulterior e a significação original” (COMPAGNON, 2003: 

87). 

 

Zilberman também disponibiliza argumentação para o funcionamento dessa 

aproximação interpretativa: 

 

“A reconstituição do horizonte se faz necessária por fornecer as 

primeiras indicações relativamente a essa troca entre o texto e o 

público; mas ela oportuniza também a recuperação da história da 

recepção de que ele foi objeto, fazendo aparecer ‘a diferença 

hermenêutica entre a inteligência passada e atual de uma obra’ e 

estabelecendo as ligações entre os dois pontos. Valendo-se de outra 

categoria de Gadamer, relativa à lógica da pergunta e da resposta 

como fundamento do método heurístico, Jauss pode mostrar como as 

compreensões variam no tempo. Por responder a novas questões em 

épocas distintas o texto explicita sua historicidade, 

concomitantemente contrariando a ideia de estar possuído por um 
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‘presente atemporal’, com um sentido fixado para sempre” 

(ZILBERMAN, 1989: 36).  

 

O Romance do Horto, portanto, resgata-se a si mesmo quando estabelece uma ligação 

de produção de sentido com o leitor-limiar, nosso já consagrado destinatário. Assim, 

alcançada as exegeses apropriadas do texto, ou seja, articulado de forma semanticamente 

satisfatória – leia-se, produzindo uma interpretação esperada/fechada do texto – a Intentio 

Auctoris, a Intentio Operis e a Intentio Lectoris, não só a fruição e o prazer estético do texto 

se tornam uma possibilidade real atribuída ao leitor-limiar, como também a opção – não mais 

o risco, se mantivéssemos a dialética modelar e empírica – de usar, interpretar ou 

superinterpretar37 o texto-limiar, porque conhecer permite optar. Este percurso de indicações 

de interpretação e seus resultados que faz o leitor sobre o texto a partir do autor é o que Jauss 

vai chamar de hermenêutica literária:  

 

“Ramo da hermenêutica cuja organização metodológica é exigida e 

providenciada por H. R. Jauss. Supões três etapas: a de compreensão 

do texto, decorrente da percepção estética e associada à experiência 

primeira de leitura; a de interpretação, quando o sentido do texto é 

reconstituído no horizonte da experiência do leitor; e a de aplicação, 

quando as interpretações prévias são trabalhadas e medida a história de 

seus efeitos” (ZILBERMAN, 1989: 113). 

  

Uma última argumentação que gostaríamos de fazer a respeito de nosso leitor-limiar – 

não o vemos mais sob outra perspectiva – é a questão dO Romance do Horto como mundo 

possível (ECO, 2004: 161s) e como nosso destinatário deve se relacionar com ele. Sob uma 

primeira abordagem,  

“A norma básica para se lidar com uma obra de ficção é a seguinte: o 

leitor precisa aceitar tacitamente um acordo ficcional, que Coleridge 

chamou de ‘suspensão da descrença’. O leitor tem de saber que o que 

está sendo narrado é uma história imaginária, mas nem por isso deve 

                                                 
37 “Uso e interpretação são, certamente, dois modelos abstratos. Toda leitura resulta sempre de uma comistão 
dessas duas atitudes. Às vezes acontece que um jogo iniciado como uso acabe produzindo lúcida e criativa 
interpretação – ou vice-versa. Às vezes, mal-interpretar um texto significa desencrustá-lo de muitas 
interpretações canônicas precedentes, dele revelar novos aspectos, e, nesse processo, o texto passa a ser muito 
melhor e mais produtivamente interpretado segundo sua Intentio Operis, que as inúmeras intentiones lectoris 
precedentes, camufladas de descobertas da Intentio Auctoris, haviam atenuado e obscurecido” (ECO, 2004: 18). 
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pensar que o escritor está contando mentiras. De acordo com John 

Searle, o autor simplesmente finge dizer a verdade. Aceitamos o 

acordo ficcional e fingimos que o que está sendo narrado de fato 

aconteceu” (ECO, 2004: 81). 

 

 Quando nosso leitor está suspendendo sua descrença, ele está, portanto, por oposição, 

aceitando uma crença, mas essa crença só é sustentada na medida em que o mundo narrativo 

em que ele crê seja possível, estável e não contraditório. Mesmo assim, se não for esse o caso, 

como é o mundo possível dO Romance do Horto, então é preciso que essa instabilidade e essa 

incoerência sejam intencionais, possíveis e construídas pelo próprio discurso “instável” ou 

“inverossímil” de que é objeto, pois, como diz Eco: “Numa teoria da narratividade, ao 

contrário, os mundos possíveis são estados de coisas descritos nos termos da mesma 

linguagem falada pelo texto narrativo (2000: 163). Ora, não é preciso que o texto-modelo se 

anuncie como metaficção para que nosso leitor-limiar se organize para aceitá-lo como 

metaficção, a própria linguagem sinaliza o pacto de leitura que deve ser aceito pelo leitor-

limiar para uma interpretação esperada – e com isso o gozo da fruição estética – ou, pelo 

menos, o prazer empírico de uma leitura empírica. Assim, quando o leitor dO Romance 

defronta-se com narrativas circulares, ele já sabe, de antemão, que aquela impossibilidade 

narrativa é na verdade uma consequência crível da narrativa metaficcional sinalizada 

estruturalmente pelo texto – porque estamos falando agora de linguagem apenas, não do seu 

sentido, que não pode ser apriorístico, causa primeira, alteridade como fonte de identidade 

significativa: o leitor –; é, portanto, posterior, sombra projetada, a mesma de que fala Barthes:  

 

“Alguns querem um texto (uma arte, uma pintura) sem sombra, cortada 

de ‘ideologia dominante’; mas é querer um texto estéril (vejam o mito 

da Mulher sem Sombra). O texto tem necessidade de sua sombra: essa 

sombra é um pouco de ideologia [Intentio Auctoris], um pouco de 

representação [Intentio Operis], um pouco de sujeito [Intentio 

Lectoris]: fantasmas, bolsos, rastos, nuvens necessárias; a subversão 

deve produzir seu próprio claro-escuro” (BARTHES, 1993: 44) 

 

No entanto, embora o acordo de leitura e a manutenção do mundo possível da 

metaficção celebrem uma instância de coerência de (uma certa) realidade, essa própria 
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coerência de realidade é posta em discussão a todo o momento pela sua narrativa mesmo, de 

onde discordamos de Eco quando este diz que:  

 

“Embora o mundo real seja considerado uma construção cultural, 

mesmo assim nos é dado indagar sobre o estatuto ontológico do 

universo descrito. Esse problema não existe para os mundos possíveis 

narrativos. Por serem delineados por um texto [e por essa limitação 

criativa são chamados de “pequenos mundos”], fora desse texto eles 

só existem como resultado de uma interpretação, e têm o mesmo 

estatuto ontológico de qualquer outro mundo doxástico” (ECO, 2000: 

164). 

 

 Mas há uma particularidade nO Romance do Horto que complica ainda mais a 

questão: ele é uma narrativa que se duplica – e, dessa maneira, se multiplica, em potência, 

infinitamente, porque, ao tratar de narrativas dentro de narrativas circularmente, havendo 

sempre um ponto de fuga em todas elas (o que faz com que o ciclo não se feche, mas se 

estenda) –, uma narrativa que cria e duplica pequenos mundos dentro de pequenos mundos e 

que, para os outros pequenos mundos dentro dos quais estão e são lidos, não são apenas 

resultado de uma interpretação, mas também uma realidade questionável. 

 

“Na verdade, os mundos ficcionais são parasitas do mundo real, porém 

são com efeito ‘pequenos mundos’ que delimitam a maior parte de 

nossa competência do mundo real e permitem que nos concentremos 

num mundo finito, fechado, muito semelhante ao nosso, embora 

ontologicamente mais pobre” (ECO, 2004: 91). 

 

Essa ambivalência só é possível porque os personagens desses pequenos mundos 

transitam entre eles e sua perspectiva de serem interpretados ou interpretarem é quebrada. 

Logo, os pequenos mundos dO Romance do Horto são possíveis, intercambiáveis e 

interpretáveis por eles mesmos, com a ressalva de que todo esse complexo emaranhado de 

narrativas, à primeira vista inconcebíveis, pertence ao estatuto concebível e estável da 

metaficção intertextual. 

“Se os mundos ficcionais são tão confortáveis, por que não tentar ler o 

mundo real como se fosse uma obra de ficção? Ou, se os mundos 

ficcionais são tão pequenos e ilusoriamente confortáveis, por que não 
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tentar criar mundos ficcionais tão complexos, contraditórios e 

provocantes quanto o mundo real?” (ECO, 2004: 123). 

 

Por fim, Eco ainda vai descrever quatro tipos de mundos possíveis, e é valido tentar 

compreender O Romance do Horto também dentro dessa classificação. 1) “Existem os 

mundos possíveis que parecem verossímeis e críveis, e podemos concebê-los” (2000: 173s). 

Esse mundo está mais ligado a narrativas possíveis no sentido de serem reais, hipoteticamente 

plausíveis, sem desconstruir o estatuto de realidade em que vivemos; 2) “Existem mundos 

possíveis que se nos afiguram inverossímeis e escassamente críveis sob o ponto de vista de 

nossa experiência atual; por exemplo, os mundos onde os animais falam” (ibidem). Nessa 

categoria, Eco explica que é possível transitarmos mediante esforços de imaginação, como um 

aparelho fonador dos animais que os permitem falar, como o caso de Guinefort. Nessa 

categoria estão inseridas as fábulas, mas não as narrativas maravilhosas dO Romance do 

Horto porque, por exemplo, Guinefort não fala porque tem um provável aparelho fonador, 

mas porque é um mirabilis, categoria da mentalidade medieval que dispensa esforços de 

imaginação, pedindo de seu leitor-modelo o reconhecimento de ideologemas próprios dos 

mirabilia. Um mirabilis tem estatuto de realidade na Idade Média e, portanto, o mundo em 

que está inserido é possível e não vem a parecer inverossímil; 3) “Existem mundos 

inconcebíveis – sejam eles impossíveis – além de nossa capacidade de concepção, porque 

seus supostos individuais e propriedades violam nossos hábitos lógicos e epistemológicos” 

(ibidem). Não entendemos O Romance do Horto como mundo inconcebível porque não está 

fora de hábitos lógicos e epistemológicos se não nos esquecermos de que é uma narrativa 

mimética, uma releitura que simula uma mentalidade histórica que, aparentemente 

inconcebível – e o é para qualquer um que não esteja modelarmente familiarizado com a 

estética narrativa e a temática medievais – torna-se concebível por suas prerrogativas; 4) “Os 

mundos inconcebíveis são provavelmente um exemplo extremo de mundos possíveis 

impossíveis, isto é, mundos que o Leitor-Modelo é levado a conceber apenas quanto baste 

para compreender que é impossível fazê-lo. Dolezel fala, a propósito, de textos 

autodestrutivos (self-voiding texts) e de metanarrativa autorreveladora (self-disclosing meta-

fiction)” (ibidem). Continua Eco: “Nesses casos, de um lado as entidades possíveis parecem 

ser levadas à existência narrativa, uma vez que são aplicados procedimentos de convalidação; 

do outro, o estatuto dessa existência torna-se incerto, porque os fundamentos mesmos do 

mecanismo de convalidação estão minados. Esses mundos narrativos impossíveis incluem 

contradições internas” (ibidem). Por tudo o que já mostramos neste trabalho, poderíamos até 
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categorizar O Romance do Horto como um mundo possível impossível, mas cuja 

impossibilidade é plausível porque está em sua Intentio Operis; além disso, permitindo-nos 

sermos leitores-limiar de Eco, ao que Dolezel chamou de textos autodestrutivos e 

contradições internas, preferiríamos chamar – e mostramos que o são – textos 

autoconstrutivos e intertextualidades metaficcionais. Fica assim, portanto, O Romance do 

Horto pronto para ser enviado para seus destinatários devidamente identificados e acessível a 

qualquer um que deseje encontrar-se com ele para, depois, dele e nele perder-se. 
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6. Por que contar esta história? 

 

Esta é, sem dúvida, uma pergunta pertinente, porque toda escolha pressupõe um 

abandono. Ao escolhermos, descartamos. Há um componente subjetivo profundo na 

confecção dessa resposta, mas é possível fazê-lo, também, com base na teoria, apesar de não 

pensarmos fácil a tarefa de teorizar uma predileção temática. Pode-se teorizar a paixão? Bem, 

pode-se, até; Platão já o fez há mais de dois mil anos. Mas, deve-se? É preciso? O caso não é 

só de paixão, de uma páthos, nem tampouco o caso clássico do velho projeto engavetado, que 

vez ou outra se retorce dentro da gaveta implorando por sua liberdade. É mais que isso, ou 

pensamos poder ser mais que isso. Escolhemos contar esta história porque foi a história que se 

nos apresentou, pois, não são, diz-se, os textos que escolhem os autores? Foi o texto que 

julgamos, como Barthes define, “escriptível”38. Mas também pode ter sido porque “a 

ordenação [narrativa] de princípio-meio-fim não se aplica aos exemplos [das narrativas] 

medievais” (COSTA LIMA, Luis, apud RIEDEL, 1988: 77). Sem prejuízo das outras causas 

prováveis, é possível que tenhamo-nos apercebido de que o tipo de narrativa historiográfica 

pós-moderna cuja produção entendemos procedente seja “exatamente o tipo de historiografia 

que tem coisas únicas a nos dizer a respeito do que aconteceu não só com a espacialidade pós-

moderna, mas também, em primeiro lugar, como sentido pós-moderno da história” 

(JAMESON, 2006, p. 369). Ou pode ter sido simplesmente porque “o gênero romanesco não 

dispõe de uma posição imanente. (...) Pode-se publicar um manuscrito que não se sabe por 

quem e para que foi escrito e que não se sabe onde e por quem foi encontrado” (BAKHTIN, 

1993: 277). Grifo nosso. Terá sido nossa escolha baseada no prazer lúdico da escritura 

hipertextual, pois “o prazer do hipertexto é também um jogo” (GENETTE, 2006: 145) ou terá 

sido por esse sentimento estranho de cumprimento do dever, já que “ainda é necessário nos 

ocuparmos da hipertextualidade que tem em si mesma o mérito específico de relançar 

                                                 
38 Chamamos aqui O Romance do Horto de texto escriptível, seguindo o conceito construído por Barthes, em S/Z 
(1992), por acreditar que este seja, intencionalmente, um texto cuja abertura interpretativa é contínua, faz parte 
de sua própria estrutura “escrevível”, que se escreve, se reescreve e se reinterpreta não só a ele mesmo, mas 
àquele de onde se escreveu ou reescreveu. Assim, quando Compagnon fala de uma ligação afetiva dentro do 
processo de (re)escrita escriptível, O Romance do Horto, enquanto tese e ficção, reescrevendo o Orto do Esposo, 
faz todo o sentido: “Há sempre um livro com o qual desejo que minha escrita mantenha uma relação 
privilegiada, ‘relação’ em seu duplo sentido, o da narrativa (da recitação) e o da ligação (da afinidade eletiva). 
Isso não quer dizer que eu teria gostado de escrever esse livro, que o invejo, que o recopiaria de bom grado ou o 
retomaria por minha conta, como modelo, que o imitaria, que o atualizaria ou citaria por extenso se pudesse; isso 
também não demonstraria o meu amor por esse livro [em nosso caso, entretanto, sim, nós demonstramos nosso 
amor por esse livro]. Não, o texto que é para mim ‘escriptível’ é aquele cuja postura de enunciação me convém 
(o que cita como eu). É por isso que esse texto nunca é o mesmo livro, é por isso que o Quijote, de Menard, é 
também um outro Quijote” (COMPAGNON, 2007: 43). 
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constantemente as obras antigas em novo circuito de sentido” (GENETTE, 2006: 146)? Na 

verdade, fomos levados a escolher, fomos impelidos, quase obrigados a eleger O Romance do 

Horto, e a culpa é de D. Miguel, nosso autor do Orto metaficcionalizado. Fomos, conforme 

Compagnon explica, solicitados:  

 

“O que me solicita não é o livro, nem eu mesmo, mas um encontro 

casual, uma passante, assim como acontece com o ser que vejo todos 

os dias e do qual (imagem fugidia e inatingível), de repente, venho a 

enamorar-me e pelo qual, graças talvez a uma perspectiva, a uma 

simples circunstância particular e imprevisível, me apaixonarei 

loucamente” (COMPAGNON, 2007: 25).  

 

Fora ele, D. Miguel, quem citou deliberadamente uma irmã que lhe encomendara o 

Orto e depois não mais falou dela, fê-la sumir, desaparecer e assim criou o enigma e, como 

ensaia Gustavo Bernardo, para resolver esse mistério cabia-nos, apenas, reescrevê-lo: “um dos 

mecanismos privilegiados de formulação ficcional de enigmas reside no fenômeno estético da 

metaficção, que por definição, se dobra e se redobra de fora para dentro” (KRAUSE, 2010: 

13)39. E nós, seja na qualidade de leitores-implícitos, modelares, limiares e/ou empíricos, 

fizemo-nos órfãos da irmã e sentimos sua falta durante toda a narrativa exemplar de D. 

Miguel; e órfãos também tornamo-nos de informação: Irmã Inês recebeu ou não o seu 

manuscrito do Orto do Esposo? Um prólogo, um simples prólogo transformou a leitura de 

todo um livro. Não é surpresa, é verdade; há até palavras, simples palavras, às vezes uma 

única, que alteram o mapa de leitura de toda uma obra. Como conviver com a ausência da 

“irmã” de D. Miguel? De certa forma, escritores e teóricos da literatura que somos, sentimo-

nos na obrigação de entregar o Orto do Esposo a ela, porque não sabemos se lhe fora ou não 

                                                 
39 Ainda segundo Gustavo Bernardo, a ficção, ao resolver enigmas, também “preenche buracos”, que é a tarefa a 
que nos propusemos criando Inês Figueira: “Tais ficções são indubitavelmente necessárias, mas ainda assim não 
deixam de ser ficções: construções mentais que preenchem os buracos da realidade, assim como preenchemos os 
buracos de um sonho quando o contamos para alguém e como completamos as lacunas de um romance quando o 
lemos” (KRAUSE, 2010: 23). O Romance do Horto, por extensão, é ele próprio uma lacuna a ser preenchida 
durante sua leitura, pois não se preenche por completo durante sua escrita. E essa completude não chega a ser 
essencial dentro da própria função da narrativa de metaficção ou, ao menos, essencial à intentio operis dO 
Romance: “O prazer depende da preservação dos enigmas, enriquecendo-se, e não se diminuindo, com a reflexão 
cerrada por eles”. (idem, ibidem: 27). E como se a metaficção não bastasse, optamos pela metaficção 
historiográfica, porque resolver o “mistério” a que nos propomos, é compreender a sua história, como lembra 
Fiorin ao explicar Bakhtin (2006: 191-192): “Em síntese, em Bakhtin, a História não é algo exterior ao discurso, 
mas é interior a ele, pois o sentido é histórico. Por isso, para perceber o sentido, é preciso situar o enunciado no 
diálogo com outros enunciados e apreender os confrontos sêmicos que geram os sentidos. Enfim, é preciso 
captar o dialogismo que o permeia”. 
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entregue, e um livro encomendado precisa ser entregue, porque os sentidos precisam ser 

criados, ou não haverá sentido na escritura. Abandonando à hipótese de termos sido movidos 

por um páthos apenas, temos, em Quintiliano, um motivo literário-teórico para imaginarmos 

toda a metaficção dO Romance girando em torno de um outro páthos – a História do Ocidente 

é a História do desejo –, o do autor do Orto: 

 

“Segundo a retórica antiga, o discurso se abria canonicamente, dirigindo-se de 

maneira concisa ao leitor ou ao ouvinte, a captatio benevolentiae, afirmando, 

assim, seu propósito, ou seja, colocar o outro em condições favoráveis 

(Quintiliano acrescentava: atento e dócil). A captatio benevolentiae agia entre 

dois agentes (dois lugares estruturais em relação ao discurso): ela distribuía os 

papéis ates que os sujeitos desaparecessem. As epístolas dedicatórias da Idade 

Média e do início da imprensa tinham função análoga: definiam uma situação 

(afetiva, institucional) de escrita e leitura” (COMPAGNON, 2007: 128-129). 

 

Voltando ao prólogo do Orto, não é tão descabida assim, portanto, a ideia de nosso D. 

Miguel ter tido, realmente, uma ligação “afetiva” com nossa Irmã Inês. Arriscando-nos a uma 

superinterpretação, diríamos que houve, de fato, um desaparecimento de Irmã Inês e também 

de D. Miguel, sugerindo suas ausências como leitora e como autor, respectivamente. Se, 

portanto, ainda de acordo com Compagnon, “o prefácio [que também identifica-se como 

prólogo] não é, senão secundariamente, uma relação entre o autor e o texto (o ‘projeto’) ou 

entre o leitor e o texto (a ‘utilidade’), jamais entre o leitor e o autor, separados pelo livro que 

já está ali” (COMPAGNON, 2007: 130), o prólogo do Orto pode sim ser visto como – e os 

prólogos geralmente o são – uma confissão codificada, velada, de D. Miguel em relação ao 

desaparecimento seu e de Irmã Inês, que podem ser, apenas, suas próprias mortes, físicas ou 

narratológicas40. 

Com base nessas reflexões, insistimos em dizer que este texto não foi uma simples 

escolha, seja ela subjetiva ou teórica, foi muito mais uma obrigação narrativa, uma 

cooperação interpretativa e constitutiva de uma narrativa lacunar a ser preenchida e 

                                                 
40 “É porque ele é tudo isso que o prefácio representa um momento necessário e inevitável da escrita (um 
acontecimento histórico: só o prefácio do livro pode ser datado e localizado: a morte). A morte, ‘dita 
antecipadamente’, é o gesto grave pelo qual consinto em morrer. Eu me dou a morte na primeira página, está 
findo o sujeito que fui, enquanto escrevi isso que você vai ler” (COMPAGNON, 2007: 133). Ou, como quis 
Voltaire: “’Seu prefácio', escreve Voltaire, ‘é uma prece aos mortos, mas ele não os ressuscitará!’. Não deseja 
ressuscitá-lo. É ele que condena à morte todos os sujeitos da escrita, petrificando-os na perigrafia. Os ícones são 
imagens mortuárias. O prefácio conjura a morte, quando confunde a origem e o começo” (COMPAGNON, 
2007: 134). Contudo, cremos que, com a metaficção, seja possível ressuscitar os mortos prologais. É nossa tese. 
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significada, uma necessidade de escritura barthesiana: “Para que uma história seja, a meu ver, 

necessária, é preciso que ela tenha uma densidade alegórica: presença de um palimpsesto, de 

outro sentido, mesmo que não se saiba qual” (BARTHES, 2005b: 137). Nossa cooperação, no 

entanto, não podia ser apenas teórica, tinha que ser também prática, porque o Orto do Esposo 

não termina, é terminado, e nisso vai uma grande diferença, porque as narrativas podem 

acabar-se, são elas que dizem ao autor: fim, e não o autor a impor-lhes um ponto final. O 

autor não é mais que um refém da própria narrativa que cria, e atos de violência como a 

interrupção de uma narrativa são claros, evidentes, deixam marcas, corpos, estranhamentos e 

indignações. E indignamo-nos, sim, com nosso possível D. Miguel, porque roubou-nos a 

chance de conhecer aquela que foi a motivação de toda sua obra e, além disso, privou a obra 

da chance de terminar-se. É uma subjetividade, mas é-nos permitida: “trabalhar a questão da 

subjetividade textual é trabalhar a direção e a distância impressas pelo narrador no mundo 

narrado, na construção das personagens, na estrutura espaço-temporal, na ambivalência 

narrativo-enunciativa da escritura” (VILLAÇA, 1996: 9). Pareceu-nos claro pelo aspecto 

narratológico e, se quisermos, até por uma hermenêutica da Análise do Discurso, que houve 

algo nessa relação entre autor, obra e destinatário que desandou, desconstruiu, desestimulou, 

desapaixonou... A categoria pós-moderna do “de repente”, de que falamos acima, surpreende 

o leitor-empírico do Orto com esta quebra abrupta da narrativa que tanto instiga: 

 

 “E porẽ, pois que asy he que nõ podemos fugir aa morte, nõ fica outra 

cousa pera fazer senõ uiuer a Jhesu Christo, que [he] uida per que 

escaparemos da morte spiritual dos peccados e dos tormẽtos 

espantosos que som dados aos peccadores, segundo se mostra per este 

falamẽto. Exemplo. Conta Uicente ẽna Estoria triptyca que hũũ 

caruoeyro mostrou a hũũ conde hũa tal uisom. Aquelle conde mudou 

seus trayos e foy sse cõ aquelle caruoeyro a hũũ mato, hu fazia seu 

caruõ. E, estando elles ẽ aquelle loguar, ueo hũũ caualeyro sobre hũũ 

caualo negro. E tragia hũa uozina e tangeo a. E entom sayo do boosco 

hũa molher nua e começou de fugir e o caualeyro depos ella. E 

acalçou a e atrauesou a cõ hũa espada e lançou a ẽ huum muy grande 

fogo. E depois tyrou a do fogo e pose a ante sy ẽno caualo e leuou a. E 

o conde esconjurou o que lhe disse[sse] que cousa era aquella. E o 

caualeyro respondeo e disse: Esta molher era cassa[da] cõ hũũ nobre 

caualeyro, e ella o ffez matar por meu amor, E anbos morremos ẽ 

peccado, senõ que ẽna morte nos reprendemos ya tarde. E agora ella 
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padece ẽ todallas noytes este tormento, ca eu a mato cada nocte e he 

queymada. E, quando a eu feyro cõ a espada, ella padece tanta door e 

tam grande a qual nũca padeceo nehũũ ẽ sua morte, e mayor ajnda 

padece ẽno fogo. E pregu[n]tou lhe o conde que cauallo era aquelle 

sobre que andaua. E o caualleyro lhe respondeo que era o diaboo, que 

nos atormẽta muyto. E o conde lhe disse: Pode uos algũa cousa 

acorrer. Respondeo o caualeyro: Pode. Se uos fezessedes ẽ todollos 

mosteyros e egreyas da uosa terra fazer oraçom por nos, e sacerdotes 

dizer missas por nos, seremos liures deste tormẽto. E assy foy fecto. 

Outrosy, o conde de Mesticonia, sẽẽdo hũũ dia ẽ seu paaço cõ muytos 

caualeyros, chegou subitamente hũũ home[m] nõ conhecido ẽcima 

dhũũ cauallo e ẽtrou pello paaço e disse a[o] conde que se leuãtase. E 

o conde leuãtou se logo. E aquelle homẽ o fez caualgar ẽcima de hũũ 

cauallo e tomou o pellas redeas e leuou o pello haar muy tostemente, 

uẽdo o todos. E elle braadou que lhe acorressem. E todos o uirõ asy 

hir, ataa que o perderõ da uista. E ffoy sse pera os diaboos, porque 

uiuia a prazer delles e nõ a prazer de Jhesu Christo. DEO GRACIAS” 

(MALER, 1956a, 352-353). 

 

 A fórmula Deo Gracias, como já explicamos, não existe em todos os manuscritos 

medievais. Os primeiros manuscritos perdidos do Orto, não se sabe se continham a expressão 

latina de alívio pelo término de meses de laboriosa e exaustiva cópia, nem sequer é possível 

dizer se continham este último exemplum. Se o prólogo do Orto do Esposo é um mistério a ser 

desvendado, o final do livro não é menos misterioso nem menos significativo ao mesmo 

tempo. Estamos, é verdade, no terreno do provável, mas não chegamos a tatear no escuro, 

uma vez que Maler nos garante a existência de pelo menos dois manuscritos anteriores aos 

que se conhece, não só aos manuscritos, mas aos fragmentos que compõem as capas de outros 

códices, fragmentos de manuscritos destruídos, portanto. Ora, tudo são possibilidades 

narrativas a partir de um estudo de ecdótica, de codicologia. No fim, parece-nos, portanto, que 

nossa tese é um porto seguro para onde convergem com tranquilidade a subjetividade do 

leitor-empírico e a hipótese do leitor-modelo, formando as características necessárias para as 

hipóteses do autor-limiar: o Orto do Esposo termina metaficcionalmente, sugerindo a morte 

do próprio autor?, o desaparecimento do próprio manuscrito?, a entrega para sua destinatária? 

Fizemos do Orto do Esposo nosso Livro-Guia barthesiano, e queremos fazer dO Romance do 
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Horto o Livro-Guia de outros, e um o Livro-Chave41 do outro, pois ambos já são Livros-

Puros, porque “são densos, totais em certo sentido, já que reúnem, de modo elíptico, a própria 

experiência da consciência inteira” (BARTHES: 2005: 122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 “Livro-Guia: livro único, secreto ou não, que guia a vida de um sujeito; seu tipo é evidentemente, o livro 
religioso, o livro santo, isto é, muito frequentemente o Ur-livro, o livro-origem, mas não forçosamente. (...) 
Livro-Chave: aquele que parece permitir a compreensão de um país, de uma época, de um autor” (BARTHES: 
2005b: 113). 
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7. Com o fim, o começo.  

 

 Com o fim, sempre há começos, porque fins são começos de alguma coisa, como onde 

o Orto do Esposo termina, começa O Romance do Horto, e vice-versa. Ao mesmo tempo, 

nunca pode haver o fim, pois, se houvesse, que tipo de completude seria essa? O fim do 

intertexto? O esgotamento do hipertexto teórico? Não, não pode haver o fim, nada acaba, 

pois, como dissemos, onde algo acaba, algo novo começa, como esse parágrafo, que apenas 

parece ter acabado algumas linhas abaixo, mas ficou circular interna e externamente, graças às 

suas interpretações e intertextos e entradas para o hipertexto. Podemos dizer, entretanto, com 

relativa certeza, que esta parte de nossa tese-ficção concluiu-se, pelo menos estruturalmente 

(sinalizamos graficamente seu fechamento) e, assim, iniciaremos a segunda parte deste 

trabalho. Se cumprimos nossos objetivos? Pode depender do referencial, dos parâmetros, dos 

quesitos, dos interpretantes. Nossa Intentio Auctoris era construir o mínimo de argumentação 

teórica sustentável e coerente que mostrasse estarmos aptos a seguir adiante; mostrar que 

tínhamos as ferramentas e sabíamos como usá-las. Se a Intentio Operis foi coincidente com 

nossa Intentio Auctoris, ainda não sabemos, mas achamos que sim, porque esses estatutos 

podem, às vezes, identificar-se. Mas, como tudo depende da Intentio Lectoris, como saber? 

Escrevemos para leitores-modelo pensando em leitores-limiar, acreditando em um 

determinado horizonte de expectativas. Agora, dependemos das suas leituras.  

Por fim, uma questão: teríamos conseguido exorcizar o demônio da teoria? Em se 

tratando de Idade Média, é possível que ele volte, pois seu tópos, suas aparições 

maravilhosas, sugerem sempre a sua volta. Se ele voltar, contudo, invoquemos São Bertalião! 

Por enquanto D. Tadeu pode sentar-se em sua banqueta, inclinar-se em sua escrivaninha, 

preparar os pergaminhos, as tintas, os textos a serem intertextualizados e (re)escrever em paz 

o que, afinal, já foi escrito. 
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O Romance do Horto 
Ou de como D. Tadeu Laras Menestrel ajudou D. Alberto Raposo Monge a 

encontrar o autor do Orto do Esposo, bem como seu manuscrito original perdido  

e a identidade da Irmã que lho encomendara. 

    

 

Por D. Tadeu Laras Fabulator Menestrel, o non Anceps,  

Ex-Trobador da coorte de D. Dinis de Portugal 

et D. Miguel, monge copista do mosteiro de Santa Maria de Alcobaça 

et auctor anônimo do Orto do Esposo. 
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E ffoy sse pera os diaboos, porque uiuia a 

prazer delles e nõ a prazer de Jhesu 

Christo. Se ninguém for continuar ou 

terminar esse texto, peço licença: há uma 

história a ser contada e não se podem 

desperdiçar pergaminhos cá em Cister 

como se faz em Cluny, a nova terra do 

leite e do mel, onde há muito já se foram 

também para os diabos – como foi a pobre 

alma de quem quer que tenha sido segundo 

relata a linha que me começou logo acima 

– o hábito e a regra de nosso santo padre 

Bento, por causa, oh, vaidade, de uma 

única linha escrita. Não que não se devam 

escrever histórias, sempre haverá uma 

história a ser contada, pois tudo são 

histórias, mas nem todas são contáveis, ou 

contadas e, portanto, escrevíveis ou 

escritas, e o caso é que há histórias que 

valem a pena e histórias que não valem a 

pena serem contadas, ou escritas, isto é, pelo menos nos dias de hoje, em que só se conta o 

que se tiver escrito e só se escreve o que se tiver contado, a tal ponto que não se pode mais 

saber o que veio primeiro e já se anda duvidando até mesmo da realidade do nascer do sol, do 

voar das nuvens e dos pássaros, dos animais e plantas de todo o tipo e, sobretudo, dos livros, 

porque são os próprios livros que tudo isso escrevem, como eu, a escrever-me cá e agora, crio 

minha própria realidade, dando a ilusão de que terá sido alguém a em mim escrever. Mas isto 

não é nossa matéria e nem se pode fazer compreender em nosso entendimento porque nossa 

realidade única é a encarnação de Jesus Cristo e não a discussão de uma realidade possível, 

criada e encerrada dentro de um livro1. Não sei como andam os valores dos quais vocês agora 

estão cercados e fazem-se prisioneiros. Hoje o que vale a pena – e a vida – são os livros que 

falam sobre a vida de Cristo Nosso Senhor Filho de Deus Pai Uno e Trino com o Espírito 

Santo Amém, e nada mais. Qualquer outra coisa que se desenhe sobre pergaminho já nasce 

                                                 
1 E não é a Bíblia, também ela, um livro? (Glosa anônima, herética, não autorizada e raspada deste palimpsesto). 
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destinada ao fogo e ao estigma do paganismo herético irrevogável de sua natureza. É como 

funcionam, hoje, as coisas por aqui. Mas, quando é esse hoje?, perguntará você, leitor, um 

grande virador incansável de fólios, rato metafórico de bibliotecas, também metafóricas. De 

quando sou? Quem me escreve? Quem escreve "quem me escreve"? Não sei, não faço ideia 

Sou apenas um pedaço de couro curtido à espera de tinta, pena e estilete, embora seja eu, no 

final das contas, a saber o que contar e como contar. Mas, ora, já que se tocou no assunto, 

enquanto este que não conheço enche o cano da pena com tinta, permitamo-nos refletir e 

argumentar a favor de uma certa coautoria textual minha, pois, a mim, este sim, posso dizer 

que conheço, conquanto a ironia seja que só possa conhecer-me a partir de quem não conheço, 

não obstante a ironia da ironia seja vir a conhecer este de quem até agora só posso diferenciar 

pelo estilo, pelas cursivas, pelo texto que é, oh, mais ironia, meu mesmo2. Se for mal curtido, 

mal preparado, haverei de ter furos, saliências, protuberâncias, rasgos, dobras, enfim, todo o 

tipo de impedimento para a escrita. Se for um palimpsesto, em piores lençóis estará o meu 

confrade: haverá de lutar contra aquilo que já tiver sido escrito e apagado, além de lutar com o 

que ainda se escreverá, e não estou falando de tinta e pergaminho. Assim, forço-o a contar 

uma história como lhe for possível: se, no meio do caminho, houver um rasgo, uma floresta 

pode muito bem se transformar em uma mata, que é o que poderá caber em tão prejudicado 

espaço. Do mesmo modo, uma matilha de lobos que ataque uma família de camponeses cuja 

filha mais nova chamada Inês terá sido salva por um cachorro chamado Guinefort pode se 

transformar em apenas um lobo solitário que se tenha fartado o suficiente com os outros 

familiares da pobre órfã a ponto de não conseguir também devorá-la; porque uma história se 

transforma em estória com a mesma facilidade, é coisa de se lhe caber o “h” e transformar o 

“e” em “i”, ou o número de lobos suficiente para justificar o termo matilha. Sou capaz até de 

tornar um trecho enigmático, assim, um [                  ], onde deveria estar escrito um [             ] 

prestar-se-á a nada mais do que tirar o sono de muitos estudiosos que se fiarem a fincar os 

olhos nestes fólios em dias vindouros, imaginando eu que ainda esteja legível (não posso 

responder, ainda, pela minha condição de texto autorizado ou canônico. Hão de ler-me os 

ratos e devorar-me os ilustrados! Ou algo assim...). Contudo, até agora, estamos caminhando 

juntos nestas primeiras linhas e, para ser honesto, não saberia sequer dizer nesse instante se 

                                                 
2 Ensina Santo Estrombogli que a confecção de textos é também uma leitura e uma presença muito clara da 
Santíssima Trindade, esta facilmente identificável naquela. Na escritura do texto tem-se: o scriptor, o folium e a 
fabula ou narratio. Ora, a primeira Pessoa da Santíssima Trindade é Deus Nosso Senhor Altíssimo que é o 
scriptor do mundo; a segunda Pessoa é Cristo, seu Filho, que é aquele através do qual Deus, seu Pai, se manifesta 
e é lido; e a terceira Pessoa é o Espírito Santo, que é a mensagem atuante da palavra (Cristo) do autor (Deus), é a 
actio narratione. Um não pode (ser) sem o outro, porquanto o fosse estaríamos diante de uma heresia, teológica e 
literária. Sic dictur. 
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serei ou não terminado. Não viram como começo3? Não custa nada terminar do mesmo jeito. 

Não, não! Não salte para o último fólio, para a última linha, com esse desejo de conhecer a 

finitude de tudo, inclusive a minha! Não é educado pretender desmentir um livro, ou nunca 

lestes vós o Leal Conselheiro? Ainda não há última linha! Duvida? Bem, podeis averiguar, se 

quiserdes, ou melhor, se conseguirdes, porque, como eu disse, ainda não há última linha4; ora, 

não há ainda nem a linha que se segue a esta enquanto ela não for lida. Eu mesmo não 

existirei enquanto não for lido. É, eu sei, isso não passa de um grande sofisma, afinal, pelo 

próprio volume, peso e espaço ocupado, hei de existir, ora bem! Como não?! Mas assim são 

as coisas por aqui nesses dias de D. Dinis, ou D. Afonso IV, ou D. Pedro I, que diferença há?, 

são todos reis a mandar e desmandar pela teleologia salvacionista e cega de Nosso Senhor 

Jesus Cristo Filho de Deus Pai Uno e Trino com o Espírito Santo Filho da Virgem Maria 

Amém, e nada mais. E nada mais, disse-o eu? Oh, bem, há, na verdade, algo mais, mas isto é 

matéria tão laica e mundana que não deveria mencioná-la. Contudo, como não saber o que se 

não pode mencionar se não se o menciona?, e esta coisa é, portanto, o amor, que também a 

tudo move, como houve comigo e é assunto de que trato adiante e razão de minhas páginas e 

de que dou exemplo através deste falamento. Exemplo. Poren huun sancto homen que auia 

nome Rogeryo, frade meor, muy alto conteenplatiuo, guardaua-sse muyto de oolhar as 

molheres. E, hindo huun dia co[m] seu cõpanheyro, encontrarõ cõ huna molher que elle muytas 

vezes fora visitar een sua cassa e muytas vezes falara cõ ella unna porta da egreya. E 

saudarõ-na, e ella elles, e passarõ e forõ-se. E frey Rogeryo preguntou a seu cõpanheyro se era 

                                                 
3 A linha que começa este manuscrito encerra uma importante questão sobre a natureza dos textos e sua leitura: 
ao mesmo tempo em que ela não fará mais parte de um corpus textual do qual presumidamente pertenceria, pois 
dele fugira, acaba por integrar, de forma inevitável, como agregam-se camponeses nesta ou naquela quinta de 
cebolas ou batatas, esta cópia. Partindo dessa premissa, temos que o suposto texto original, que a esta hipotética 
linha deveria abrigar como o filho pródigo foi abrigado pelo pai depois de ter gasto toda sua fortuna em 
mundanidades – e não me parece que seu acolhimento depois de tanto perdularismo tenha sido lá obra boa, pois, 
para mim, e, se não fosse santo, apostaria que para ti também, o filho pródigo merecia mesmo é um bom castigo, 
mas, como assim disse-o o Senhor e escreveu o apóstolo, que se há de fazer? –, sofre uma perda. A pergunta, 
portanto, é: no que se torna um texto cuja última linha é perdida? Ter-se-á lido o mesmo texto numa cópia que a 
contenha? Quanto se perde com a supressão de uma única linha?, excetuando-se desse raciocínio, naturalmente, 
a Bíblia, que em seu livro final adverte para os castigos e sofrimentos advindos àquele que intencionalmente 
mudar qualquer linha, palavra ou letra que seja, mas não menciona castigo para aquele que, por distração ou 
tentação do demônio, deixar correr os olhos sem maiores fidelidades ao texto e mutilá-lo numa leitura desatenta; 
mais: ninguém está disposto a despertar a ira de Deus, pelo menos não nesta âmbula da ampulheta. O mesmo 
princípio serve a esta cópia: onde começa, realmente, este texto? O que faz parte dele e o que não faz? Num 
outro scriptorium em que se ponha um monge a copiá-lo, entenderá este copista a primeira linha como parte 
integrante do texto? Este comentário é parte integrante do texto? Glosa de São Bertalião copiada por Dom Tadeu 
Laras Menestrel que ainda não ajudou Dom Alberto Raposo monge a descobrir o autor do Orto do Esposo, coisa 
que ainda fará se este livro for terminado, pois a árvore que cai na floresta e cujo som produzido não é escutado 
por ninguém, de fato, não caiu. Mesmo que daqui eu possa vê-la já sucumbindo aos fungos. 
4 Mas se de lá regressares intacto, advirto-te: não serás mais o mesmo de quando me abandonaste. Minha própria 
nota. 
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aquella a molher que elle hia visitar. E o conpanheyro lhe disse que aquella era. E dise-lhe mais 

o cõpanheyro: Per uentura a nõ conhecedes uos? E frey Rogeyro lhe disse: Eu nõ a conheço, ca 

nunca vy a face della, nen ajnda a de minha madre, depois que foy frade meor. Entõ o 

cõpanheyro, que sabia que elle era muy seguro, dise-lhe: Vos sabedes bem que sodes bem 

seguro een fecto de molher[e]s. Pois porque uos temedes tanto de as oolhar? E elle lhe disse: 

Jrmãão, een poder do homeen he esquiuar os aazos dos peccados. Porém, antes que me perca 

em filosofias vãs e teologias pagãs – porque a vós pode parecer que concatenar ideias não seja 

lá grande coisa, mas a tarefa é árdua, podeis acreditar: o tempo que se gasta para que sobre 

este pedaço de couro se desenhe uma letra, e depois outra, e depois outra mais e, quando se 

forma uma palavra, uma outra igualmente trabalhosa que com ela significará uma terceira 

coisa e assim sucessivamente até que se forme uma frase inteira, de preferência dita por São 

Bertalião, cuja hagiografia é a mais extensa de toda as hagiografias e também a mais 

maravilhosa de todas; exemplo: houve uma vez em que São Bertalião, que ainda não era santo 

mas que já milagreava pelas terras de Portugal no tempo em que estas não eram chamadas 

terras de Portugal porque ainda não existia Portugal, mas, pensando bem, as terras estavam lá, 

então, o fato de serem ou não de Portugal é uma circunstância sem maiores consequências 

dentro da história de São Bertalião, de quem nos interessa nesse momento apenas o fato de 

estar andando certo dia pelas terras de Portugal, cansado da peregrinação perpétua a que se 

tinha proposto fazer depois de um sonho que teve em que o anjo Gabriel, aparecendo-lhe, 

dissera-lhe que Jesus Cristo Nosso Senhor Esposo da Igreja e Filho de Deus Pai Todo-

Poderoso e Onipotente de acordo com Santo Agostinho teólogo o havia escolhido para 

peregrinar por toda a Europa para fazer milagres, converter os infiéis, fazer parte deste livro e 

morrer de forma terrível como mártir5 para depois tornar-se santo e ter um dia dedicado 

somente a ele, além de vários mosteiros a ele consagrados entre outras benesses a que têm 

direito os santos, alguns bem-aventurados e raramente um beato, encontrara um homem perto 

de uma fonte, e o homem tinha o aspecto de estar ali há muito tempo porque suas roupas 

estavam sujas e rasgadas, a barba estendia-se pesada e cansada até o peito ossudo bem como 

os cabelos grisalhos corriam para os ombros, e as faces eram magras e pareciam doentes, e 

seus ossos eram protuberantes, e seu cheiro era como o cheiro de uma pocilga muito mal 

                                                 
5 Os comentaristas à época de São Bertalião não estão de acordo com a forma como morrera o santo. A maioria 
dos relatos, entretanto, sugere que, o fato de nenhum dos manuscritos existentes que falam sobre São Bertalião 
serem completos e não nos permitirem conhecer seu fim exato, já seja, ipso facto, a morte horrível de Bertalião, 
pois, como prega Santa Beritínia de Madri, “morre de morte terrível todo aquele que nasce e não é lido até o 
final”. BERTÍNIA DE MADRI, Santa. De mortibus illius non leguntur. Ms. Lat. 876, (séc. V), Biblioteca 
Nacional de Paris. (Perdido). 
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cuidada por dono desleixado ou o hálito do próprio demo. Então, São Bertalião apiedou-se do 

homem e, perguntando-lhe o que fazia ali ao pé da fonte, mostrou querer ajudá-lo. E 

respondeu-lhe o homem que fora amaldiçoado por um demônio6, e quis saber São Bertalião 

da história do homem amaldiçoado. E nisso devem-se ir mais tantas linhas de hagiografia 

maravilhosa que vai terminar provavelmente com uma advertência ao leitor de que não se 

deve abandonar Nosso Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Pai Onipotente que andou por sobre 

as águas e ressuscitou ao terceiro dia em troca de uma vaidade mundana qualquer, e eu nem 

sequer terminei de contar... Aí está! Esqueci-me! Agora resta-me terminar a história de São 

Bertalião ou, a você, leitor, voltar algumas linhas – e a essas sim, podeis voltar, já que já 

foram escritas e lida e assim, portanto, efetivamente, já existem, ou terão existido, no caso de 

se perderem. Vendo que não tinha outra alternativa a não ser dar material para esta narrativa, 

o homem amaldiçoado contou a São Bertalião que era um vendedor de água e que fizera 

fortuna às custas da necessidade das pessoas de a tomarem, e de com ela lavarem suas roupas 

e a si próprios, e cozinhar os alimentos caso eles existissem – grassa a peste –, pois, como não 

podiam dela prescindir e não podendo ir até a fonte ou aos rios buscá-la, porque todo o povo 

tem muito medo do que há nas florestas, menos o senhor, pelo que vejo, a não ser que esteja 

perdido, o que não me parece, pois está aparentando ser bem nutrido e também por carregar 

um novíssimo hábito e sandálias pouquíssimo gastas, ia ele mesmo fazer esse trabalho e 

cobrava das pessoas muito mais do que valia esta seara. Ao que respondeu-lhe São Bertalião 

que não se deixasse impressionar pelas boas vestes porque era normal que assim fossem por 

estar aparecendo ele pela primeira vez nesta narrativa e que portanto ainda não era tempo de 

que estivessem gastas e que deveria continuar a história porque anseia Inês Figueira em saber 

onde está Dom Miguel com seu livro, em que se encontram até mesmo histórias sobre São 

Bertalião, mas com o nome com que ficou conhecido no Oriente: [                           ]. E foi 

assim que, certo dia, ao chegar na fonte, esse vendedor de água encontrou uma mulher 

belíssima, uma jovem de cabelos negros e olhar penetrante, usando um longo vestido branco, 

simples, que lhe deixava o colo à mostra e também os pés descalços. Não deu muita 

importância ao fato porque é sabido que nesta época, como ainda hoje, é comum 

encontrarem-se mulheres de longos cabelos negros e olhar penetrante, usando um longo 

vestido branco, simples, que lhes deixa o colo à mostra e também os pés descalços, a 

descansar perto de fontes, como também se sabe comumente que esse tipo de encontro é 

                                                 
6 O correto aqui seria ter o copista escrito “demônia”, como se comprovará no seguir da hagiografia, mas, em 
não havendo tal palavra, o que, aliás, não faz sentido, porque acabou-se de utilizá-la e, portanto, é prova de que 
existe, preferiu-se usar do que se dispunha. Glosa de Guilherme de Occam. 
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pretexto ou para um exemplo de livro didático religioso ou para um romance de cavalaria e, se 

não pretexto, o in media res de um; de todo modo, é encrenca na certa. E, assim pensando, 

mas não levando todo esse tempo para pensar porque se assim fizesse estaria totalmente 

distanciado criticamente de seu tempo e de sua mentalidade histórica, tornando inverossímil a 

narrativa ainda que inconscientemente, sequer dirigiu a palavra à moça que parecia esperar 

por ele na fonte. Foi assim que ela resolveu falar-lhe e disse7, arrumando as mechas negras 

como a noite que contrastavam pecaminosamente com o colo branco como a neve8: a fonte 

secou e não há mais nenhuma água que saia dela. Mas isso não é possível, surpreendeu-se o 

vendedor de água, ainda ontem estive aqui e havia água em abundância, quase não era 

necessário usar a corda para descer o balde, podia-se recolhê-la praticamente na borda. Pois 

não é mais possível desde que apareceu um gigante terrível e pôs-se a beber toda a água da 

fonte, explicou a moça afastando agora as mechas de seu cabelo ondulado que lhe caíam na 

fronte. Sem acreditar na história, o vendedor de água atirou o balde para longe sentindo uma 

grande raiva pelo lucro que não mais teria e, destarte, ouviu um gemido logo em seguida. Mal 

se virou na direção em que ouvira o grunhido, aproximou-se dele um gigante carregando o 

balde arremessado. E o gigante tinha uma aparência monstruosa: não tinha cabeça, assim, os 

olhos, o nariz e a bocarra faziam um desenho de rosto muito pouco harmonioso no tórax 

enorme. De fato, horripilante. Os braços, muito peludos, eram compridos e faziam as mãos se 

arrastarem pelo chão. Numa das mãos trazia o balde, que segurava, dadas as dimensões de 

seus dedos, pinçando-o apenas com o polegar e o indicador; na outra, o que parecia ser a 

metade de trás de um boi, e era possível que fosse, já que, ao falar, mostrava sem querer a 

cabeça do que seria a outra metade do animal presa entre dois dentes. Os pés eram tão grandes 

quanto as mãos e estavam descalços, deixando à mostra os dez dedos que cada um ostentava. 

Todos os vinte tortos. Trazia as partes pudendas cobertas com couro de vaca mal costurado e, 

dos ombros, de onde deveria haver um pescoço, crescia-lhe desordenadamente um cabelo 

espesso e desgrenhado9. Este balde é seu?, perguntou o gigante ao vendedor de água. Sem 

                                                 
7 E o que mais poderia ter feito a tal jovem além de dizer o que desejava falar? Comentário de um crítico 
desconhecido. 
8 Que seja dito que nascem aqui duas das mais recorrentes metáforas poéticas sobre cabelos pretos e colos 
brancos, pelo menos em língua portuguesa, porque a ideia já era velha na Grécia e, de acordo com o Sábio 
Esfiguiríminis da Samotrácia, bastante recorrente nas Canções de Mitigão III, rei ilegítimo e esquecido dos 
Caldeus. 
9 A descrição que o autor dO Romance do Horto apresenta coincide perfeitamente com a descrição de um 
gigante que parece ter aterrorizado vários povoados no norte da Europa durante o século VIII, que pode ser 
encontrada no Bestiário de São Irineu Menor, a qual transcrevemos aqui ipsis litteris: “O Sinecaput: é um 
gigante de aparência monstruosa: não tem cabeça, assim, os olhos, o nariz e a bocarra fazem um desenho de 
rosto muito pouco harmonioso no tórax enorme. De fato, horripilante. Os braços, muito peludos, são compridos e 
fazem as mãos se arrastarem pelo chão. Tem os pés tão grandes quanto as mãos e permanecem descalços, 
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pensar nas possíveis consequências mortais, respondeu-lhe o homem sob o olhar atento da 

mulher na fonte: sim. Pois muito bem, disse o gigante, da próxima vez seja mais cuidadoso, 

posso não ter acabado de comer e estar faminto. Devolveu-lhe o balde e voltou para o verde 

denso da floresta. Acredita-me agora?, perguntou a jovem, e continuou: eu posso trazer a água 

de volta à fonte, se você quiser, mas é preciso que faça uma coisa por mim. E o que seria?, 

perguntou o homem ainda contrariado. Há muito tempo você tem roubado o povo com o valor 

abusivo que cobra pela água; para que a fonte volte a estar cheia, você deverá abastecer as 

aldeias próximas sem cobrar uma única moeda durante sete anos. Mas por que sete anos?, 

curiosamente arguiu com a mulher, porque sete é o número narrativo por excelência, 

respondeu-lhe, mas então que fossem sete dias, ou, merecendo um castigo maior, sete 

semanas; sete anos é muito tempo!, reclamou o extorsionário. Pachorrenta, a simpática 

morena ainda deu-se tempo e linhas para uma última resposta: queixe-se ao autor do livro, 

pois, se sete anos não lhe agradam, saiba que também me incomodam sobremaneira esses 

grandes seios quase desnudos a pular para fora desse decote. Que quer ele, que me queimem 

como bruxa? Perguntar-lhe-ia de bom grado, mia senhor, mas se já no título destas linhas não 

se sabe quem é seu desventurado e desaparecido autor! Espere um instante, pediu a mulher 

[ao paciente leitor destas linhas pede-se alguns minutos de pausa na leitura para que volte a 

jovem que terá ido verificar se é verdade que no título deste códex não se fala sobre o meu 

autor. Ei-la de volta]. Estás a mentir e por isto sabes bem que o demônio o aguarda! Senhora, 

ouvi-me, não se conhece o nosso autor, creia-me em nome da Santíssima Trindade! E quem é 

D. Tadeu Laras, este que consta como autor e que também podes tu lê-lo bem? Oh, sim, mas 

há nisto uma terrível confusão! Explica-me ou te apago as linhas! D. Tadeu Laras terá escrito 

esta cópia, mia senhor, e não o original perdido, trata-se disto apenas e nada mais. Tanto é 

verdade que em seguida diz-se que o próprio D. Tadeu ajuda a um outro sujeito a descobrir o 

tal autor misterioso que não se conhece, isto é, pelo menos não agora, no início do livro, mas, 

como não podemos sair deste ponto e desdobrarmo-nos nós mesmos para o momento em que 

se descobre quem há de sê-lo, engulamos a pergunta, e o que pior, a seco, pois nem água há 

mais na fonte. Então não se discutirá mais o que sai de nossas bocas. Digamos nossas falas, e 

isso é tudo. Sete anos foi escrito, sete anos serão! Se é assim, que fiquem sem água nenhuma, 

porque esta não é a única fonte das terras que serão de Portugal, insurgiu-se o homem. Eis que 

a tinta que escorre da pena me obriga então à sentença: se esta é a sua vontade, eu o 

                                                                                                                                                         
deixando à mostra os dez dedos que cada um ostenta. Todos os vinte tortos. Costuma trazer as partes pudendas 
cobertas com couro de vaca mal costurado e, dos ombros, de onde deveria haver um pescoço, cresce-lhe 
desordenadamente um cabelo espesso e desgrenhado”. 



 
     

129 
 

amaldiçoo a permanecer junto a esta fonte até que ela volta a minar água, e pode dizer a quem 

lhe encontrar que foi Melusina10, a fada, não a bruxa, se me fazes o favor, porque não 

pretendo terminar esturricada num exemplo qualquer do Malleus Maleficarum, quem o 

castigou. E foi isso que me aconteceu, meu bom senhor. São Bertalião abriu os olhos e, 

despertando da soneca, aproximou-se da fonte e, dizendo algumas palavras em latim, repleat 

acquae, ou algo assim, pois já fazia tempo que não se falava nem se entendia corretamente o 

latim, quanto mais pretender reproduzi-lo cópia após cópia, fez com que a fonte se enchesse 

novamente de água, quebrando assim a maldição do infeliz personagem. Assim devem, pois, 

os cristãos, evitarem viver apegados a tudo aquilo que lhes dá dinheiro e os faz enriquecer e, 

ao invés disso, ajudar a quem necessita, como fez Nosso Senhor Jesus Cristo que está para 

julgar a humanidade por todos os seus pecados no dia do advento tendo dado sua vida por 

nós. Achei-me! Dizia eu: 

“mas, bem, antes que me perca em filosofias vãs e teologias pagãs – porque 

a vós pode parecer que encadear as ideias não é lá grande coisa, mas a tarefa 

é árdua, podem acreditar: o tempo que se gasta para que sobre mim se 

desenhe uma letra, e depois outra, e depois outra mais e, quando se forma 

uma palavra, uma outra igualmente trabalhosa com ela significará alguma 

coisa e assim sucessivamente até que se forme uma frase inteira, de 

preferência dita por São Bertalião, cuja hagiografia é a mais extensa de toda 

as hagiografias e também a mais maravilhosa de todas (...)" (O Romance do 

Horto, S/D, p. 3),  

 

e, agora, prossigo: é o tempo que se levou para ler todo o exemplo dado da vida de São 

Bertalião –11 é preciso que se conte a história que motivou alguém a escrever-me, porque é 

certo que os cotovelos já lhe doem, a vista já reclama, as costas já estalam... Maldito ofício 

esse o do escritor: sente-se já na juventude as dores da velhice e ainda o sofrimento de parir 

das mulheres, pois, diz-se que, apesar de a concepção tanto de uma boa ideia como de uma 

criança gerar prazer, parir tanto um livro quanto um filho é quase um arrependimento desse 
                                                 
10 São vários os bestiários de nossa época que descrevem a Melusina. Segundo seus autores, Melusina é uma 
criatura maravilhosa que se metamorfoseia em mulher durante o dia, escondendo sua real e monstruosa 
aparência à noite, que é semelhante a uma mulher de lindas faces, braços, seios e barriga e que, da cintura para 
baixo, tem a forma de uma serpente marinha. Para alguns autores, a Melusina é capaz de devorar os filhos de 
Deus comendo-lhes as carnes estando ainda vivos. Outros, contudo, limitam-se a descrever diversos poderes 
mágicos. É recorrente sua presença em narrativas que a consideram como matriarca de linhagens reais. Sabe-se 
que o bestiário de Alfonsus Magnus, perdido e conhecido apenas por comentários de outros autores, catalogou 
vários tipos de melusinas, alcunhadas de acordo com a região em que eram vistas. A que figura nas páginas dO 
Romance do Horto parece ser a do tipo galega ou portucalense. Ambrósio de Aquitânia, o Velho. 
11 A todos aqueles que, como eu, perderam-se nesta engenhosa narrativa, advirto que o par deste travessão 
encontra-se à página 3, logo depois do período “Porém, antes que me perca em filosofias vãs e teologias pagãs”. 
Que estranho e perigoso labirinto este... 
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mesmo prazer tamanha a dor. Vai-se a pena para o tinteiro mais uma vez e fico eu a aguardar 

seu retorno... Parece que ficou sem tinta... Estou sozinho... Eis-me aqui: um amontoado de 

fólios ainda não encadernados a fazer considerações sobre si mesmo, porque é só o que posso 

fazer enquanto não se continua aquilo que deveria ser dito sobre mim12. O copista deve ter 

levado consigo a lamparina que a mim iluminava-me, estou no escuro. Venta um pouco aqui 

em cima no scriptorium; receio que parte de mim voe pela janela e vá parar pela mão da 

Divina Providência em outros códices, outros livros. Já aconteceu antes, não seria a primeira 

vez que parte de um texto se desprende de um todo a vai fazer com outras partes um outro 

todo, e o que parecerá não ter nenhum sentido será digno de análise dos maiores intelectuais 

das maiores universidades e mosteiros, e todos terão uma opinião crível o bastante para 

submeter um sentido qualquer ao que não tem sentido, sem saberem, jamais, que nunca houve 

sentido algum, apenas uma brisa que se quis autora pela obra e graça do Espírito Santo 

terceira Pessoa da Santíssima Trindade Amém. Fico a imaginar qual seja o meu sentido, ou 

que sentido você13... ah!, o cheiro de tinta recém-misturada! E que mistura temos hoje! 

Orvalho recém-colhido, um pouco de borra de vinho, um quê de nozes secas, talvez só o 

aroma tenha sido utilizado, cola do Oriente... pesa-me a tinta, agora percebo, certamente há 

chumbo em sua composição, não durarei muito, espero que resistamos até a última linha... 

Oh, bem, serei caro, não há dúvidas! Sou livro de reis, abades, bispos, ou, quem sabe, o 

presente de amantes? Dizei-me vós, leitores, copistas, sábios, pesquisadores, tradutores, 

filósofos, pensadores, hereges, desocupados, de quem sou? E que sentido me atribuís? Que 

mãos me acariciam e me tocam? Estais em um navio em busca de terras distantes? 

Sacolejamos juntos nossas ossadas doloridas sobre o lombo de algum burro? Estais a ler-me 

enquanto viajas ou me contemplas no silêncio do claustro, da cela ou da masmorra? Dizei-me, 

quanto tempo já se passou?, se é que cheguei a ser terminado. Quem reina agora nas terras 

                                                 
12 Não há referências sobre o sentido exato da expressão "sobre mim" e, faltando-me a graça – não ma deu o 
Espírito Santo, entendendo que este não é um livro que deva ser lido – para compreendê-la, fica-se a não saber se 
o livro refere-se a si próprio como assunto de si mesmo ou esta é apenas uma referência ao ato de escrever com 
tinta na superfície do pergaminho. Anotações de um copista desconhecido e bastante confuso, parece-me. 
13 Se me dirijo a vós alternadamente como vós, você, vocês, tu, vossa mercê ou algo que o valha, peço sua 
indulgência: ocorre que desconheço a identidade de quem me lê. Como sabê-lo? Do mesmo modo, quem me 
escreve também vos desconhece e, este, está ainda pior do que eu: trataram de matá-lo com bastante eficácia em 
tempos distantes, tanto que sua morte é retroativa a mim! Se não me engano, nem Homero escapou à degola 
autoral. Mas, é possível que, até que se escreva minha última linha, a qual já disse não existir, mas, se quiseres tu 
dar autenticidade às minhas palavras, estejais à vontade para arriscar uma olhada no fim que me aguarda mesmo 
este ainda não tendo sido escrito, tenha-se decidido por apenas um único tratamento. Talvez o copista, que já está 
voltando com mais tinta – posso ouvir-lhe os passos e sentir o calor da lamparina se aproximando perigosamente 
de meus fólios – resolva-se a entregar esta cópia a quem lhe encomendara ao invés de lançar-me no 
esquecimento, mas isto seria já adiantar-me e é preciso sair desta reflexão em forma de glosa pois a pena e o 
estilete já estão trabalhando-me acima. Convido-vos a segui-los. 
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que já são de Portugal? Que represento para ti? Que ideia fazes de mim? Crê-me? De leite, 

talvez, ou de frutas, se for mais de vosso agrado. [                 ]14 Fazer ver e não poder ver, eis 

a sina de todo livro. 

 

Prólogo 
 

as, bem! Finalmente já se apôs um prólogo neste velho pergaminho, e bem 

contra minha vontade, que fique claro aos olhos de Deus e toda as gentes, 

nobres e simples, pois o que há de pior para um manuscrito é não ser claro 

para ninguém, mesmo que as clarezas sejam diferentes, porque diferentes também são as 

luminosidades do dia, onde, pela manhã, a luz é mais promissora, de uma força gentil, como 

são os mandamentos de Deus; ao meio-dia escreve Deus no livro do mundo como o escriba a 

manchar-me: verticalmente, e não há criatura que produza sombra deformada de si mesma 

como não há letra que produza penumbra de entendimento; à tarde, cansa-se o sol e doem as 

juntas do copista; já lhe cai o cânhamo e o estilete pelos dedos, arrisca-se a deixar-me 

sombras, riscos, garranchos, feiuras, caretas demoníacas, como são as sombras que o sol, 

também a se pôr, faz de todos nós, lembrando-nos de que a noite foi dada ao diabo! Descansa 

o sol, dorme o escriba, aguardo eu as letras e o mundo a luz. Eis aí um belo trecho em prosa 

poética. Que posso dizer? Tenho talento. Não sou como tantos compêndios, como um tal Orto 

do Esposo, que ficam aí, fólio após fólio, a dizer que o mundo é à imagem de Deus e à vida de 

Cristo; ora, isso não há cristão que aguente por mais de um fólio sequer! Faço cá eu minhas 

hermenêuticas, porque não posso deixar de fazê-las sendo medieval como sou, mas, não dar-

me a mim mesmo extravasar-me em poesia por ordem, mandos e desmandos do Santo Ofício? 

Que me queimem!, hei de ser copiado, bem sei e, se não for copiado, fico aí, na boca do povo, 

recitado, declamado, cantado e lembrado, até que me escrevam de novo, até que chegue um 

tempo em que não se queimem mais livros nem ideias! Mas digo, contudo, em nome de Maria 

Santíssima Mãe de Deus e de Cristo a quem se louva por honra e glória e que vive no Céu 

assumpta e Virgem, que não me vali de visagens nem de feitiçarias e que não afirmo, aviso 

logo, que chegará esse dia pois os dias vindouros estão na mão de Deus e se, assim, portanto, 

sic dictur, se vier a ser terminado, não desejo ser queimado acusado de bruxaria, porque bem 

sei que onde se queima a plantação, queima-se também seu lavrador, e pobre e coitado seria 

                                                 
14 Trecho ilegível. 

M
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D. Tadeu que me escreve se soubesse de tudo isso que aqui reflito e que ora lês, tudo isso em 

tão pouco tempo, entre um mergulho na tinta e outro, e se vos parecer bruxaria tudo isso, 

afirmo, e me isento, de que a bruxaria reconhecem-na os bruxos, como nesse exemplo que se 

escreveu já faz tempo sobre a bruxa das oliveiras, mas, pontue-se, pois, porque também eu 

preciso ordenar as ideias, ou perco-me, porque perder-se nos textos não é privilégio do leitor, 

é também o de quem escreve. Ponto, pois. Exemplo. Conta-se, e já não se sabe desde 

quando15, que no vilarejo de Matoso, ao norte de Portugal, existia a maior plantação de 

oliveiras de toda a Europa. Não somente por sua extensão o olival era conhecido até entre os 

infiéis e os orientais, que para lá chegavam diariamente para fazer comércio, o que acabou 

criando uma rota que existe até hoje chamada de rota do azeite, que liga a Galiza até, dizem, o 

local onde morreu o imperador Alexandre. As narrativas contam que não era possível às vistas 

alcançarem o outro lado da plantação por mais alto que se chegasse para tal fim. Outras falam 

ainda que essa região exalava um odor de oliva que se podia sentir até a Andaluzia e mesmo 

até Francia, o que a mim já me parece impossível pois, nascido em Alcobaça, nunca me dei 

conta desse aroma no ar, mas, que sei eu?, manuscrito fedido a couro curtido e, de mais a 

mais, como dizem os livros árabes de medicina e as traduções de Hipócrates que por esse 

scriptorium já passaram, os odores perenes não mais se destacam depois de uma vez sentidos. 

Eu, que só cheiro à tinta e couro e ao odor de rosas dos santos incorruptíveis porque não há 

em mim palavra que não seja inspirada pelo Espírito Santo, não posso testemunhar os escritos 

antigos, de forma que fique pois Portugal inteiro a vos cheirar a oliva, a vossas mercês que 

cheirarão pela primeira vez tal essência olival, ou serão induzidos a cheirar porque levei-os a 

pensar num campo coberto de oliveiras e, descrevendo as oliveiras com suas copas de um 

verde-escuro porém vivo, galhos carregados de azeitonas de um outro verde – oh, quantos 

verdes imaginais agora? – sustentados por troncos tortuosos de mil linhas desordenadamente 

harmônicas16, alguns deles abrigando insetos, lesmas, aves, pequenos lagartos... Vislumbra 

qual animal te faz mais gosto ver arrastar-se pelos troncos, escolhei vós a cor da noite dada a 

                                                 
15 A relação de tempo entre um fato e sua permanência na tradição oral, tanto quanto maior seja, está diretamente 
ligada à veracidade do acontecimento, donde dizem os comentaristas como D. Clerck de Saint George que, ao 
ponto de se não conhecer mais a origem no tempo de uma história, declara-se, retoricae lege, que o fato é 
verdadeiro, pois, ainda segundo Dom Clerck, a Divina Providência não permite a permanência do que não seja 
bom nem belo nem verdadeiro sobre a superfície da Terra por tempo algum quanto mais o tempo de perder-se no 
próprio tempo. Irmão Ermida, glosa de exercício teológico, Universidade de Paris. 
16 Diz D. Crisóstomo, confessor em Cós, que foi com esta imagem que um tal D. Aristeu Menezes, frei goliardo 
e menestrel itinerante, cunhou a expressão ‘Deus escreve certo por linhas tortas”. Foi em Paris, contudo, que um 
teólogo de nome Gontran Dupont teria criado a versão lúdica desta expressão “fazer descer a oliva goela 
abaixo”, querendo dizer que é muito incômodo fazer a seus alunos entenderem pontos de teologia. No original 
francês, Dupont escrevera “faire descendre l’olive” (glosa anônima pertencente a uma cópia dO Romance do 
Horto encontrada na cozinha de Cluny no século XVI). 
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fase da lua que melhor ilumina, ou não, o orvalho escorrendo das azeitonas gordas e 

brilhantes. Sou teu, escrevi-me ou escreveram-me, que sei eu?, para vós mesmos e para vosso 

deleite! O olival de Matoso agora é teu, passeia por ele, brinca, colhe, cheira, contempla, tudo 

isso é também Deus, mas não vou por esse caminho porque agora é entre vós e o olival, e se 

Deus quiser estar entre nós, que esteja ali, escondido, entre uma oliveira e outra, a observar-

nos, como sempre fez, mas agora mais de perto. 

 

qui se começa o liuro que se chama O Romance do Horto, o qual conpos aa hõrra e 

louuor de nosso Senhor lhesu Christo, flor muy preciosa e fruyto muy doce de 

todalas almas deuotas, e da beenta Uirgem das uirgeens, Maria, rosa singular e 

estremada da celestrial deleytação e de toda a corte da cidade de Jherusalem, que he enna gloria 

do parayso. Eu, muy pecador e nõ digno de todo ben, e não, não! Tome um fôlego! A pena 

carece de tinta, quiçá misturá-la novamente porque não tem qualidade! Estava no meio de um 

exemplum! Já se vão alguns fólios, bem sei, ora, como não saberia meu próprio tamanho, mas 

agora, agora não é hora para que se me interrompa a narrativa, que se cinda um exemplum 

onde, mais!, falar-se-á de uma bruxa! Não vás dar a entender que queres proteger a bruxa de 

Matoso, pois bem, porque quem vai ao fogo com isto sou eu também! E que culpa tenho eu 

sobre aquilo que em mim registram? Rogo, permite? Só mais este exemplo e já podes 

começar o que já se começou, porque começar é mesmo um dilema e talvez, temo agora, não 

tenha ipso facto começado, pois, ipso altero facto, que é, de fato, começar? Onde se começa 

uma narrativa? No primeiro fólio? No último? In media res? Quem está obrigado a abrir um 

livro, qualquer que seja, no início? A própria Bíblia não é, ela própria, um destino a que se 

chega por qualquer caminho? E se é assim com a Bíblia não será com os outros livros, pálidos 

reflexos seus segundo Platão e Santo Agostinho? Dissesse eu aqui que tudo começou com a 

consagração do Mosteiro de Alcobaça, em 1254, ou que Deus quis que em 1320 os destinos 

de D. Hermenegildo, Guinefort, D. Miguel, D. Pedro e D. Inês fossem ligados entre si, do que 

adiantaria? Já conheceis cada um destes? Nem mesmo a D. Tadeu, que se diz autor deste 

romance, mas, como saber se este romance é o romance original ou a cópia do original? 

Deseja-se marcar o início com um prólogo? Pois bem, que se o marque como já se o fez, mas, 

ora qual, não bastou desenhar de p a o para que se me tenha começado? Ademais, sou um 

livro e é preciso que confesse que há muito já fui começado, porque livros não se começam, 

livros continuam, como mostrou certa vez Santa Madalena de Toledo ao Bispo de Serra Alta 

A
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na disputatio que ficou conhecida como a Querela Toledana do Continuum Librorum17. De 

volta ao olival do Matoso, que é matéria que a nós mais interessa. Tudo ia bem na propriedade 

de D. Fernando Matoso, que deu o nome ao concelho que antes não tinha nome nem mesmo 

era um concelho e que deve tudo às azeitonas de D. Fernando, até que bateu-lhe à porta uma 

senhora que o tempo já curvara, apoiada sobre um galho de pinheiro que lhe servia de 

bengala, de aspecto muito pobre e doente, poucos dentes à boca, quase cega, tossindo muito e 

arrastando os pés. A pele, ressecada pelo sol, podia até ser usada como pergaminho, mas quis 

Deus Nosso Senhor Semeador de Todas as Sementes inclusive os de oliva que nela não se 

escrevesse mas que, ao contrário, sobre ela se escrevesse18. E essa senhora de quem não se 

conhece nome nem rumo bateu à porta de D. Fernando e este disse o que queres, senhora? E 

esta disse vivo no mundo porque não tenho família nem ninguém que me acolha, mas agora 

estou velha e cansada e preciso de pouso. Peço ao senhor um leito simples, pode ser só de 

palha, não preciso de cama, só um abrigo da chuva. Senhora, minhas honrarias são a oliva e o 

azeite, não sou hospitalário, nem cavaleiro. Não disponho de pouso. Procure a igreja ou então 

o mosteiro. E bateu a porta sem mais dizer. No dia seguinte, voltou a mesma senhora a bater-

lhe à porta e muito surpreendeu-se D. Fernando com a visita incômoda. Senhor, me perdoe a 

insistência, mas ontem dormi ao relento e hoje o estômago reclama uma porção de qualquer 

coisa e um pouco de água, pois a peste secou os campos e o vendedor de água se encontra 

sumido e não desejo buscar pela fonte na floresta. Não peço dinheiro. Se quiser, pago-lhe um 

canto qualquer com trabalho, já fui vendedora, vendo-lhe o azeite nas vilas vizinhas. Um naco 

de pão, uma noite de sono e uma jarra de água, é o que lhe pede essa velha. Não tenho o que 

lhe ofereça, já disse, é favor não insistir. Sou um homem ocupado, nem família constituída 

tenho para abrigar, que dirá a senhora, que sangue meu não é. Procure o mosteiro, já disse, e 

bateu com mais força a porta de casa. No dia seguinte a este, volta a senhora a pedir-lhe 

entrevista. Senhor, eu suplico, no mosteiro negaram-me abrigo, tenho fome, sede e frio. O que 

peço não é um banquete nem cama de linho, durmo com os cavalos, nisso não há problema, 

em cima do feno, ajeito-me. O pão que imploro pode bem ser o de ontem, e a água, se não for 

fresca, que mal há de ter? Não peço esmola, ofereço trabalho. Vendo-lhe o azeite, arrumo 

                                                 
17 O texto referido pode ser encontrado no Annalis Toledinensis de D. Tadeu Laras, obra considerada perdida por 
alguns autores e nunca escrita por outros comentaristas. No manuscrito milanês de século XVI das Crônicas de 
São Bertalião, há uma passagem que situa o Annalis na coleção particular do Duque de Maisons-derrière-les-
collines-bleus, cujo castelo foi abandonado no século XIV por motivos até hoje desconhecidos. D. Marcus 
Historiador, Languedoc. 
18 Por causa deste trecho, em algumas regiões do Norte de Portugal dá-se ao ato de escrever sobre pergaminho a 
expressão “escrever sobre a velha”, donde é costume perguntar em tom de galhofa: “mas que velha?”. 
Comentário do Dr. Leitão, etimologista e historiador. 
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vossa casa. D. Fernando irritou-se ainda mais com a terceira investida da velha senhora e 

dessa vez levantou-lhe a voz. Senhora, não insista! Não a conheço e, ao que me consta, podes 

até ser um ladrão disfarçado ou um comerciante rival desejando matar-me! Como posso 

saber? Não há lugar para estranhos nem mesmo entre os meus cavalos! E, ainda que tudo isso 

fosse verdade, vender meu azeite e minhas olivas, com esse aspecto terrível que tens? Não 

haveria freguês para ti, senhora! Fugiriam todos de medo! E mais uma vez fechou-lhe na cara 

a porta, deixando a miserável velha dormindo mais uma vez ao relento. No quarto dia, voltou 

a senhora não, não voltei. Senhora? Não, não voltei no quarto dia. Mas é o que diz a crônica! 

E eu muito estou me importando com vocês e suas crônicas de scriptorium. Não voltei e 

pronto. O que acha que sou? Voltar uma terceira vez já me pareceu muito e agora ainda 

queres uma quarta? A quantas isso vai dar, meu jovem? Eu estava apenas copiando um 

manuscrito. Ora, manuscritos... O que sabem os manuscritos? Então dão-se a escrever umas 

boas lorotas e todo mundo compra o frango?19 Foram três vezes, apenas três vezes eu insisti 

em amolecer o coração de D. Fernando, ou você queria que eu voltasse lá dez vezes só para 

dizer assim como Moisés deu ao Faraó dez chances de libertar seu povo, a D. Fernando deu a 

velha senhora dez oportunidades de fazer uma caridade, quando apenas uma, feita de bom 

coração, serviria para que sua alma fosse salva? Não havia pensado nisso, mas talvez não 

fosse uma má ideia. Seu scriptor sabe dessas divagações todas? Deixem os manuscritos 

falarem, dizem por aí. Aí está o resultado. Eu lhe digo o que aconteceu. Quando D. Fernando 

bateu-me com a porta na cara eu lancei-lhe uma maldição dizendo: se é a fartura que te 

preocupa e de que te orgulhas, se é a beleza de que tanto gostas e na qual tanto confias a ponto 

de negares a uma velha um canto qualquer num estábulo a troco de trabalho, é da fartura e da 

beleza que te privarei, porque tudo isso é perecível e transitório, mas o amor e a caridade, 

estes sim são eternos. Pode continuar daí. Pois, no dia seguinte, após uma noite em claro 

tamanho o medo da maldição da pobre velha, D. Fernando levantou-se e foi à janela 

contemplar o enorme olival e muito se espantou porque suas oliveiras estavam todas 

apodrecidas e já não havia o odor suave e doce de olivas no ar. Seus cavalos haviam morrido 

bem como o resto dos animais, e foi o fim que teve o olival de Matoso. Muitos viajantes 

contam que a alma de D. Fernando assombra as oliveiras secas e que essa senhora ainda vive 

por lá, por entre as árvores, dando pouso aos de bom coração e castigando os mesquinhos e os 

avarentos, e é por isso que a chamam de bruxa das oliveiras. Mas isso é porque ninguém se 

preocupa em perguntar-me qual é o meu nome, ora! Muito pouco gentil isso de chamarem-me 
                                                 
19 “Comprar o frango”: expressão usada na região que significa acreditar em qualquer coisa, crer em qualquer 
mentira. Silvestre de Matoso, filólogo.  
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de bruxa das oliveiras. Decerto que tenho um nome, por Occam!, qual seja [          ]20. Aqui se 

termina o exemplum de Sorgin, a das oliveiras, em que se mostram as terríveis consequências 

das mesquinharias que as más almas fazem às boas e que por meio delas descerão aos 

infernos de onde nunca mais sairão. Porém, como diz Santa Avocatissa, onde quiser Deus Pai 

dos Homens que haja um fim, quererá o Filho do Homem que também haja um começo, 

assim, pois, desse modo, agora sim já se poderá seguir com a escritura do prólogo, onde se 

diz, portanto, e logo, e sem mais demora a exemplo de Nosso Senhor que o mundo e tudo o 

que nele há fez em sete dias e, também, em havendo um livro do Gênesis para a Bíblia deve 

haver pois um prólogo para esta narrativa. À guisa, pois, de continuá-lo, digo que escreuy este 

liuro pera proueito e spiritual dilectaçom de todollos sinplezes, fiees de Jhesu Christo, e 

spicialmente pera prazer e consolaçõ da alma de ty, minha jrmãã e companheyra da casa diuinal e 

huumanal, que me rogaste muytas uezes que te fezesse em linguagem huun liuro dos fectos 

antygos e das façanhas dos nobres barõees e das cousas marauilhosas do muundo e das 

propiedades das animalias, pera leeres e tomares espaço e solaz ennos dias en que te cõuem 

cessar dos trabalhos corporaees. E tambeen será contada neste liibro a estoria de comme 

perdeu-se per seempre o manuscripto origynal do Orto do Esposo, e das aventuras e 

maravylhas que se produzieram por causa de uma coopia daquele mesmo liivro, donde te darei a 

cognser a estoira maravylhosa do cão Guinefort, a terríbel estoria de amor entre D. Pedro I e 

D. Ines de Castro, e também de outra hystoria muito terríbel e ynda mais maravyliosa que ee a 

de uma tal coopia do Orto do Esposo, que se perdeu tambeem, que se buscou, que se encontrou e 

que se perdeu pela seguunda vez pois era o plano do Senhor Nosso Deus que jamais viesse a 

ser tocada por maao de homee ou de muliere. E tambeen vos direi de D. Tadeu Laras, homee 

muy afamado e de D. Alberto Raposo, frey piíssimo, e de commo quis Jesus a quem tudo se 

deve que servisseem ao plano mayor de Deus que era ocultar aa vista de todos uu liibro que he 

traazido a morte e que foy o especulum que feez de um soo amor dous, e de uua so mulhiere 

duas, e de toodo o que he na terra igualmeente dous, porque o que esta abaixo ee comme aqueel 

que esta aacima, e porque Uno ee apenas Deus Todo-Poderoso, e porque duas saao as coisas 

no mundo, porque uuna ee sua materia, mas outra nnao ee menos que seu sentido em Cristo. E 

donde se sabe que esta estorya ee tambeem ela duas hystorias, pois que assim commo copio soy 

muy copiado, donde, miia amada irmã, nunca een esta vida sabeis se lees o que escrevo ou o que 

                                                 
20 Hay una rama de las copias manuscritas del Romance del Horto, La Novela del Jardín, que se han producido 
en el norte de España donde se puede leer el nombre del personaje: Sorgin, que significa "bruja" en lengua vasca. 
Aquí estuvo, leí e escribí: Xavier de Málaga, nel 1429. 



 
     

137 
 

escuto ou o que copio, pois que see toodo teem o seu segundo, e se nada mais se sabe neem sobre 

o refeerido liivru neem sobre auctoritas suua nem sobre para quem foy escrito, tambeen não se 

poode saber sobre este auctor ou este livro ou mesmo sobre ti, minha muy amada irmãa. E 

aaqui termina o proologo do Romance del Horto, liivro muy curioso e mysterioso per que ee 

solamente por causa deele que existe todo o que neele ha. 

 

 

Libro I 
De comme se sabe e se cognhece o nascimento de muytos personaages e de comme as estreelas 

pollas Deus em taal ordene que toddos fizeeron parte de Seu plano e tiveeron seus destinos 

ligados e que por causa deelles sse fez o Orto do Esposo que ee fim e causa deste falameento. 

 

E estavam por aquela hora do dia, à fonte que em poucas páginas sabereis ser a Fonte dos 

Amores, Melusina, o vendedor de água e São Bertalião, que ainda não era São, mas pelo fato 

de vir a ser, chamemo-lo assim, mas nós apenas, e não os outros dois que com ele partilham 

uma brisa fresca de outono, porque é no outono que há brisas frescas e, se não se pode saber 

ao certo se tudo isso se passara no outono, fica-me melhor nos fólios a expressão brisa fresca 

de outono, sabendo-se que o inverno aqui é rigoroso e ninguém se arriscaria a permanecer na 

floresta fria por muito tempo; de sorte também que o verão traz consigo um grande calor, 

como aquele que emana da espada de São Miguel Arcanjo, guardião do Paraíso Terreal e 

inimigo incansável dos demônios, mas não traz nenhuma brisa, quanto mais uma fresca e 

suave como quer meu autor que seja a leitura destas linhas perdidas, obscuras e de muito 

pouco sentido. Mas, segundo Ibn Thab Abzin, astrólogo mouro e conhecedor das coisas 

naturais, converso à única fé verdadeira que é aquela de Nosso Senhor Esposo da Igreja e Fim 

de Tudo, é também na primavera que se pode sentir a leveza de Zéfiro, de tal forma que não 

se surpreenda o leitor se encontrar qualquer minha cópia manuscrita que diga que estavam por 

aquela hora do dia, à fonte que em poucas páginas sabereis ser a Fonte dos Amores, Melusina, 

o vendedor de água e São Bertalião, que ainda não era São, mas pelo fato de vir a ser, 

chamemo-lo assim, mas nós apenas, e não os outros dois que com ele partilham uma brisa 

fresca de primavera; porque como diz um outro mouro trespassado pela lança de um cruzado, 

como se vê claramente iluminado no fólio quarenta e sete, verso, do códex De Mortibus 

Infidelis Quorum Scienciam Tantam Utilem Est Sed Non Fidem Suam Sua Corpora Igitur 
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Dehibemus Iactare Canibus Daemonibusque21, quando cai a neve nas terras do Norte é preciso 

que o sol brilhe nas terras do Sul, como quando as folhas caem nestas terras, outras nascem 

naquelas, porque o que está acima é como aquilo que está embaixo, e o que são os universais 

opostos, cá disso sabem mui bem os nominalistas, senão que a mesma e única coisa, porque 

assim também são os mesmos porém opostos os anjos celestes e bons e os anjos das 

profundezas e maus22, como são  us e    i bo o m   o es  ít  um a     ern   o C, o t o a r   nar nos 

Infer   . E muito, pois, apraziam-se as três figuras com conversas de mui pouca utilidade 

como esta que me pede o copista para reproduzir. E disse Melusina que era, à guisa de sua 

natureza, maravilhosa, que aos sábados estavam proibidos os homens de vê-la de qualquer 

maneira e por qualquer artifício. E disso muito se maravilharam São Bertalião e também o 

vendedor de água. E São Bertalião estava pronto a falar um exemplo de como a natureza 

feminina pode ser maléfica quando surge num salto, à frente dos três, um leão muito grande e 

muito feroz, arreganhando os dentes e os ameaçando tanto que tiveram todos eles muito medo 

e cada qual reagiu à ameaça como pôde, como conto agora e nisso deveis prestar muita 

atenção porque é ensenhança contra as bestas. Melusina procurou abrigo atrás da fonte, que 

era alta e que servia de barreira entre ela e o leão da cor do trigo viçoso e pronto para a 

colheita, e de juba viva como o trigal que é balouçado pelas brisas da primavera; São 

Bertalião valeu-se de um crucifico que carregava no pescoço e lembrou de um de seus 

exemplos que compara Cristo a um leão e permaneceu em oração com o coração tranquilo. 

Exemplo. O leom he rey de todas as bestas. E poreen leom en latim quer dizer rey, segundo diz 

Sancto Ysidoro. Huus leõões ha hy pequenos que teem a coma crespa, e estes som mãsos, 

outros ha hy longos que teen a coma chãã e estes teen tres coraçõões, e a fronte delles e ho cabo 

demostra a sua forteleza. A sua uirtude he en no peyto e a sua firmeza he en na cabeça. Quando 

se ueen cercados dos caçadores oolham a terra, por tal que nõ ueyã os caçadores e as lanças de 

que ayam espanto. Temen os soo[n]s das rodas, mas mais temen o ffogo Quando dormeen, 

uigiã os olhos delles e tee[m]-nos abertos, quando andam, cobreen as suas peegadas que as nõ 

possa achar o caçador. Quando nace, dorme per tres dias e per tres noytes, e entõ o padre tanto 

ruge e tanto se asanha, que faz acordar e leuãtar o filho que dormia. E esto ata aqui diz Sancto 

                                                 
21 Códex XLVII. Biblioteca de Saragoza. Perdido. 
22 Seguindo a linha de raciocínio do “mouro trespassado”, não tardariam muitos hereges a querer comparar Deus 
ao Diabo, motivo pelo qual foi o mouro trespassado e assim ficou conhecido. Surpreendente é, entretanto, que o 
autor dO Romance do Horto se tenha utilizado de tal retórica e ainda a tenha copiado em seu manuscrito. Mas, 
como perderam-se todas as cópias de tal romance, tê-la ou não copiado não é mais relevante para a Cristandade. 
Abdul Mohammed T’Abzin, comentarista muçulmano converso em 1388. Glosa originalmente em árabe. 
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Ysidoro. E diz Plinyo que o leom entom he enna mais alta nobleza, quando teen os ombros e o 

collo cubertos de comas. E aquelles que som filhos dos leeos pardos, nõ ham comas een esta 

guisa. Quando a leoa se jũta cõ o pardo, logo o eentende o leon pello odor e todo se asanha pera 

dar pena aa lyoa que lhe fez adulterio cõ o pardo, mas, se a leoa se laua enno ryo, nõ entende o 

leon a sua culpa e nõ se asanha cõtra ella. O leon nõ come per dous dias ou per tres. E, se lhe 

acõtece, quando farto, de fugir, faz tornar a uiãda aas queixadas e deita-a fora cõ as hunhas, por 

tal que fique mais leue pera fugir. O leom uiue per muytos tenpos e conhece a ssua jdade pellos 

dentes. E, depois que he uelho, come o hominem, porque he fraco per razom da uilhice e nõ pode 

tomar as outras bestas e eentom anda arredor das cidades pera tomar os homines. E´ cruel 

contra os homminess mais que contra as molheres, ca nõ faz senõ mostrar sanha contra ellas. 

Poucas uezes toma os meninos senõ een grande fame. O leon een nos periigos aparece mais 

fidalgo e mais nobre. E poreen, quando o persegueen os cãães e os caçadores, nõ se esconde mas 

esta emnos cãpos que o ueyam de cada parte e aparelha-se pera se defender. E poreen, quando 

passa pellos booscos, saay-se delles muy tostemente correndo como quen tem por turpidade o 

escondimento. Nuunca se esconde, con temor que aja, mas aas uezes se esconde por nõ aueren 

temor delle. Quando o chagã muytos, elle esguarda marauilhosameente e conhece qual he o 

primeyro que o tange e, posto que seia antre muytos, primeyrameente uay ferir een elle. E, se 

alguun lhe lança o dardo ou a seeta e o nõ fere, aquelle lança elle enno chãão e eenuolve-o enno 

rredor mas nõ o chaga neen lhe faz outro mal. Quando morre, morde a terra e chora, quando he 

eenfermo, recebe saude cõ o sangue da symia. A muy grande temor da crista e do cãtar [do 

gallo]. o leom he anjmalia guardecedor a queen lhe bemfaz. E diz Sancto Ysidoro que natural 

cõdiçõ he de todollos leõões que nõ se asanhã cõtra os homeenes, se lhe primeyro nõ fezereen 

mal. E mostra-sse que o leon he misericordioso per muytos exenplos, ca elles perdoam e nõ 

fazem mal ao homene que se lança ante elles een terra alastrado, e, sse eencontram cõ alguuns 

catiuos, lheixa[m]-nos hyr pera suas terras e nõ lhe fazeen alguun eenbargo. Nõ matã o homen 

senã em muy grande fame, neen o comeen seenõ auendo muy grande fame. E por estas 

propriedades nobles que ha enno liom, he sinificado Jhesu Christo per elle, e assy o diz Sam 

Gregorio que Jhesu Christo he significado pello leom, onde diz o sabedor Salamõ que o leom he 

mais forte que todallas bestas, e disse Jacob a seu filho Judas, prophetizãdo de Jhesu Christo: 

Tu dormiste come leon. E este leom Jhesu Christo ueenceo, ca, segundo diz Sancto Agostinho, 

victoria he sujuguar os repunãtes e reuees. Fim do exemplo. E o vendedor de água que não era 

conhecedor dos mistérios de Deus e das coisas do mundo que são Cristo, atirou-se à fonte e, 
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como soubesse nadar, ficou ali à espera de que o leão os deixasse. E o leão soltou mui 

grandessíssimo rugido e surgiu da floresta escura naquela pequena clareira um cavaleiro de 

aparência mui nobre, montado em um altíssimo corcel, branquíssimo, e ele trajava armadura 

de malha sobre um manto vermelho, vermelhíssimo, da cor do sangue de Cristo que morreu 

por nós e jorrou juntamente com água no rosto do Centurião Longinus e é por isso que até 

hoje este São Longinus enxerga o que nós não enxergamos e realiza milagres e era preciso 

portanto que a ele rogassem D. Tadeu e D. Alberto que tanto buscam o Orto do Esposo e se 

não o fazem faço-o eu por um ponto final em tão grande período. Ponto. Graças a São 

Longinus. Adiante. E o cavaleiro calçava manoplas e botas de ferro e trazia com ela uma 

lança reluzente e uma espada, uma de um lado, a outra no outro flanco, e ambas eram 

manchadas de sangue porque era mui afamado cavaleiro, de muitas andanças e aventuras, e 

tinha seu corcel também adornos vermelhos que lhe faziam ainda mais branco como o branco 

das estátuas em Roma, e nisso muito se espantaram e se admiraram Melusina e São Bertalião, 

mas não o vendedor de água que se escondia na fonte. E disse o cavaleiro ao leão: Sossega, 

leão, pois não encontro cá eu motivo para tua sanha! E o leão acalmou-se como se o próprio 

São Francisco de Assis tivesse por ali passado e lhe pedisse temperança. Foi quando São 

Bertalião tomou a palavra. E tu, cavaleiro do leão, quem és e o que queres? E respondeu-lhe o 

cavaleiro: monge, chamam-me Yvain, o Cavaleiro de Leão, e busco o gigante que domina 

estas terras para matá-lo e para que aumente minha fama para que disso se regozije Laudine, a 

dama que deixei para trás à procura de aventuras e para a qual devo retornar para recebermos 

de Deus as graças do santo matrimônio. E tu, quem és?, perguntou Yvain de quem o leão não 

saía de perto. Sou Bertalião, monge itinerante que tem por ofício espalhar a palavra de Deus e 

nada mais, como podes ver. Esta é Melusina, a fada que habita esta fonte, e estávamos cá por 

conta de um exemplo de minha hagiografia que ainda se há de escrever. Neste ponto, 

Melusina sai de trás da fonte e, ainda receosa da grande besta que acompanhava o cavaleiro, 

põe-se ao lado de São Bertalião. Pois muito bem, então, que Deus vos proteja e vos guarde. 

Rogo-vos que me dizeis onde posso achar o gigante do qual vos falei, pediu quase arrogante o 

cavaleiro. Foi quando o vendedor de água apoiou-se na borda da fonte e mostrou seu rosto 

barbudo e ossudo para fora. Ao vê-lo, o leão de Yvain ameaçou pular e atacar o pobre 

homem, mas estancou sob um comando de Yvain. E quem é esta criatura que emerge das 

águas como por encanto? Dize antes que meu leão avance sobre ti e em nome de Cristo te 

finde a existência impura! E disse o vendedor de água ao cavaleiro: sou homem como tu, 

nobre cavaleiro. Escondi-me aqui temendo o leão que trazes contigo, e nada mais. Mas sei 
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onde posso encontrar o gigante que procuras, respondeu o vendedor. Revela! Onde está o 

temível gigante! Está no início deste livro, e não me pareceu temível, messire! De qualquer 

modo, ele saiu há poucas páginas naquela direção, e apontou para o oeste, é possível que 

ainda possa alcançá-lo, apesar de já termos passado pelo prólogo e estarmos no Livro I. Não 

te enganes com tal vilão, honrado homem, aquela criatura é de natureza terrível, e é preciso 

que eu o vença para mostrar a Calogrenant que sou digno da cavalaria e do amor de Laudine, 

bradou Yvain com espada em punho. Assim é se lhe parece, messire, respondeu o vendedor 

de água. Que Deus o acompanhe então, Sir Yvain, Cavaleiro de Leão, abençoou-o São 

Bertalião. A um seu comando, o corcel lançou-se em disparada rumo ao oeste seguido de 

perto pelo leão cor de trigal, e todos puseram-se a descansar do susto. E disse Melusina: eis aí 

algo que não se lê todo dia! Era mesmo caso de que o tal D. Tadeu que tu conheceste, 

Bertalião, afamado como ele é, escrevesse tal maravilha23! E digo-te que é bem possível que 

já o tenha feito, Melusina, ou não teria acontecido... Fala-se tanto neste D. Tadeu, que é 

afamado, que é isto e que é aquilo, mas eu, que conheço destas terras o que se pode conhecer 

em uma vida inteira, nunca ouvi falar deste menestrel, retrucou o vendedor de água. Ah, disse 

São Bertalião, mas isto é coisa que se remedeia mui facilmente, meu bom homem, peçamos 

ao bom copista que nos conte a sua história. E nisto houve o intervalo de uma noite e um dia 

para que voltasse a mim, carregado de pergaminhos e outros códices, o copista alcobacense 

que se de mim ocupa para que as próximas linhas deixem os três à fonte e relate o que se lhe 

pediu, incluindo aí a história dos manuscritos do Orto do Esposo, que é matéria já anunciada e 

que não se deve abandonar à guisa de não deixar ainda mais perplexos os comentadores e os 

glosadores desta obra24. Há muitas maneiras de se começar uma história, mas todas elas 

acabam se agrupando de três maneiras unicamente: pelo início, pelo meio e pelo fim, e 

nenhuma delas será perfeita. Tudo irá depender da disposição que seu autor tiver para, se 

começar pelo início, lembrar-se de tudo e concatenar os fatos de forma a não esgotar-se nem 

esgotar o seu leitor, sendo que considero esta tarefa bastante injusta, porque se se vai contar 

uma história desde o começo até o seu fim passando pelo seu meio, é preciso abreviar 

passagens, eliminar outras, adequar outras ainda ao tempo e ao espaço de um códex. Se, 

contudo, pretende-se iniciar uma história in media res, como ensina o poeta latino Horácio, o 

trabalho será duplo, pois será preciso continuar a história de onde se a começou e também 

retornar ao seu início, donde a consulta às fontes será ainda mais trabalhosa, e ainda maior 

                                                 
23 É provável que, uma vez que não se tem o relato, até agora, de como São Bertalião conhecera D. Tadeu, a fada 
Melusina tenha ou lido o De Vita Bertalionis ou se adiantado às páginas seguintes, em que se narrara o encontro. 
24 Neste ponto do livro, faz-se tardia a advertência. (Um comentador perplexo, porém, ainda interessado). 
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deverá ser o engenho do autor. Mas, se o autor desejar começar a sua história pelo fim, é 

preciso que tudo o mais que se diga esteja mui afastado do que se já revelou para que o leitor 

deseje saber por que se chegou àquele final que se lhe foi apresentado no início. Destarte, o 

cuidado que o autor deve ter com sua história é, de todas as três formas, o maior, pois que é 

necessário atenção em cada palavra, em cada iluminura, para que nada revele antes da hora os 

motivos que levaram àquele final que, ele próprio, também deve se constituir de grande 

mistério25. Eis, portanto, a dúvida em que se encontra meu copista e da qual não podeis 

conhecer o registro, pois que me foi raspando a quase deixar-me um buraco até chegar a uma 

conclusão. Escolheu começar o que se deve contar para que depois se perca pela cerimônia de 

batismo do infante D. Tadeu Laras, nascido e abandonado no concelho de Serra Alta, um 

pequeno vilarejo ao norte de Alcobaça e ao sul de Cós, bem ao meio para dizer a verdade, 

como se vê pode comprovar neste detalhe de um mapa de autoria anônima26 de nossos tempos 

e não seria por acaso que estas três cidades estivessem tão profundamente ligadas, e ligados 

também estivessem os destinos de seus habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
25 Muitos estudiosos vêm tentando identificar esta passagem como sendo parte do tratado De Narrationibus, de 
Pseudo-Agostinho, mas provar tal ligação torna-se impossível na medida em que a única referência que se tem 
desta obra é apenas uma nota de rodapé, como esta, em algumas cópias manuscritas dO Romance do Horto, a 
maioria perdida, a não ser por uma que se diz estar sob o altar da igreja consagrada a São Bertalião, em 
Antioquia, hoje em poder dos sarracenos. Sic João Manoel da Villa-Nova, o Bracarense.  
26 Anos mais tarde, a autoria do mapa, o primeiro de Portugal de que se tem notícia, será atribuída ao cartógrafo 
e matemático português Fernando Alvares Seco (1561-85), e será gravado por Sebastiano del Re e publicado em 
Roma em 1561. O mapa é orientado com o norte à direita, colocando o Algarve, no sudoeste da Península 
Ibérica, no canto superior esquerdo do mapa. Será possível ainda encontrá-lo seguindo-se essas indicações 
gravadas misteriosamente em seu verso, cujo significado desconhecemos totalmente: 
http://www.wdl.org/pt/item/470?ql=por&s=portugal&view_type=list 
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Soubesse disso, talvez o cartógrafo nunca as tivesse colocado tão próximas umas das outras, 

pois, assim como a escrita interfere na vida daqueles sobre quem se escreve, também a 

cartografia predestina as cidades e os países, e os mares e todas as terras. Mas isto é adiantar-

me muito ao que se deseja dizer e, portanto, fiquemos no batismo do pequeno Tadeu. Disse 

que fora abandonado, e é a mais pura verdade, porque contou-me isto o Doutor Leitão, 

cronista antiquíssimo das coisas, gentes e costumes de Serra Alta. Naqueles tempos, Serra 

Alta era uma das poucas cidades a manter costumes árabes da época do domínio mouro, e 

havia muita intolerância mesmo aos convertidos à fé católica e, por causa disso, 

frequentemente assistia a gente daqueles lugarejos aos autos de fé e às incursões de cavaleiros 

que voltavam do Oriente com a mente e o coração mergulhados tão profundamente na sandice 

e crueldade dos combates contra os infiéis, que não podiam sequer se deparar com um detalhe 

da arquitetura moura em uma simples porta ou janela para atear fogo à casa inteira, prendendo 

em seu interior todos os seus moradores, ou, ainda, era o bastante que alguém dissesse uma só 

palavra em árabe, como dizem muitos até hoje, para que fosse empalado por tais cavaleiros 

como se estivessem ainda combatendo nas guerras santas do Oriente. Como a maioria dos 

habitantes de Serra Alta era formada por cristãos-novos, foram necessários muitos anos até 

que sua história deixasse de ser escrita com sangue. Diz o Doutor Leitão que a família de D. 

Tadeu era de cristãos-novos e que, no dia de seu nascimento, ouviu-se contar em Serra Alta 

que se dirigia para a cidade um cavaleiro de nome Orlando, a quem todos chamavam de O 

Furioso, pela violência com que chegava em todos os lugares e com que tratava a quem quer 

que fosse. Muitos diziam que era mal de amor, e que o pobre homem enlouquecera por causa 

do fantasma de uma dama chamada Angélica, pois este era o nome que Orlando repetia sem 

parar em seus ataques de fúria, voltados principalmente para os mouros e para os casais de 

enamorados onde quer que os encontrasse. E a fama de Orlando, O Furioso, era tamanha e 

tanta que apenas o rumor de que se aproximava de Serra Alta serviu para quem muitos 

cristãos-novos abandonassem suas casas, pois ainda que se se tivesse convertido à fé única e 

verdadeira do Salvador Cristo Jesus, bendito seja o seu nome para todo o sempre, muitos 

ainda mantinham costumes do Oriente, como a língua árabe. E assim tiveram grande medo e 

abandonaram tudo para trás. O Doutor Leitão não soube-me dizer ao certo os motivos que 

levaram os pais do pequeno Tadeu a abandoná-lo pois, neste ponto, as crônicas de Serra Alta 

divergem altamente. Alguns cronistas dizem que D. Tadeu não fora abandonado, e sim 

entregue a um monge beneditino, D. Hermenegildo, que vinha da cidade de Tancos para 

ingressar no mosteiro de Alcobaça, e que passava por Serra Alta no exato instante em que 
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muitos a deixavam para trás sob lágrimas, gemidos e lamentos. Parece-nos, e também ao 

Doutor Leitão, que esta é a narrativa mais correta, porque está registrado nos anais do 

mosteiro de Alcobaça o batismo de Tadeu Laras pelo próprio D. Hermenegildo, no ano de 

1300. Mas é melhor que o próprio D. Hermenegildo conte o episódio, já que é ele o 

encarregado das produções manuscritas de Alcobaça, incluindo esta própria. E foi assim que 

tudo aconteceu: estávamos entre as horas prima e a terça, o céu estava azul como o manto da 

Virgem Santíssima e da cor dos olhos de Cristo – e sobre isto nada sabe o Doutor Leitão – e 

disto me lembro bem porque fui arrebatado por anjos um pouco antes da prima, e eles me 

levaram a conhecer todo o meu futuro, e me foi mostrada minha própria imagem a segurar um 

livro de capa cor de vinho, o vinho da santíssima eucaristia, e nele se podia ler Orto do 

Esposo, e então um anjo que parecia ser o Arcanjo Gabriel me apontava uma enorme estante 

de livros, e fui levado a esconder ali o livro que segurava, e quando vi que não se podia mais 

achar o livro, toda aquela visagem sumiu diante dos meus olhos e me vi suspenso no ar, por 

entre as nuvens e o coro dos anjos celestes, e o céu era deste azul de que vos falei, e 

desceram-me à terra e ali, de joelhos, orei a Deus pedindo a inteligência para compreender tal 

visão que, de fato, viria depois a se realizar, e isso aconteceu a caminho da cidade de Serra 

Alta, que fica entre a freguesia de Cós, no concelho de Alcobaça, onde havia pernoitado e 

feito a confissão das freiras, e o mosteiro deste concelho, para onde deveria seguir e onde me 

aguardavam estes e outros eventos que não vos posso contar agora. E quando me levantei e 

segui viagem, em pouco tempo avistei Serra Alta, e vi que havia muito tumulto às portas do 

vilarejo. Muitos moradores, às pressas, vinham em minha direção, e pareciam todos muito 

horrorizados, como se o próprio diabo os estivesse perseguindo. Tentei falar com alguns 

deles, mas pareciam não ouvir nada nem nada os podia deter. Mas houve um casal de mouros 

que, ao avistar-me, correu a mim como devem todos correr a Cristo, porque é chegado o fim 

dos tempos, e só se salvará aquele que buscar a Cristo. E o casal carregava uma criança 

recém-nascida e o quiseram entregar a mim, contando-me, numa mistura de nossa língua com 

o árabe, que em breve Orlando, O Furioso, passaria toda a cidade pelo fio de sua espada, e 

eles não podiam sobreviver com um recém-nascido sem pouso, no frio, pois era época que 

ainda não se toleravam os infiéis, mesmo os cristãos-novos, a quem nunca se deu crédito por 

sua conversão verdadeiramente. Deus, entretanto, tocou-me o coração e eu vi a bondade no 

coração daquele homem e daquela mulher, e recebi a criança em meus braços, e eles 

disseram-me o seu nome: Thad Al’Arash. O percurso até Alcobaça era curto, mas achei 

melhor não passar por Serra Alta e contorná-la para não encontrar com o tal Furioso, pois 
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quer Deus que nos afastemos de todo o mal pois o mal se não nos ceifa a vida desta ou 

daquela maneira, torna a nós como se fôssemos como ele. E mesmo à distância, pude ouvir os 

muitos gritos de dor e os muitos gemidos e os muitos lamentos dos que sofreram pelas mãos 

do Furioso, e encontrei no caminho uma mulher como que um fantasma, pois era vestida de 

branco, e tinha os cabelos pálidos, e gemia o choro dos danados. Confesso que não tive a 

coragem de ir ter com a mulher, mas lembro-me de que ela chorava muito e olhava para o 

massacre e se lamuriava também muito dizendo: ah, Orlando, meu doce Orlando... E foi assim 

que cheguei ao mosteiro de Alcobaça, e quiseram logo os irmãos que fosse o pequeno 

batizado com um nome cristão, e achei por bem fazer honra à família que o salvara de um 

possível destino mui infeliz, preservando-lhe ao menos o som em sua língua natal, e assim 

decidi pelo nome pelo qual todos o conhecem, e que se parece muito com aquele que ouvi: 

Tadeu Laras, e mais não posso dizer porque não o saberia, porque Tadeu desde muito cedo 

entregou-se aos livros de nossa biblioteca como entregou-se também ao mundo dos leigos e às 

coisas do mundo, e nunca teve o jovem vocação para o claustro e de igual forma nunca houve 

pouso na vida, viva cá e acolá sob a minha proteção pois muito me apiedava de não saber de 

seus pais e de muitos dias passá-los todos muito triste, e alegrava-o as coisas da vida e os 

livros; e viveu assim sua juventude, entre o choro no claustro e a alegria do mundo. E por 

estar sempre metido em livros e a contar muitas histórias que ele mesmo imaginava ou que se 

lembrava de tê-las lido, tornou-se um menestrel desses sem corte nem senhor, e correu fama e 

por causa dela fazia pouso onde bem quisesse, pois todos o recebiam bem, e quis o destino 

que houvesse uma casa em Serra Alta, indo morar na casa onde nascera, mas nunca eu lhe 

dissera a verdade, porque Deus escreve certo por linhas tortas, e não lhe quis fazer descer a 

oliva goela abaixo, embora tivesse-o desejado meu coração. E tudo isso passou-se quando 

eram idos meus vinte anos de idade, e eram os tempos em que era rei D. Dinis, o Trovador, 

mas isto são outras coisas muito maravilhosas que a mim não me cabe contá-las, deixo-as, 

pois, à pena e à maneira de quem for de direito escrever estas linhas. E, dizendo isto, D. 

Hermenegildo abandona, por ora, estes fólios mui misteriosos e nos deixa a sós no frio deste 

scriptorium. Assim, enquanto o jovem Tadeu percorria as ruas de Serra Alta e as grandes 

feiras de Alcobaça, muito precocemente já mostrava os dons que recebera de Deus para 

compor cantigas e contar histórias a quem interessasse ouvi-las. Diz-se que compôs sua 

primeira cantiga à idade de dez anos, quando Portugal atravessava uma das piores pestilências 

de sua história, pois assim é dito no Livro de Ceiça, escrito naquele mosteiro, que no anno do 

Senhor de 1310 foi a pestilencia grande e morreram então em dois mezes cento e cincoenta 
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religiosos. O manuscrito original, redigido pelo próprio D. Tadeu, perdeu-se, mas há relatos 

de que jamais saiu de Serra Alta, pois foi como se a própria cidade roubasse para si 

documento tão importante quanto este, para que ninguém viesse a saber jamais de mais essas 

dores por que passaram seus habitantes, que repetem até hoje, geração após geração, os 

seguintes versos por lá, por cá, por ali, por acolá: 

 

De Miga à Formiga 

 

No mundo quis Deus, bem o sei, 

Que a peste roubasse-lhes as vidas 

Dos homens de tantas destitas, 

Crianças e velhos, era a Lei. 

 

Nos átrios das nossas igrejas, 

Vazias de monges e monjas, 

Encheram as capelas defuntos, 

Leprosos e os moribundos. 

 

El-Rey já não canta nem trova, 

O solo nem plantam nem colhem, 

Nem água ainda há com que o molhem 

Lançou-nos a peste na treva. 

 

E ontem se havia os que dançam, 

Hoje só há quem rasteje, 

Não há um sequer que festeje, 

Só há os que à cova se lançam. 

 

A tudo ceifou a pestilência, 

Na terra, no céu e no mar. 

Eu mesmo na minha inocência, 

Talvez não consiga escapar. 
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Mas deixo aqui testemunho, 

Nos versos da triste cantiga. 

Que não se a encontre em punho, 

De um corpo que é miga à formiga. 

 

Mas o jovem Tadeu conseguiu escapar à guisa de que muito ainda houvesse que escrever 

sobre os fatos que ainda lereis. E foi preciso também que a peste salvasse de morte tão suja 

algumas pessoas sobre quem é preciso contar, pois há coisas que posso mudar, outras, ainda, 

acrescentar, mas todas fiéis ao que foi, ao que é e ao que será; de uma, somente, não se pode 

fugir nem de outro modo escrever, e esta é a morte, pois quando se morre, morto se está. E 

mesmo as visagens de santos e almas que tanto se fazem nos dias de hoje, mesmo os 

fantasmas que habitam as florestas, mesmo os defuntos que perambulam nas igrejas, mesmo 

as aflições que se sentem nos claustros, mesmo essas, vistas ou ouvidas, todas elas já foram 

um dia gente viva, e entre suas perambulagens etéreas e suas vidas vividas, apresentou-se-lhes 

um dia aquela que a tudo ceifa e nada perdoa, nem mesmo aos livros; mas nisso acho tanto 

gracejo, porque por mais que ela colha as gentes, planto-as de novo em meus fólios, e faço-as 

vir e voltar, e jogo com as datas, e torno possível o impossível, embora haja nisso a verdade 

de que se morreu, e pronto. Onde e quando, porém, se sou eu o único testemunho – e fico a 

pensar se não terá sido por mia culpa a morte de alguém, pois se se escreve que alguém 

morreu, morto estará –, disso eu cuido e há de se crer, porquanto sou os olhos de quem não 

pode ver, e nem enxergar, nem testemunhar, e sou a única realidade possível, e se não me 

vierem a crer, faço-os duvidar, e a dúvida é a inimiga da fé, e é por causa dela que a floresta 

está cheia de monstros, e as naves cheias de monges defuntos, e disso tudo faz muito medo 

todas as gentes, muito mais porque não podem desacreditar os relatos do que por haverem 

visto tais maravilhas, como é o exemplo seguinte do santo que se viu diante de uma criatura 

maravilhosa e terrível, e até hoje se crê muito nisso porque é palavra de santo, e qual o cristão 

que ousaria pôr-lhe a mentira nos lábios santos? Exemplo. E bem asy som vããos aquelles que 

leixã a Sancta Escriptura e estudam ennos liuros dos filosafos gentiis. Onde aconteceo a huu 

bispo que studaua pellos liuros dhun filosafo gentil, que chamã Terenciano, que lhe apareceo 

huu hominem muy espantoso, e preguntou-lhe o bispo queen era, e elle lhe respondeo: Eu som 

teu amigo Terenciano. E chegou-se ao bispo e queria-o beyar, e o bispo ouue muy grande temor 

de o roer cõ seus dentes, que auia muy espantosos, e começou a braadar, promeentendo a Deus 
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que daly em diante nõ leese pellos liuros dos gentiis neem os teuese, e logo despareceo aquella 

uisom. E nisso há muita maravilha pois que até hoje o povo conta e reconta muitos sonhos, 

visagens e encontros com o monstro Terenciano que, segundo os relatos assustados e outros 

ainda muito divertidos, deseja morder o pescoço dos que o encontram pelas picadas e pelos 

atalhos e pelas florestas, donde ficou muito conhecido uma expressão que se dizia ao sul de 

Portugal: se não se morre da peste, se nos mata Terenciano. Mas falemos dos que estão vivos 

porque não é chegada a hora de que se fale dos que morreram. Dos poucos que atravessaram a 

grande peste de 1310, desejo falar-vos de D. Henrique Oliveira de Tancos. De família nobre, 

nasceu numa noite de tormenta que à família trouxe muitos maus presságios, e havia no 

castelo dos Oliveira muito medo, e havia também quem chegasse a não desejar que vingasse o 

infante, porque se dizia que as noites de tormenta são visita do demo, e se está para nascer 

uma criança em tais noites sem esperança e muita amofinação, é dito igualmente que o diabo 

se vai estar sempre com ele e será ele seu instrumento de maldade no mundo. Nisto nunca 

acreditei, mas se contam, verdade deve haver alguma. E chovia tanto naquela noite que a água 

encontrava na menor saliência entre as paredes das muradas oportunidade para encharcá-las e 

fazer poças nos salões e nos quartos. E o vento era tanto e tão violento que zunia entre as 

frestas da janela quando não as quebrava, e balouçava as cortinas, mesmo as pesadas, fazendo 

delas fantasmas escarlates e azuis, e delas fazia-lhes dos grossos cordões os braços 

imaginários, deixando sem sono as aias dos Oliveira, e apagava as velas dos candelabros e das 

tochas às paredes e ouvia-se sempre um “acudi, Jesus, valei-me, São Bertalião, te esconjuro, 

chifrudo”, e eram essas noites em que também muitos diziam que Deus e o diabo estavam a 

pelejar no Céu, porque acreditavam que eram como cavaleiros, Cristo e o demo, cada qual 

com sua espada, ambas de fogo, e ao se chocarem nos golpes desferidos faziam-se ouvir os 

trovões, e as fagulhas dos metais que se tocavam eram os relâmpagos, e quando as velas 

mantinham-se acesas nas casas era Cristo a levar vantagem, mas quando o vento as apagava, e 

dizia-se que era o vento que fazia a cauda do demo ao passar pela terra estando ele no Céu na 

peleja de morte, era ele, o Caído, a levar vantagem. E estavam no quarto da Senhora Oliveira, 

moça jovem, bonita, pele clara, claríssima, longos cabelos da cor da noz que se mói para fazer 

a tinta27, e também estavam três aias muito jovenzinhas, de quem não se recordam os nomes 

                                                 
27 Ao ler estas linhas de tão maravilhoso livro, deixo meu feliz testemunho: chamam-me Fortunato Alvarenga, e 
sou artesão de tintas, pergaminhos, estiletes e penas e tantos outros instrumentos necessários à escrita, e muito já 
li do que era pagão, e muito já corri do monstro Terenciano, mas nunca satisfiz minha curiosidade em saber de 
onde tiram os trovadores poetas a inspiração donde houveram criado a expressão: “escrevo-a a ti mesma no teu 
próprio corpo com teus próprios cabelos”, quando escreviam com a tinta-noz que tanto se usa e que muito 
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porque a peste logo as levou nos anos seguintes. E a mulher assistida pelas três jovenzinhas 

sofria muito no parto, que era parto difícil por causa da tempestade que traz a inquietação aos 

corações, e gritava e gemia alto, tão alto e tão aflita que um cristão que passasse ao lado do 

castelo conseguir-lhe-ia ouvir, como, digo-vos, houve mesmo acontecer, mas não nos 

antecipemos ao porvir pois a criança antes precisa nascer e não há porque lhe por à Senhora 

mais sofrimento ainda retardando-lhe o parto. Fez-se muito sangue na sua cama e já se 

duvidava que, com tão maus sinais, nasceria viva a criança e sobrevivesse a Senhora. Uma 

das jovenzinhas tratava de passar à testa da parturiente panos e mais panos embebidos em 

água quente, e dizia-lhe que não se preocupasse nem temesse mal nenhum, porque aquele era 

um santo lar protegido por Nosso Senhor Jesus Cristo que foi concebido pelo Espírito Santo, 

nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e num sopro 

fortíssimo do vento eis que a porta do quarto abre com violência e faz um grande estrondo no 

recinto, quebrando-se ao bater contra a parede de pedras nuas e geladas, e todas soltaram um 

grito de muito pavor com o susto e uma das duas que assistiam ao parto e esperavam a criança 

que já coroava, foi até a porta empenada desejosa de fechá-la porque se o pequeno 

sobrevivesse à difícil nascença, não sobreviveria ao frio e à umidade. Chegando até a porta 

protegendo-se do frio passando as mãos por sobre os braços para esquentá-los, a jovem não 

acreditou no que viu à soleira, espreitando tudo: uma criança molhada da cabeça aos pés, com 

as roupas empapadas, tremendo de frio, os lábios roxos, parecendo muito assustada. O 

menino, que parecia tão aterrorizado quanto as mulheres no quarto com toda a tempestade, 

entretanto, não lhe inspirou nenhum terror ou mau presságio. Muito pelo contrário, a jovem 

sentiu por ele uma compaixão tão grande e tão grande pena que o temor em seu coração deu 

lugar à serenidade dos justos e o fez entrar no quarto, empurrando o que sobrara da porta 

empenada com toda a força que podia, pois era necessário diminuir a qualquer custo o vento e 

a umidade que entravam impiedosamente no quarto e ameaçavam a saúde de todos. Vendo 

que o pequeno tremia de frio e permanecia assustado, ainda mais agora ao presenciar as dores 

de um parto complicado, impressionado com a quantidade de sangue que já corria pelos 

lençóis e manchava a madeira de pinho do chão, a Senhora dos Oliveira pediu à jovem que 

lhe enxugava os suores da testa para que também se ocupasse de enxugar a criança, e isso fez 

a pequena de muito bom grado, porque a todos acalmou muitíssimo a presença daquela 

criança. Algumas horas ainda foram necessárias para que a mulher desse à luz, e parece que 

foi obra de Deus que a chuva cessasse no mesmo instante em que a criança nascera. A mulher 
                                                                                                                                                         
negocio com os scriptorium de muitos mosteiros. De muito boa qualidade, vendo-a à casa 7 da rua dos artesãos, 
no bairro baixo de Leiria, onde sereis muito bem recebidos. Fortunato Alvarenga, vosso servo e criado. 
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não teve forças sequer para ver o filho: deixou-se cair exausta logo depois da última 

contração. O jovem, que acompanhara de perto, encolhido debaixo dos panos secos num 

canto do quarto, os momentos finais do trabalho de parto, não se mexera um só momento, 

muito interessado que estava em toda aquela movimentação que, para ele, era uma novidade. 

Logo que as duas jovens ao pé da cama limparam o bebê e cortaram o cordão umbilical com 

uma grande tesoura de ferro que, de cega, precisou de umas cinco tentativas para livrar o bebê 

das entranhas da mãe, cobriram-no também com muitos panos limpos e secos e sentaram-se 

ao lado da mulher. Ninguém ousou sair do quarto que, se estava frio, estava bem menos frio 

que o restante dos aposentos e do próprio castelo. A terceira, vendo que a Senhora dos 

Oliveira repousava, resolveu dar atenção ao menino. Como se chama, rapazinho? Tadeu, 

senhora. E o que fazes aqui a esta hora com todo este mau tempo aí fora? O menino não 

respondera à pergunta, talvez por causa do sono, talvez pela visão de um nascimento tão 

difícil, talvez por causa do sangue, talvez ainda por causa do cansaço e do frio; ao invés disso, 

foi-se abandonando no colo da rapariga e dormiu tranquilo. Deve ter se perdido o pobrezinho 

com toda esta chuva. E pondo o recém-nascido num bercinho, todos adormeceram com o 

cheiro de terra molhada que invadia o quarto e com o som da multidão de sapos que 

pululavam nos infinitos charcos que se formaram nos arredores do castelo. E tudo isso 

aconteceu entre matinas e laudes, e disso se sabe porque escreveu-me o próprio D. Tadeu 

Laras depois em suas crônicas, infelizmente, perdidas. Do lado de fora do castelo, abrigados 

numa pequena e estreita formação rochosa, mal protegidos da chuva e do vento, estavam 

Guinefort e Renart, mas disso não sabeis, e nem D. Tadeu Laras, e nem mais ninguém porque 

passou-se sem o conhecimento de nenhum cristão, mas disso sabemos porque é o próprio 

Guinefort que, aproveitando que meu copista pusera-se à sua cela, adentra neste scriptorium e 

põe-se a ditar-me como as coisas aconteceram. O que acha que se passou lá dentro, 

Guinefort? Não sei, Renart, muitas coisas se passam dentro de castelos em noites de 

tempestade como esta, e dificilmente soube de uma que tenha sido boa. Mas não fica curioso? 

Onde estão seus instintos? Guinefort, sabendo onde Renart queria chegar com toda aquela 

conversa, mostrou logo que não lhe daria ouvidos. Meus instintos nada têm a ver com 

curiosidade. Os instintos me mantêm vivo, a curiosidade, por outro lado, não matou apenas o 

gato. E sei bem onde quer chegar: quer que eu vá ver se há pousada no castelo porque todos já 

o conhecem muito bem e ninguém lhe daria abrigo, raposa! Calma, calma, não há necessidade 

para tanto, somos amigos, pois não? Amigos que se conhecem muito bem, e é exatamente por 

isso que tenho que redobrar a atenção constantemente contigo. E caçou com os dentes uma 
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pulga que lhe mordera o lombo. Pois eu confesso: sou curioso, e se pudesse iria eu mesmo ver 

se arrumávamos por lá um abrigo, faz muito frio aqui e estamos por um fio de dormirmos na 

umidade desta charneca lamacenta. Mas disse-o muito bem, não posso aventurar-me a dar as 

caras para essa gente. Poderia, se não tivesse feito metade de Europa de boba! Agora vive 

pelos cantos, pelas sombras, passando-se pelos outros, imitando-lhes os gestos. É o que dá 

não ter juízo. Ora, mas qual!, reclama Renart do companheiro. Para um filhote o topete lhe vai 

bem alto, não? Preciso dizer que fui eu quem o apresentou aos Corrêa? Não fosse pela velha 

raposa aqui, você estaria na boca de lobos. Isto ainda vai render, não vai, Renart? Só enquanto 

isto for necessário e me convir. E então, vamos ou não vamos ver se nos dão abrigo no 

castelo? Do jeito que choveu, não acho que sirva de alguma coisa. Deve estar tão frio lá 

dentro quanto aqui fora, e aqui podemos aquecer um ao outro, basta que durmamos lado a 

lado. Você quer dizer que eu o aquecerei, não? De nós dois sou eu o que tem pelagem vasta, 

ou você se esqueceu de que é um galgo pelado e macilento? Guinefort abandona a pulga na 

coxa esquerda, olha fixamente para Renart e mostra os dentes ameaçadoramente. Está bem, 

está bem, por São Bertalião! Não é necessária toda essa zanga! Retiro o que disse, você é um 

galgo peludíssimo! Durmamos, pois, antes que este dia se torne pior do que a noite! E assim 

fizeram os dois animais, aquecendo-se mutuamente um com o calor do outro, até que, naquela 

manhã, Guinefort acordou com uma grande gritaria: aqui, aqui! Encontrei as pegadas daquele 

sacripanta! Deve estar por aqui em algum lugar. Ali, naquelas pedras!, bradavam uma das 

jovens que acompanhara o parto da Senhora dos Oliveira e o pequeno Tadeu, empunhando 

galhos úmidos e pedras. Guinefort viu que os dois vinham em sua direção e botou o focinho 

para fora para ver o que se passava! Olha, Naná, olha ali o danado! Botou a cara para fora! 

Espera aí que já o pegamos, cachorro dos infernos! Guinefort não hesitou e saiu às carreiras, 

desembestou pela floresta adentro escapando por pura sorte das pedradas que lhe davam Naná 

e Tadeu. Isso é coisa do Renart, pensou o cachorro consigo, deve ter se passado por mim o 

infeliz! E seguiu para o castelo dos Corrêa, que lhe deram abrigo, de fato, por causa de 

Renart, único motivo pelo qual Guinefort por várias vezes não dera umas boas dentadas no 

amigo, mas isso é uma outra história e está em outro livro, ou deveria estar, não o sei, não o li, 

apesar de conhecê-lo. E isto é tudo o que se passou comigo, Guinefort, naquela noite, e de que 

dou testemunho nestes fólios contando-os para que sejam copiados. Não convém permanecer 

aqui por mais tempo: os monges acordam cedo, se é que dormem, e não gostariam de me ver 

por aqui, porque nem todos me creem santo, por isso, termino aqui meu relato e os deixo até o 

momento de nos encontrarmos de novo nas páginas seguintes, que não sei quantas são porque 
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ainda não foram escritas, mas dou por certo o encontro, porque já mo garantiram. E foi assim 

que pus-me fielmente à narrativa de São Guinefort, que ele nos abençoe e nos proteja, 

enquanto não havia nestas matinas quem em mim escrevesse28. Ouvem-se os sinos da hora 

prima, não tardará muito e meu copista retornará com não sei que coisas a acrescentar e há 

ainda tanto a contar... Hoje o sol está em todo o seu esplendor, sinto seus raios em meus 

pergaminhos e me sinto aquecido, a tinta seca mais rápido mas é difícil escrever, porque 

também me resseco e posso ficar quebradiço; esfarelo-me com facilidade. Mas fui bem 

curtido e, se não me engano, sou de couro de ovelha nova e não de velhas bruxas, portanto, 

bem mais macio e tolerante às intempéries. Não fosse assim, teria perecido com tantos outros 

livros da biblioteca dos Oliveira no dia do nascimento de Henrique, com toda aquela chuva se 

infiltrando às nossas costas. E lembro-me também de que seu pai – porque não é possível que 

se recorde sempre de tudo à mesma hora em que se escreve –, que se chamava D. Meinolfo, 

não estava presente naquela noite por estar cuidando de negócios em Serra Alta, que precisava 

de todo o tipo de matéria-prima para sua reconstrução, dada a passagem do Orlando, o 

Furioso, por suas terras, com os Corrêa, família afamada de mercadores da região que 

comerciava o excedente agrícola dos vizinhos com os nobres alentejanos. Eram épocas 

difíceis, e o dinheiro faltava a todos na península, de forma que os preços eram 

constantemente regateados e renegociados, e isso ocupava de quando em quando os grandes 

senhores portugueses, como eram os Oliveira. A mãe de Henrique, a Senhora Oliveira, 

chamava-se D. Loela, a esta antes não lhes pus o nome porque meu copista achou, penso eu, 

mais dramática a cena do parto sem dar os nomes aos bois nem os pingos aos is, mas já que 

está ausente, não vejo motivo ou razão para que não se lhes deem os devidos nomes pois tudo 

tem um nome e uma imagem, e o nome deve estar ligado à imagem como a imagem deve 

fazer valer o seu nome para que o significado das coisas não se perca, como o nome da rosa 

seja rosa e não outro, e para que, quando se veja uma rosa desabrochada e muito viva ao 

campo, saibamos chamá-la de rosa e não de outra coisa, à exceção dos poetas, que chamam às 

mulheres rosas e veem nas rosas vicejantes suas amigas tão doces e de tão suave amor e de 

tão grande pecado, e é por isso que se dão rosas as mulheres, como se queira dizer que elas 

cheiram tão bem quanto aquelas, e que são tão lindas quanto aquelas, e que tem igualmente 

tantos espinhos quanto aquelas29... Exemplo. Porem disse huum sabedor que milhor he morar 

cõ o dragom e con o leom que cõ molher maa e sandia. Onde deue todo homen rroguar ao 

                                                 
28 Cotejar esta passagem com a cópia do mosteiro de Monte Arcado. Segundo S. Liliano, nesta cópia o autor não 
reconhece Guinefort como cão por heresia e faz dele e Renart dois ladrões. Giacomo de Parma, noviço. 
29 Rosae nominem est rosa et nulla demum dicitur debet. (Glosa anônima e indignada). 
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Senhor Deus que o guarde do eengenho e d[a] arte da maa molher. Ca a sua aarte e o seu 

eengenho he muy eenganosso e muy periigosso. Assy como fazia hua molher a huun seu marido 

que era cego dhum olho. Ca, en canto elle foy fora da sua cassa, mãdou ella chamar seu amigo cõ 

que fazia maldade e meteo[-o] een sua camara. E o marido tornou pera sua cassa mais toste que 

ella cuydaua. E ella teme[o]-sse que entrasse seu marido na camara e que achasse o amigo. E 

disse a seu marido: Senhor, eu sonhaua esta nocte que uos ui[a]des do uoso olho see[s]tro que 

tiinhades cego; leixade-me prouar se he uerdade. E entõ ella pose-lhe a mãão sobello olho 

deestro, de que elle via, e eentom ella fez sinal ao amigo, que jazia enna camara, que se sayse 

fora, een q[ua]nto ella tiinha a mãão sobre o olho do marido, nõ entendendo esto o marido. E asy 

parece que muy periigosa he a arte da maa molher. Não creio, entretanto, que esta seja a 

natureza de toda mulher ou, ainda que o seja, não são todas que a manifestam ou, se a 

manifestam, não são com todos os homens, apenas com aqueles vilões que muito as 

maltratam ou, se a manifestam com todos os homens, haverá aquelas a quem se deve perdoar 

porque pedem perdão e se arrependem verdadeiramente, porque a natureza das coisas e dos 

seres é imutável. Vejamos onde se parou... Sinto uma respiração diferente e é diferente 

também o peso da mão que me perscruta. Não é mais diante de mim o mesmo copista, 

mudou-o o abade? Cansou-se de mim o antigo? Veremos no que dará a mudança que tão 

comum é nos scriptoria. Aqui, pois... “e de que dou testemunho nestes fólios contando-os para 

que sejam copiados”. Mau estilo, sem parágrafos... onde estão as fontes? Que desorganização! 

Em que pensava o Irmão Ciremão, por Deus, enquanto produzia está cópia? Bem, não é de 

minha alçada o que já se escreveu, continuarei com o que se deve continuar. Mas onde estão 

os livros... Servirá bem esta cópia do mosteiro de Cós, é o que se pode fazer. Valei-me, São 

Pascácio, o homem não punha um parágrafo sequer! Tenha pena do infeliz cristão que se 

meter a ler este manuscrito. E a letra, então? Ao menos sabia pontuar, e isto ainda não é coisa 

que se faça com maestria... Senão... Tinta, estilete, pena, cadinhos, fontes... Escrivaninha bem 

iluminada... Pode-se continuar, e com parágrafos, se me faz o favor! 

 Muitas primaveras fizeram desabrochar as mais lindas flores naquela região de 

Portugal, constantemente arejada pela brisa do mar que tantos mistérios e tantos monstros 

marinhos guardava e guarda ainda hoje. Foram anos de muito aprendizado para o jovem 

Tadeu Laras que, agora, além de frequentar o mosteiro de Alcobaça e a vizinha Serra Alta, 

também vivia lá pelas bandas de Tancos, por causa da amizade que fez com os Oliveira, 

especialmente com o mais novo membro da família, de quem se sentia muito próximo, e todos 

chegavam mesmo a dizer que era como se fossem irmãos, pois Tadeu queria-o muito bem e 



 
     

154 
 

estava sempre a brincar com o menino, ou a dar-lhe atenção. Não era diferente com os pais de 

Henrique, D. Meinolfo e D. Loela, que muito se afeiçoaram à alegria e a espontaneidade de 

Tadeu. O menino era muito curioso e prestativo, de raciocínio rápido, uma companhia 

bastante confiável junto às aias da Casa dos Oliveira, principalmente Naná, que nutriu por 

Tadeu um espécie de amor fraternal e, da mesma forma, também ele gostava muito de estar 

sempre junto dela. Essa amizade começou naquele dia em que os dois saíram para caçar 

Guinefort, sem saberem que na verdade deveriam estar atrás de Renart, que os havia 

enganado na pele do amigo cão para conseguir abrigo e comida naquela noite de tempestade 

em que nasceu o pequeno Henrique. 

 E assim se passaram os anos até que, como já se sabe porque já se foi dito, veio a 

grande peste de 1310. Aqui é preciso dizer que senti uma longa pausa. Por muito tempo não 

cheguei a ver a tinta escorrendo do cálamo, não me foram feitas linhas suaves com o estilete e 

com a régua, preparando-me para mais palavras e mais frases e mais, agora, parágrafos. Não 

cheguei sequer a ser visitado; não se puseram sobre mim nem olhos nem mãos, a não ser 

quando chegaram a Alcobaça três inquisidores, a pedido do Papa, para supervisionar 

pessoalmente a produção manuscrita do mosteiro e eu fora escolhido como uma das obras a 

serem examinadas. Mas, até essa ocasião, não me houveram protegido nem do frio da noite 

nem do calor do dia. Ouvi, sim, muitos outros monges a reclamarem de seu ofício, oh, e como 

se ouve esse tipo de coisa por aqui: “Deus, estou cansado demais...”; “mas isto não acaba!”; 

“Deo Gracias”; “desejaria não ter começado esta cópia”; “não sei como traduzir esta 

passagem”; “irmãos, preciso de alguém que leia árabe”; “ai, minhas juntas!”; e todo o tipo de 

queixa comum nos scriptoria. Cheguei a perder a conta de quantos dias deixaram-me aqui, 

exposto ao tempo. E lhes digo ainda que minha existência, até este ponto, deu-se por pura 

vontade divina: se amanhecia úmido de orvalho, o sol do dia me esquentava e me deixava 

seco para que, à noite, umedecesse novamente, e isto foi imprescindível para que não me 

ressecasse demais nem me tornasse úmido demais; posso dizer que foi o passar dos dias e das 

noites que me permitiu continuar inteiro e pronto sobre a escrivaninha à espera do que se 

ainda lerá. Minha esperança redobrava a cada amanhecer em que não me metiam junto com 

outros códices em um armário qualquer: isto é o fim de todo o manuscrito. Dificilmente volta-

se à escrivaninha e, quando isto acontece, é ainda mais difícil que se reúnam os outros 

manuscritos necessários para que se continue a cópia do momento em que se parou. Não foi o 

meu caso, felizmente, mas isso ainda não podeis saber, porque deste fólio ainda não saístes, 
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mas sobre isso já discutimos e vistes que tenho razão... Não saberia dizer o que aconteceu a 

meu copista, eis porque devo esperar a sua volta ou a de outro monge. 

 E assim, enquanto O Romance do Horto permanecia à espera de sua continuação, 

aconteceu que o monge que o produzia, logo depois de desenhar o algarismo zero daquele ano 

de 1310, ficou em silêncio por algum tempo, um silêncio que traduzia uma profunda 

inquietação que tomara conta do Irmão Crispim. Depois de escrever aquele zero, sua mão 

estancou e ele permaneceu imóvel. Virou o rosto para a janela e contemplou os montes verdes 

de Alcobaça, acompanhando com a vista as suas ondulações, admirando-se com as infinitas 

tonalidades de verde, perdendo de vista os voos ligeiros das aves e tentando entender a 

linguagem das nuvens, que conversavam com ele sem que ele pudesse respondê-las. A destra 

deixou a pena num potinho de barro onde se acumulava um pouco da tinta-noz 

comercializada por Seu Fortunato Alvarenga e ali ficou por um bom tempo. Irmão Crispim 

parecia bastante aflito. Olhava pela janela do scriptorium e depois lia e relia o pouco que 

começara a escrever no pergaminho e fazia um ar de descontentamento. Fechava as mãos com 

força, mordia os lábios, tamborilava com os dedos na escrivaninha, observava os irmãos de 

ofício, alguns a escrever o que se lhes ditava, outros a copiar montanhas de pergaminhos e 

livros e ele ali, parado, observando as poucas linhas que produzira até então. Depois de um 

bom tempo, disse para si mesmo: não posso continuar. Isto não faz sentido! E afligia-se 

profundamente com nervosismo aparente até que decidiu levantar-se, abandonando seu 

material de trabalho sem sequer organizá-lo, prática, aliás, passível de punições pelo copista-

mor, dada que uma das regras a serem seguidas pelos monges copistas era a disciplina e a 

organização. Nada podia ficar fora do lugar, como fizera Irmão Ciremão de quem, aliás, nada 

mais se soube, depois que deixou a sua tarefa misteriosamente, ao contrário, porém, de Irmão 

Crispim, de quem se pode contar por que parou de repente a cópia deste manuscrito e o que se 

passou com ele. 

 Ora, aconteceu que Irmão Crispim abandonou o scriptorium muito apressado e 

visivelmente transtornado, chegando mesmo a deixar muitos colegas copistas 

pecaminosamente curiosos e instaurando no scriptorium uma grande nuvem de cochichos e 

sussurros, muito inapropriados e que não podem, segundo dizem, produzir nada de bom, 

como um texto medieval que lembro ter lido na Torre do Tombo certa vez e que dizia mais ou 

menos assim: houve uma vez, num scriptorium monástico de uma pequena cidade lusitana na 

fronteira de Castella, um episódio muito maravilhoso que se deve contar em honra e glória ao 

nome de Deus. Esse mosteiro era conhecido na região por causa do voto de silêncio de seus 
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monges, perfeitíssimo e inabalável. Não havia situação que os fizesse falar, nem mesmo as 

próprias missas e nem nas confissões nenhum dos monges ousava abrir a boca nem emitir 

qualquer som. Havia, dizem as crônicas, todas elas anônimas, até mesmo um rito próprio para 

aquela comunidade, o que, no começo, desagradou a muitos bispos e até mesmo ao Papa, 

quando a notícia de um rito particular chegou-lhes aos ouvidos. Mas, como aquele voto de 

silêncio maravilhava a todos e era muito exemplar aos outros monges das outras comunidades, 

a concessão do rito particular foi tolerada, porque muitos bispos se hospedavam naquele 

mosteiro e nunca nenhum deles viu motivo para observações ou castigos ou intervenções. Mas o 

diabo, que ronda muito mosteiros e igrejas à procura dos justos para tirá-los do bom caminho, 

viu nesse silêncio tão magnífico uma boa oportunidade de corromper todos os irmãos. E assim, 

numa manhã de céu azul e nuvens ligeiras, sem brisa nem vento mas de um calor agradável, 

aproximou-se da janela o diabo e viu que os irmãos trabalhavam no scriptorium muito 

concentrados e disciplinados e, como de costume, nenhum deles dizia uma palavra sequer. Se 

precisavam de um livro, pediam-no por escrito ao irmão bibliotecário; se precisavam de mais 

tinta ou de uma nova pena, faziam-no da mesma forma, e assim trabalhavam em profundo 

silêncio todos os irmãos daquele mosteiro que, por piedade, deve ter seu nome mantido em 

sigilo, porque caiu em desgraça por causa do diabo. Assim, vendo-os tão compenetrados nas 

cópias e nos estudos, entrou pela janela e pôs em prática sua artimanha: sussurrou qualquer 

coisa no ouvido do irmão que se sentava mais próximo à janela, mas não disse nada que 

pudesse ser compreendido, e o monge perturbou-se, porque não só não pôde entender o que lhe 

fora sussurrado, como também pensou logo que um dos outros irmãos houvera quebrado o voto 

sagrado de silêncio. Parou o seu estudo e olhou desconfiado para os lados, mas não viu 

ninguém dizer palavra. Sem ter encontrado quem pudesse ter sido o culpado por tão vergonhoso 

erro, enfiou-se novamente em seu manuscrito. O diabo, vendo que havia terreno fértil para 

plantar o mal, seguiu com seu plano, sussurrando e inquietando um monge após o outro, e logo 

todos os irmãos que estavam no scriptorium se viram muito perturbados e incomodados, e 

desconfiavam uns dos outros, e essa desconfiança instalou-se nos seus corações como a erva 

daninha se agarra às plantas e como a raiz da figueira sufoca as árvores nas quais se agarra 

com seu abraço mortal. E o demo continuou a sussurrar nos ouvidos dos monges, mas agora 

insuflava-os a acusarem-se uns aos outros com seu mau conselho, e não demorou muito para 

que um e outro levasse o dedo à boca e pedisse silêncio com um chiado, e os outros viam nisso 
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muita soberba, e se irritavam com os pedidos de silêncio. O diabo, que viu sua intenção se 

concretizar, riu-se muito e abandonou o mosteiro, lançando-se pela janela e mantendo-se no ar 

com suas asas de dragão. Dentro, porém, os monges já falavam alto uns com os outros, uns 

inconformados por lhes ter sido pedido silêncio, outros, indignados com o vozerio, e começaram 

a se insultar e o ódio tomou conta de seus corações de tal forma que nem o abade pôde contê-los, 

e tudo o mais que se passou naquele scriptorium deve ser segredado, porque eram muito bons 

homens e muito bons seus corações, mas não puderam com a tentação do diabo, e nisso há tanta 

desgraça que sabê-la já é o suficiente, e não devemos mais perturbar a memória daquela 

comunidade. 

 Irmão Crispim houvera saído do scriptorium em grande ansiedade, e uma terrível 

agonia esmagava-lhe o peito e o deixava sem ar. Desceu as escadas em caracol com muita 

pressa sob os olhares espantados dos outros monges e precisou mesmo apoiar-se na parede 

circular, frigidíssima naquela manhã, pois já lhe começara a faltar a visão e um desmaio 

parecia iminente. Senhor, começou a orar, arrancai essa angústia do meu peito! Não permitais 

que eu morra aqui sem que consiga a luz que tanto busco neste momento. Amém. Terminada 

a breve oração, iniciou um pai-nosso silencioso, recompôs-se e continuou a descer a 

vertiginosa escada, que levava do scriptorium ao claustro, na ala norte, até que encontrou 

novamente a luz do dia, que trazia uma grande paz e uma magnífica claridade e pôs a mente 

em ordem. Passou pelos aposentos do cardeal e dirigiu-se até a sala dos monges, onde 

encontrou alguns irmãos e lhes perguntou se sabiam por onde andava D. Hermenegildo. Vi-o 

há pouco na capela da levada, respondeu um noviço. Irmão Crispim então tomou ligeiro a 

direção da capela, nos pátios da ala leste, passando pela cozinha, onde, àquela hora, um pouco 

depois da terça, os irmãos de serviço preparavam o almoço do dia. Pelo cheiro que saía de lá, 

enchendo todo o refeitório, haveria costeletas de porco, prato de que Irmão Crispim gostava 

muito, pois adorava passar o delicioso pão de Alcobaça, servido todos os dias, no molho que 

era servido junto com as costeletas. Chegava a se confessar depois das refeições tamanho o 

prazer que sentia naquele simples costume à mesa, e que o deixava tão feliz. À porta da 

sacristia, passou pelo lavabo e achou que seria bom lavar o rosto e as mãos para se acalmar. 

Apoiou-se na pia depois de banhar-se com meia jarra de água fresca e controlou sua 

respiração descompassada. Sentiu mais uma vez o cheiro das costeletas de porco pelos 

corredores e isso o deixou ainda melhor. Desse modo, atravessou a sacristia e ganhou o pátio 

externo a leste da igreja, de onde já se podia avistar a pequena capela da levada, uma picada 

que descia até a curta estrada que levava à cidade. Chegou à entrada da capela, que não devia 
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ter mais que umas seis ou sete varas de comprimento em cada lado, muito simples, construída 

com sobriedade franciscana. Dois bancos curtos de madeira em cada flanco, deixando um 

estreito corredor livre, eram os únicos móveis. No fundo da capelinha, uma imagem de Nossa 

Senhora do Desterro por detrás do pequeno altar feito de pinho e parcamente decorado. A 

imagem da santa estava dentro de um relicário na forma estilizada de uma igreja, de madeira 

pintada mas sem adornos, e esta, por sua vez, em cima de um console de alvenaria que saía da 

parede, com traços que lembravam os de uma concha e espirais nas pontas, como se fossem 

folhas. Acima do relicário, um crucifixo em madeira suportava o corpo de cristo, também em 

madeira, mas pintado de cores muito vivas e de aspecto tranquilo, longe de estar sofrendo. 

Uma curiosíssima peça sacra. A luz que entrava pelo minúsculo campanário, no meio do teto, 

onde estava pendurado um pequeno sino de bronze que se podia badalar puxando-se uma 

corda rota que descia até altura de um homem de estatura média, iluminava a pequena capela 

e também D. Hermenegildo, que orava de joelhos em frente ao altar. Irmão Crispim 

permaneceu em silêncio e ameaçou sentar-se quando D. Hermenegildo começou a se levantar. 

Fez o sinal da cruz e virou-se na direção da saída, encontrando Irmão Crispim. 

― Ah, Irmão Crispim. Bom dia. 

― Bom dia, D. Hermenegildo. Se não se importa, gostaria muito de conversar com o senhor. 

― Parece aflito, irmão. Alguma coisa o deve estar incomodando, pois não? É caso para 

confissão? 

― Oh, não, não é para tanto, seria mais o caso de uma orientação, um aconselhamento. 

 D. Hermenegildo convidou Irmão Crispim a saírem da capela com um gesto, ao que 

logo estavam do lado de fora. Aproximava-se a hora sexta. 

― E em que este velho monge pode ser útil a tão letrado e culto irmão? 

― Bem, irmão, é algo que se passa com a cópia em que estou trabalhando neste momento. 

― E que seria... 

― O Romance do Horto, de D. Tadeu Laras. 

― Ah, compreendo. Este é sem dúvida um livro dificílimo de ser copiado: há tantas versões e 

cópias, tantos comentários e glosas que muitos copistas já o abandonaram; perderam-se, 

disseram-me já algumas vezes. Aquele livro é um labirinto em que muitos desejam entrar mas 

do qual poucos conseguem sair e, mesmo assim, quando saem, saem em outro livro. Nunca 

encontrei um copista ou um estudioso deste livro que dele retornasse.  
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 Era a primeira vez que Irmão Crispim ouvia comentários assim sobre O Romance, e 

isso o perturbou ainda mais. Percebendo que suas palavras tiveram um efeito inquietante no já 

relutante Irmão Crispim, D. Hermenegildo tentou consertar o efeito negativo provocado. 

 ― Mas não creio que este vá ser o seu destino, irmão. Veja, não lhe faço uma mera 

lisonja, mas é sabido que você é, efetivamente, um excelente copista, um respeitado narrador 

e um homem de exímio domínio sobre as letras. Além disso, para tudo há uma primeira vez, 

não acha? 

 Irmão Crispim sorriu desajeitadamente com a opinião de D. Hermenegildo e 

tranquilizou-se um pouco, deitando sua mente inquieta no macio tapete do elogio e do 

reconhecimento. 

 ― Se é assim que o irmão vê meu trabalho, por isso fico-lhe grato, mas não sei se 

correspondo verdadeiramente aos comentários... De qualquer maneira, estou preocupado, 

irmão. Estou vindo do scriptorium neste momento, abandonei tudo em cima da escrivaninha e 

não tive outra opção senão me afastar de lá o mais breve possível, chegou-me a faltar o ar. 

 ― Como lhe disse antes, irmão, isto não chega a ser novidade para mim, outros já 

abandonaram este manuscrito, muitos em piores condições do que as suas. O que aconteceu 

exatamente enquanto trabalhava nesta cópia? 

 ― Veja, D. Hermenegildo, eu comecei na manhã de hoje a copiar o manuscrito, 

tentando organizar todo o trabalho anterior do Irmão Ciremão, que havia deixado na 

escrivaninha uma grande confusão, e me foram necessárias apenas algumas poucas linhas 

para que recaísse sobre mim toda essa grande aflição. 

 ― Isto, pois, é novidade para mim. Um desassossego tão rápido por causa de poucas 

linhas... Devia estar copiando uma parte complicada do manuscrito, talvez? 

 ― De fato, não me pareceu uma passagem particularmente obscura, mas um problema 

de continuidade. 

 ― Mas então bastava que procurasse Irmão Ciremão para resolver o problema. Nem 

sempre conseguimos pela escrita a ordenação das ideias que estão em nossa mente, mas, se 

consultados os autores, é possível se chegar ao entendimento e, então, seguir com a narrativa. 

 ― Nisto está uma grande verdade sobre nosso ofício, mas não me foi possível 

encontrar Irmão Ciremão, ninguém soube dizer-me onde estava. Procurei-o em sua cela, no 

claustro... Não lembro de tê-lo visto sequer nas orações nem no refeitório. Parece que 

desapareceu como desaparecem, às vezes, fólios de manuscritos, ou como somem de muitas 

narrativas alguns personagens, de forma enigmática. 
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 ― Ou de forma proposital, como muitos escribas preferem, disse D. Hermenegildo de 

forma despreocupada. Mas, dize-me, o que quer dizer com continuidade? 

 ― Deveria continuar falando sobre a infância de D. Tadeu neste momento do 

manuscrito, especificamente de 1305 a 1310, ano da primeira grande pestilência em Portugal, 

mas faltam-me as crônicas necessárias a essas narrativas, e meu espírito se inquieta 

muitíssimo com a escassez dessas informações. 

 ― Por que não escreve apenas algo do tipo “passados cinco anos...” ou “com a grande 

peste de 1310” ou, quem sabe ainda uma expressão mais comum como “anos mais tarde...”? 

 ― Não poderia fazer isso, D. Hermenegildo. Há com certeza algo de relevante que 

mereça ser contado nestes cinco anos! Estaria enterrando para sempre passagens que 

poderiam ser muitíssimo reveladoras ou que pudessem explicar outras coisas diversas sobre 

D. Tadeu, sobre O Romance do Horto, quiçá sobre nós mesmos! 

 ― Vejo que o que lhe aflige, irmão, portanto, não é exatamente a falta ou não de 

matéria para ser narrada, mas a dúvida se há ou não tal matéria. 

 ― Sim! Acho que é isso mesmo que se passa! Se não há nada de importante, muito 

bem, mas não saber se há ou não matéria narrativa é que me excrucia o espírito! Como posso 

ocultar cinco anos da vida de nosso próprio autor? E se nós, por exemplo, nascemos num 

esboço feito nesses cinco anos? E se viemos de outro manuscrito? D. Tadeu nos lera ou ouvira 

falar de nós? Isso tem a ver com nossas próprias origens, D. Hermenegildo! Não sei se 

poderei continuar desse modo... Talvez desapareça como Irmão Ciremão... O que o senhor 

acha? 

 ― Bem, acho que se a tradição não nos legou os cinco anos que tanto lhe afligem, e se 

não há como vir a conhecê-los, não há o que fazer, como não há o que fazer com os anos 

ocultos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sabe o que se passou com o Salvador durante 

esse tempo? E não estamos aqui hoje, eu, você, nossa comunidade, toda a cristandade, firmes 

sobre a rocha da fé apesar desse mistério? 

 ― Não quero iniciar uma disputatio, irmão, até porque eu sairia derrotado, 

naturalmente, mas, sobre os anos ocultos de Jesus há os testemunhos dos evangelhos 

apócrifos. 

 ― Mas os evangelhos apócrifos não passam disso mesmo: textos apócrifos. Não têm 

garantia de veracidade, não foram inspirados pelo Espírito Santo. São relatos em que não se 

pode confiar e que muitas vezes culminam em heresia. 
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 ― É claro que não podemos comparar O Romance do Horto com a Bíblia, D. 

Hermenegildo, mas, ao menos, temos hipóteses que podem e devem ser refutadas, 

compreende? Há um terreno, há uma matéria que pode, inclusive, fortalecer a fé naquilo que é 

inspirado por Deus. Não posso simplesmente passar por cima destas dúvidas, sob pena de ser 

o responsável pela desinformação e pelo engano... 

 Ficaram ambos em silêncio durante um bom tempo, contemplando a imagem da 

capelinha de Nossa Senhora do Desterro, a ouvir os pássaros, a tentar acompanhar o voo 

imprevisível das borboletas, a imaginarem que, assim como as formigas eram ínfimas a seus 

olhos, eles também o seriam aos olhos de Deus. Interrompendo seus pensamentos, os sinos de 

Alcobaça anunciaram a hora sexta, chamando os monges para a oração, depois da qual 

deveriam seguir para o refeitório onde as costeletas de porco com o delicioso molho de ervas 

aguardavam o apetite de Irmão Crispim e dos demais. 

 ― Devemos ir, irmão, é dia de costeletas de porco para o almoço! 

 ― Sim, eu já havia sentido o cheiro ao passar pela cozinha quando vinha nesta 

direção, e parecem particularmente deliciosas hoje. 

 ― Deve ser por causa de um noviço que começou hoje como cozinheiro. Parece que 

veio da Saxônia e cozinha as carnes com vinho e cerveja, nada mal, não? E continuou, vendo 

que Irmão Crispim se descontraíra o suficiente com o comentário para que pudesse aceitar 

novas ideias ― Diga-me, irmão, você seria capaz de contar-me tudo o que lhe acontecera 

entre seus cinco e seus dez anos de idade? 

 Irmão Crispim espantou-se com a pergunta, mas, como se aproximavam do refeitório e 

o cheiro das costeletas lhe tirara toda a severidade da conversa, fazendo-o pensar em mais 

nada além do pão alcobacense mergulhado em molho de ervas, respondeu de forma bem mais 

leve. 

 ― Não saberia dizer com exatidão, já faz tempo, não me lembro de tudo... 

 ― E, se pudesse contar-me tudo o que se passou nesses anos, ou mesmo se 

conseguisse escrever toda essa matéria, acha que alguém suportaria ouvir ou ler toda a sua 

narrativa? 

 Com esta última pergunta, Irmão Crispim percebeu onde D. Hermenegildo estava 

querendo chegar e percebeu a tolice de todos os seus questionamentos narrativos. Ao 

entrarem no refeitório, D. Hermenegildo ainda dirigiu algumas palavras ao irmão antes que se 

silenciassem durante a leitura das Santas Escrituras escolhida para o almoço do dia. 
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 ― Pense nisso, Irmão Crispim, às vezes um “passaram-se cinco anos” é muito melhor 

do que toda a narrativa de todos os seus mil oitocentos e vinte e seis dias, contando-se com 

mais um dia do ano bissexto deste quinquênio.  

 E dedicaram-se todos às costeletas de porco e às fatias de pão embebidas no molho de 

ervas de que tanto gostava Irmão Crispim, que sentara ao lado de D. Ciremão sem notá-lo 

tamanho o apetite, mas isto se deu em outra cópia deste manuscrito, e não nesta. 

 Terminado o almoço, os monges voltaram às suas ocupações, menos Irmão Crispim 

que, ao invés de voltar para este manuscrito no qual estava trabalhando, achou melhor colocar 

as ideias em ordem antes de se lançar à escrivaninha. A conversa com D. Hermenegildo tinha 

sido boa e, na verdade, seu espírito parecia mais conformado com a ideia da supressão de 

meses e meses de detalhes da vida de D. Tadeu, substituindo-os por uma simples expressão 

que ocuparia menos de uma linha de um fólio. Não que estivesse totalmente convencido, mas 

o argumento era plausível, e sobre isso permitiu-se refletir dando voltas no claustro, na ala 

norte, onde outros monges também caminhavam em meditação ou em leitura, como muitos 

costumavam fazer depois do almoço. O gosto do molho de ervas ainda se fazia sentir na boca 

do copista, e também o peso de uma refeição bem pouco frugal, e isso fez com que Irmão 

Crispim pensasse em tirar um cochilo antes de retomar seu trabalho no scriptorium, mas seus 

pensamentos ainda estavam voltados para os cinco anos ocultos de D. Tadeu, e isso, com 

certeza, não o permitiria dormir tranquilamente até a nona hora. Era melhor que se ocupasse 

dO Romance do Horto e se livrasse logo daquela questão, no final das contas, tão menor. O 

copista logo veria que esse não, era nem de longe, um assunto menor... 

 Percorreu metade ainda do claustro para chegar à estreita passagem que dava acesso à 

fria escada de caracol que o levaria até o scriptorium. Subiu devagar: todas aquelas costeletas 

de porco e o pão inchado de molho cobravam agora o seu tributo com um grande torpor. Ao 

chegar ao scriptorium, viu que muitos irmãos já estavam ocupados cada qual com seu 

manuscrito: uns produziam seus próprios textos, como D. Miguel e o seu Crônicas do Orto do 

Esposo, outros copiavam antigos tratados teológicos dos Pais da Igreja, alguns em latim, 

outros em grego e uns poucos em árabe. O mosteiro de Alcobaça era, naquela época, um 

grande centro de produção cultural: recebia encomendas de vários lugares da Europa: os 

grandes centros culturais e comerciais da Itália, como Verona e Milão; cidades da Espanha, 

como Toledo; de toda a Francia chegavam pedidos de cópias de Livros de Horas; até o 

próprio rei D. Pedro I fizera uma encomenda especial a D. Hermenegildo, mas nisso divergem 
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as crônicas quanto às datas, de forma que não é prudente aprofundarmo-nos nesta questão 

específica de manuscrito tão importante quanto o Orto do Esposo. 

 Irmão Crispim sentia-se ainda inseguro, menos do que anteriormente, mas achou que 

poderia conseguir um pouco mais de confiança se falasse ainda uma vez mais 

com D. Hermenegildo, que era o bibliotecário-mor na época 

em que se passaram todos esses eventos. Procurou-o em 

sua sala, que ficava num dos cantos do scriptorium e, à 

porta, viu-o debruçado sobre um códice, mas não estava 

escrevendo, e sim parecia juntar pedaços de pergaminho, 

como se estivesse escolhendo um pedaço menor que coubesse 

num pequeno buraco do códice. As falhas, os rasgos e as mossas em pergaminhos, 

individualmente não causavam grandes problemas, bastava que se escrevesse ao lado e 

pronto, mas o conjunto dessas interrupções no corpo dos pergaminhos, se somadas todas, 

acabava por diminuir em muito o número de espaços disponíveis à escrita, e o prejuízo que 

advinha da compra de mais fólios, por sua vez, também era considerável, mesmo com a 

prática do palimpsesto que, se mal feita, ao invés de apenas apagar o texto da camada mais 

externa dos pergaminhos, fazia-lhes um furo e os inutilizava, e são incontáveis as mesclas de 

textos por causa de outros textos que acabavam por surgir nas falhas que os traziam à luz. 

 ― D. Hermenegildo, o senhor... 

 Mal começou a falar, Irmão Crispim foi interrompido por um simples gesto de D. 

Hermenegildo, que levantou a mão direita e estendeu o dedo indicador pedindo que o copista 

aguardasse um instante em silêncio. E, depois de poucos minutos, disse-lhe: 

 ― Irmão, pode me passar o recipiente de cola, por favor? 

 Irmão Crispim busca o pote de cola com os olhos pelo pequeno recinto mas não o 

encontra. Adiantou-se a ele D. Hermenegildo. 

 ― Ali, à nossa esquerda, na segunda prateleira de baixo para cima. É um pote escuro, 

deve ter um pincel dentro e há várias marcas de cola seca ao redor, na boca do pote. Achou-o? 

 O monge o identifica e o entrega ao bibliotecário-mor, que o recebe sem tirar os olhos 

de um pequeno pedaço de pergaminho que se sobrepunha a um palimpsesto já bastante 

desgastado. Irmão Crispim consegue ler naquele pequeno quadrado de couro curtido a frase 

“de autoria de D. Hermenegildo de Tancos” e, logo em seguida, no centro do pergaminho 

raspado, o título do calhamaço e se surpreende, denunciando-se com o silêncio prolongado, 

que quebra ao perguntar a D. Hermenegildo: 

cheiro que saía de lá, e 
costeletas de porco, prato  
ssar o delicio pão de Al 
molho servido junto com a 
ois das refeições taman 
costume à mesa, que o de 
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 ― Irmão, este não seria, por acaso, o... Interrompeu-o mais uma vez o bibliotecário-

mor. 

 ― Sim, irmão, o próprio, aquele que nunca deveria ter sido escrito e, apesar disso, 

fora-o duas vezes! 

 ― Mas, D. Hermenegildo, se me perdoa o atrevimento, neste pedaço de pergaminho 

está escrito...  

Pela terceira vez, agora com certa veemência, interrompeu-o D. Hermenegildo. 

 ― Que sou eu o seu autor? Sim, é verdade, e é preciso que assim seja, caso contrário 

não seriam necessárias as próximas páginas deste manuscrito, e nem eu nem você estaríamos 

tendo esta conversa. E é melhor que não falemos mais sobre esse assunto, afinal, esse livro 

nunca chegou a ser terminado e, portanto, não chegou a existir, está perdido. 

 ― Mas se o senhor está a dar-se como seu autor... 

 ― Isto, meu caro Irmão Crispim, é apenas uma cópia inacabada que não interessará a 

ninguém, e que importam os autores desta ou daquela cópia de um manuscrito que nem 

sequer existiu? Muito se falará do original perdido do Orto do Esposo, mas, enquanto sua 

autoria se mantiver anônima, não haverá problema. Quanto às cópias, todas elas só chegam 

até um certo ponto e terminam abruptamente, como se seus copistas tivessem desaparecido. O 

original, este sim, ainda que de natureza mítica, deve permanecer anônimo, ou estaremos 

todos condenados a desaparecer com ele. Portanto, meu jovem letrado, ou o autor deste livro 

sou eu ou ninguém, pois não ganho nada com isso, a não ser o fardo de ter minha existência 

questionada até o Fim dos Tempos... 

 Irmão Crispim não entendeu muito bem o raciocínio de D. Hermenegildo, mas achou 

melhor dar por encerrada a conversa ou então não conseguiria falar sobre seus próprios 

questionamentos. 

 ― O que deseja tratar comigo agora? Estou um pouco ocupado, como pode ver. 

Inquiriu D. Hermenegildo com uma intenção clara de não desejar perder muito tempo com 

coisas menores. 

 ― Na verdade, irmão, eu só gostaria de dizer-lhe que pensei bem sobre o assunto de 

que tratamos pela manhã e resolvi seguir o seu conselho, apesar de ainda não gostar muito da 

ideia. 

 ― Pois muito bem então, verá que essa foi uma decisão acertada. Seu manuscrito o 

aguarda, não o deixe esperando por mais tempo. Já é tempo de alguém conseguir terminá-lo, e 

espero que você seja o monge que concluirá esta difícil tarefa. 
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 Irmão Crispim se sente encorajado mesmo com toda a rispidez de D. Hermenegildo e, 

num apertar de lábios, concordando com as palavras ditas pelo bibliotecário-mor, acena a 

cabeça e se retira da presença de seu superior. Este, tendo sido deixado sozinho novamente, 

passa a cola no pequeno pedaço de pergaminho a cola-o sobre um pequeno buraco do fólio 

sobre o qual estava debruçado anteriormente. 

 ― Orto do Esposo Cristo Jesus edificado de muitos exemplos para instrução e 

recreação das almas por Frei Hermenegildo de Tancos, monge alcobacense... diz em voz 

baixa, e continua: ― Serpens mordet propriam codam ad infinitum... E, depois de uma pausa, 

tendo fixado os olhos no livro que acabara de receber seu novo autor, levanta-se e o coloca 

numa prateleira no meio de outros livros e deixa sua sala com ar preocupado. 

 Enquanto isso, Irmão Crispim já se sentava à sua escrivaninha e tentava ordenar o seu 

material de trabalho para prosseguir com a cópia dO Romance do Horto. 

E, como senti mais uma vez a pena a arranhar-me, e o gosto acre da tinta escura a revolutear 

sobre mim, dando-me sentido e existência, deduzi com facilidade que meu copista voltara do 

intervalo ao qual me permitira e dentro do qual tantas reflexões pude fazer. No entanto, os 

movimentos da pena senti-os imprecisos, hesitantes, e não foram poucas as vezes as em que o 

estilete raspara-me a superfície, tanto que já me imaginava coberto de furos e rasgos. As 

palavras vinham e logo eram raspadas; as frases surgiam e imediatamente eram apagadas. 

Algumas letras, quando se desenhavam, aguardavam, órfãs de vocábulos completos, outras 

letras que a seguissem, às vezes, por muito tempo. Escrevia-se-me, pude bem senti-lo, 

qualquer coisa que perturbava meu copista... Cinco anos se passaram... Cinco anos se 

passaram... E assim, Tadeu cresceu em meio à vida na corte e à vida religiosa.... E assim, 

Tadeu cresceu em meio à vida na corte e à vida religiosa... Foi dessa maneira, estando sempre 

em Alcobaça ou Serra Alta ou Tancos, que o jovem menestrel... Não, isso já foi dito... E entre 

a tentativa de formular uma frase e outra o espaço de tempo aumentava um pouco mais, e não 

me era mais possível, depois de algum tempo, identificar os balbucios do hesitante monge. 

Talvez o Dr. Leitão possa me ajudar, dizia, ou ainda, mas como pode alguém confiar no 

testemunho de um cão, por São Jerônimo!, irritava-se. Até que, repetindo a frase “cinco anos” 

várias vezes, chegou a apoiar a sua testa sobre mim, reclinando-se totalmente para a frente 

sobre sua escrivaninha, e dormiu profundamente, à larga, como dormem os justos, 

pesadamente, abandonando-se por completo ao sono e ao cansaço. O hálito de costeleta de 

porco, molho verde, pão e cerveja se espalhava sobre mim, e a baba que lhe escorria da boca 

manchou-me um importantíssimo trecho que agora estará perdido para sempre e por isso não 
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lhes posso contar, mas lhes posso contar o sonho que teve e todas as maravilhas que nele 

aconteceram, e tudo isso lhes posso contar graças ao fato do pobre monge ter deitado sua 

cabeça sobre mim, pois os sonhos são como os livros e os livros são como os sonhos: eles 

falam a mesma língua, transitam por lugares onde ninguém mais, à exceção dos loucos, 

conseguem transitar, pois somos feitos da mesma matéria dos sonhos, e assim como há 

sonhos dos quais nunca mais saímos, da mesma forma há livros dos quais nunca mais nos 

livramos, porque afundar-se num livro é como afundar-se num sonho, ou num pesadelo, tudo 

dependerá da história, do enredo, da pura vontade do livro e do simples capricho do sonho, e é 

melhor que nos deixemos dormir sobre bons livros, E poreemm dizia Sã Jheronimo, já que 

ennele se ffalou e a elle se rougou, aa sancta uirgem Euthochia que nõ cessasse de leer ataa que 

a forçase o sono, em guisa [que] caysse a sua face sobre o liuro, e que nuunca tirasse o liuro da 

Sancta Escriptura da mãão. E, entregue que estava ao sono o copista hesitante, não ordenava 

mais o pensamento e tomaram conta dele seus sonhos, e nele apareceu D. Tadeu Laras, ainda 

muito pequeno, correndo pelos campos de Serra Alta junto a seu amigo, o pequeno Henrique 

Oliveira, e ora divertiam-se pelas vielas pobres de Serra Alta, ora escondiam-se um do outro 

nas cercanias do castelo dos Oliveira, em Tancos. E por outras vezes, viu Irmão Crispim – 

pude saber-lhe o nome assim que deixou sua cabeça pressionar-me contra a escrivaninha – D. 

Tadeu estudando muitos e muitos livros na biblioteca de Alcobaça, sob os ensinamentos de D. 

Hermenegildo, e as pilhas de livros eram mui altas e nelas havia tantos livros e eram tantos os 

montes de códices que chegavam ao céu como a Torre de Babel. E viu também que muitos 

anjos, próximos que estavam de tantos livros, puseram-se a lê-los e muitos eram arremessados 

aos infernos pois eram livros proibidos, e antes mesmo de chegarem às profundezas, 

queimavam-se na queda e muitos queimavam as vestes negras de Irmão Crispim. E logo um 

D. Tadeu adulto, vestindo os trajes de seu ofício de menestrel, apareceu-lhe ao lado e 

entregou-lhe um livro muito grande, de capa cor de terra, envelhecido pelo tempo e 

empoeirado, e olhava-o com seriedade e este, em silêncio, passou a mão queimada pelos 

livros que desciam dos céus aos infernos por sobre a capa imunda e pegajosa, e viu que 

aparecia por debaixo do pó o seu título, e pôde ler “Crônicas de Serra Alta, por D. Tadeu 

Laras, Trovador da Corte de El-Rey D. Dinis”, e quis abrir o livro mas não o pôde pois por 

mais força que fizesse; não se movia a capa. E procurou o menestrel com muita impaciência e 

viu-o, agora como uma criança, à porta da sala de D. Hermenegildo, no scriptorium do 

mosteiro de Alcobaça, e o menino deu-lhe um sorriso e desapareceu por entre as 

escrivaninhas daquele santo local de trabalho. E Irmão Crispim quis gritar mas não pôde 
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porque a voz não lhe saía da boca, contudo, ainda assim, chamou a atenção de D. 

Hermenegildo que lhe lançou um olhar seriíssimo e lhe mostrou a mão direita aberta, e Irmão 

Crispim entendeu que ele quis dizer cinco, mas não falara. E lembrou-se, no sonho, de algo 

que lhe tornara o próprio sonho ainda mais pesado e angustiante: se D. Hermenegildo criara 

D. Tadeu, porque ele próprio não lhe revelara os cinco anos secretos do menestrel? Será que 

não havia, de fato, matéria para ser contada? Estaria D. Hermenegildo escondendo alguma 

coisa? Quis acordar mas o sono não permitiu, puxou-o ainda mais para dentro de si, e as 

visões que Irmão Crispim tinha agora adquiriam um tom cinza, algo de sépia, enevoado, de 

uma atmosfera levemente opressora, abafada, sufocante. E D. Hermenegildo fechou-se em sua 

sala batendo a porta com violência, o que assustou muito Irmão Crispim que viu, de repente, o 

scriptorium transformar-se em uma capela, e reconheceu que era a capela da levada, e 

reconheceu também a imagem de Nossa Senhora do Desterro, e o Cristo crucificado e até o 

sino de bronze no campanário. Ainda assim, era uma capela diferente: suas paredes estavam 

mofadas e havia muita infiltração; o chão era sujo e havia vermes na corda do sino, e a 

expressão tranquila do Cristo que vira naquela manhã em vigília, agora, em seu sonho, era de 

sofrimento profundo, e suas chagas eram abertas e vazavam muito sangue, que escorria e caía 

na imagem da Virgem que deu um grande gemido de dor dizendo “Ai de todos vocês, meus 

filhos, porque é o ano de 1310, e muitos morrerão de morte terrível” e, dizendo isto, o sino da 

capela tocou sozinho, e havia um cachorro muito magro e sem pelos num dos cantos da 

igrejinha que não se movia, sentado sobre as patas traseiras e mirando a porta do pequeno 

edifício. E sentiu como se fosse chamado para fora e foi para a saída e uma luz difusa e 

esmaecida já lhe ia banhar o rosto quando olhou para trás e viu que o galgo sem pelos estava 

no lugar do Cristo crucificado a lamber suas próprias feridas e, assustado, virou o rosto 

novamente para fora e viu o próprio Cristo ao seu lado, no umbral da capelinha, e usava sua 

coroa de espinhos que lhe sangrava a fronte, e estava seminu como se O conhece dos 

crucifixos; mostrou a Irmão Crispim a saída, estendendo o braço esquerdo para fora e, 

conforme o monge saía da igrejinha, seguia-o de perto com os olhos o Salvador. E ao ver-se 

do lado de fora, Irmão Crispim teve uma visão ainda mais maravilhosa, porque viu muitos 

anjos voando de todos os lados, e todos eles pareciam muito preocupados, e foi quando um 

anjo vestindo a lorica romana dos centuriões empunhou uma grande trombeta dourada, e dela 

saiu um som que agitou toda a terra, e era muito terrível aos ouvidos, tanto que Irmão Crispim 

precisou tapá-los com as mãos, inutilmente, e também teve que se afastar de capela da levada 

porque esta começou a desabar com os tremores de terra provocados pela trombeta do anjo 
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centurião, e Nosso Senhor entrou na igrejinha de costas e desapareceu debaixo dos 

escombros. E com isto aterrorizou-se muito o monge copista, mas não fora apenas isto que via 

enquanto sonhava sobre mim. O tremor de terra fizera muitas rachaduras no solo, e eram 

muitas e mui profundas e de muitas se podia ver o próprio Inferno, porque suas labaredas 

chegavam até a superfície e queimavam as árvores e os animais, e a terra pôs-se a vomitar 

muitos caixões e muitos defuntos envoltos em panos de linho; aqueles que estavam dentro dos 

caixões saíam putrefatos e cambaleavam agonizando pela terras, e aqueles que estavam 

enrolados em panos de linho andavam sem rumo, rugindo como o próprio demônio, e Irmão 

Crispim quis novamente gritar e da mesma forma não o pôde, e nisso houve muito pavor em 

sua alma, porque queria acordar e não conseguia, e aproximou-se dele um dos cadáveres que 

pareciam ressuscitados e o abraçou com seus braços podres e aproximou sua cara desfigurada 

do rosto apavorado do monge e lhe disse mui claramente: cinco anos... eis os seus cinco anos, 

monge! Irmão Crispim conseguiu se desvencilhar daquela alma maldita por Deus e foi no 

meio de toda aquela multidão de mortos a se chocarem uns contra os outros e a gemerem e a 

soluçarem e a invocarem perdão a Nosso Senhor que ele viu D. Tadeu menino, e ele sorria e 

acenava para o monge e correu por entre o desfile dos malditos. Irmão Crispim correu 

desesperadamente atrás da criança pois lhe parecera um sinal de grande prodígio, pois o 

menino era o único que não parecia um retorcido ressuscitado, e tentou alcançá-lo desviando-

se dos corpos, e via que muitos anjos lutavam com essas gentes mortas, e a terra não cessava 

de tremer sob seus pés, de forma que era muito difícil correr sem quase cair ou tropeçar, mas, 

ainda assim, sentiu com todas as forças que seguir o pequeno Tadeu era a saída daquele 

pesadelo. E viu-se de fato afastado de todo aquele horror, mas agora estava em meio à floresta 

e estava perdido e assustado, seu hábito já estava em muito mau estado, e seus pés haviam 

feridas e sangravam, e o pobre beneditino sentia muito frio, porque a floresta era escura e 

pareceu-lhe que a noite caíra sem que ele o houvesse percebido. E sentiu-se profundamente 

desolado, caindo de joelhos, e chorou. Foi quando aproximou-se dele D. Tadeu ainda menino, 

e com ele duas pessoas que não reconheceu, mas que seu espírito soube que eram os pais de 

D. Henrique, D. Meinolfo e D. Loela, porque ela vestia uma longa camisola mui branca, 

maculada por uma mancha de sangue que começava na altura da genitália e corria-lhe vestido 

abaixo e, aquele, deduziu ser o seu marido por estar a seu lado, tendo entre eles o pequeno 

Tadeu. E os dois tinham o aspecto muito pálido, a pele acinzentada, as expressões vazias, os 

olhos sem brilho e as carnes amansadas. Foi quando o menino entre eles disse a Irmão 

Crispim: esses são os pais de D. Henrique, mas já o sabes. O que ainda não sabes é que os 
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dois morreram também neste ano de 1310, como quase todos em todas as terras de Portugal30. 

E Irmão Crispim temeu também aqueles dois espectros mas sua curiosidade foi mais forte que 

todo o medo incutido em seu espírito e ele perguntou ao jovem Tadeu: mas e tu, pequeno, 

dize-me por caridade e por tudo o que é mais santo e por todas as almas que estão a sofrer 

neste dia que é o Fim dos Tempos, e tu?, tu, o que fizeste de tua vida nestes cinco anos? Isso, 

Irmão Crispim, não posso dizer-te porque não o sei, era uma criança, o que esperavas?, 

respondeu com inocência. Porém o monge insistiu: mas há quem deva saber, por certo! O Dr. 

Leitão! Sim, este poderá saber onde estiveste e o que fizeste! Este, bom monge, também 

ceifou-o a peste por estes dias, e nada deixou nas Crônicas de Serra Alta que possa saciar teu 

desejo impertinente de a tudo narrar. E te advirto: nem o próprio João das Regras poderá 

acrescentar nada à matéria, que é escassa por sua natureza, porque não houve nada em minha 

vida pueril que seja merecedor de ser contado. O que esperas de mim? Brinquei, cantei, 

chorei, menti, aprendi, sofri, li, contei, vivi, tudo o que faz uma criança, repreendeu-o o 

menino. E continuou: há, porém, algo que fiz neste desgraçado ano de 1310, mas não te posso 

contar, porque é chegada a hora de tua punição por pecado tão grande, este que carregas 

contigo. Punição? Mas eu desejava apenas escrever os fatos! É meu ofício perpetuar as 

narrativas! Como posso fazer isso se não conheço tudo aquilo sobre o que deveria escrever?!, 

desesperou-se. Tadeu soltou as mãos sem vida dos Oliveira e tomou a mão de Irmão Crispim, 

puxando-o para a floresta, ainda mais para dentro, ainda mais escura, dizendo-lhe: nem tudo 

deve ser dito, Irmão Crispim. Se tudo for contado, o que sobra para aquele a quem se conta 

senão uma grande inércia e indolência e um grande sono, e nada mais? Que importa se se 

comeram costeletas de porco com molho de ervas no qual se encharcam fatias de pão num 

almoço do mosteiro de Alcobaça? A não ser que isto tenha alguma relevância, continuou, tais 

coisas não devem ser mencionadas, como aconteceu com a narrativa da última Páscoa de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, em que não faria diferença ser queijo do mediterrâneo ou presunto 

do Egito ou ovos da Galileia ou pão sírio ou vinho da Macedônia o alimento que Cristo 

dividira com os apóstolos naquela celebração, porque o que interessava ser contado era 

apenas a divisão do pão e do vinho, que poderiam ser de qualquer qualidade; era a instituição 

da eucaristia o sentido maior, e não se havia mel e frutas da estação para a sobremesa. 

Enquanto o menino dizia esses prodígios para o monge, atravessando a floresta, Irmão 

Crispim viu, à sua esquerda, uma terrível imagem: debruçado sobre uma escrivaninha, um 

                                                 
30 No Vita Sancti Bertalionis, no verso do fólio quarenta e sete, pode-se ler uma glosa anônima que situa a morte 
de São Bertalião durante a grande peste de 1310, citando, inclusive, o lugar de seus últimos momentos: a Fonte 
das Lágrimas, nos arredores da cidade de Coimbra. Dixit Iohannes coenobita. 
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esqueleto muito assustador, vestindo um hábito beneditino, escrevia com uma pena muito 

longa e retorcida, vermelha, e era como se estivesse em chamas, como a pena da ave 

mitológica que se conhece como ave fênix, um livro mui grande e de muitas folhas. Ao 

perceber que fora visto, o monge cadavérico fechou o enorme livro e na capa Irmão Crispim 

pôde ler: Livro de Ceiça. Muito amedrontado, o copista seguia puxado por Tadeu, mas sua 

curiosidade era ainda maior que todo o pavor que seu próprio sonho o estava fazendo passar, e 

ele tornou a inquirir aquele que viria a ser o menestrel da corte de D. Dinis: se os pais do 

pequeno Henrique morreram, o que aconteceu com ele? Ficou com as aias. Mas foi dito 

anteriormente que também elas foram mortas pela peste. E foram, verdadeiramente, mas não 

morreram neste ano de 1310. Ficaram doentes e muito debilitadas, mas aguentaram tempo 

suficiente para que D. Henrique se tornasse um mancebo e fosse morar com os tios, em 

Cadima, ao Norte. Lá foi criado com os hábitos da nobreza e aprendeu a se comportar como 

um nobre, pois viria a ser cavaleiro consagrado pelo rei. Ao dar essa resposta a Irmão 

Crispim, Tadeu parou e fez silêncio, pedindo-o também ao monge. Os dois permaneceram 

mudos por alguns instantes até que se começou a ouvir um barulho a poucos metros adiante 

deles. Era como se um grande grupo de pessoas andasse pela floresta, provocando um alto 

farfalhar pisando nas folhas secas e quebrando gravetos durante sua passagem. Fazia-se 

também um enorme rumor mas do qual nada se podia compreender, porque eram mais 

gemidos do que palavras. E uma névoa espessa aumentava na direção de Irmão Crispim e 

Tadeu à medida que a multidão avançava em sua direção. Não demorou muito e começaram a 

surgir na frente do monge beneditino e da criança uma chusma de espíritos que pareciam 

presos uns aos outros e se arrastavam com dificuldade, porque muitos deles tinham correntes 

em seus tornozelos, e outros ainda carregavam tochas mas sua chama era azulada, 

assemelhada ao fogo-fátuo, e todos eles pareciam em grande tormento e havia jovens, velhos 

e crianças, homens e mulheres, e até alguns animais no grupo. Irmão Crispim fez o sinal da 

cruz e bradou: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, valei-me em nome de Cristo Nosso 

Senhor! É o bando Hellequin!!! E quis escapar com todas as suas forças mas viu-se 

imobilizado por não soube que coisa e isto muito o atemorizou, e por grande mistério havia-

lhe também uma corrente cuja outra ponta perdia-se por entre os pés de todas aquelas almas 

danadas. E também apareceu-lhe o esqueleto com o hábito beneditino em frangalhos que fora 

visto escrevendo o Livro de Ceiça ao seu lado e entregou-lhe um outro livro. Irmão Crispim 

tomou-o de suas mãos esqueléticas, sentindo o frio de seus ossos e reconheceu o livro pelo 

título: O Romance do Horto. Assim, o bando Hellequin reiniciou sua marcha sem rumo e sem 
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fim pela floresta, levando consigo mais um pobre diabo que se perdeu em sua própria 

narrativa, e ele teve ainda tempo, incapaz de aplacar seu desejo cego de saciar-se de narrativas 

apesar do grande tormento em que se pusera por causa destas coisas, de gritar para Tadeu 

antes de desaparecer para sempre na floresta: e depois?! E depois, o que acontece? E as 

lágrimas corriam pelo seu rosto em grande desespero. E Tadeu respondeu-lhe: isso já o terias 

sabido se não te houvesses detido em míseros cinco anos. E juntou-se a D. Tadeu uma figura 

de rosto comprido, bigodes e cavanhaque finos, testa proeminente e cabelos mal arrumados, 

usando roupas estranhas, como um colar branco, sanfonado em forma de círculo e muito 

largo, e disse ao beneditino: “Não repare vossa mercê em ninharias, Irmão Crispim, nem 

queiras levar tão a termo, que é coisa difícil de se fazer. Não se representam por aí quase que 

ordinariamente mil comédias cheias de mil impropriedades e disparates, e, com tudo isso, 

correm felicissimamente sua carreira e se escutam não só com aplausos, senão com admiração 

e tudo o mais? Prossegue, mancebo, e deixa dizer, desde que eu encha minha bolsa, não faz 

diferença que represente mais impropriedades quanto tem átomos o sol”. Porém, te digo que 

daqui a mais dez anos tudo fará sentido! Como?! Como, pelo amor que tens a Deus Nosso 

Senhor, como?!!! E desapareceu assim, torturado por suas dúvidas, que jamais teriam 

resposta, preso ao bando Hellequin. D. Tadeu, agora mancebo nos sonhos de Irmão Crispim, 

respondeu-lhe com a voz baixa e pesarosa, como se soubesse os tormentos porque passaria o 

jovem copista: isso, meu infeliz amigo, é coisa que não saberás jamais31... E é por isso que 

esta parte dO Romance do Horto está perdida para sempre, assim como Irmão Crispim, de 

quem nunca mais se teve notícia alguma. Aqui, no scriptorium, restaram-me apenas os 

borrões em que muitas linhas se transformaram com a baba do sono do curioso monge, que 

foi para o inferno por tudo querer saber, e tudo querer escrever, e tudo querer contar. E houve 

ainda muitos dias desde que um outro copista assumisse a tarefa que fora de D. Ciremão e 

Irmão Crispim. E foi no fim destes dias que, como já havia dito, a delegação papal chegou a 

Alcobaça e escolheu-me como objeto de exame inquisitório e D. Hermenegildo precisou 

entregar-me aos três supervisores e responder ele mesmo às perguntas e defender-me, pois, a 

quem se argui acerca de um livro que não tem autor senão o responsável por ele? Somente 

depois é que se poderá voltar à nossa narrativa, retomando-a no ano de 1320, quando, 

segundo D. Tadeu, tudo começará a fazer sentido. Mora ad inquisitionem. Expectemus. 

                                                 
31 Terrível passagem... † 
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Interpositio32 

 

 No final daquela noite, depois de Dionéio ter narrado a história de Paganino de 

Mônaco, Neifile fora eleita como nova rainha do grupo, e decidira que as próximas histórias 

teriam o tema livre, de forma que cada um contaria o que mais lhe aprouvesse ou achasse 

mais relevante. Contudo, em sendo o dia seguinte uma sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, filho de Deus, quod est cuius uoluntas deificae et potetiae et sapientiae 

adaequatur33, deveriam todos guardá-lo em oração e devoção, de forma que nenhuma história 

poderia ser contada, pois não há mais bela história que a Paixão do Filho do Homem. No 

sábado, prolongar-se-ia por mais este dia o intervalo entre as jornadas narrativas, isto porque 

era aos sábados que as mulheres lavavam seus cabelos e essa era uma ocasião que tomava-

lhes horas a fio, pois o lavar de cabelos era apenas uma das etapas deste evento semanal. 

Havia as conversas entre as moças, os risos, o deslocar-se até o rio, o preparo das unções para 

os cabelos e os banhos, a sua secagem, os demoradíssimos penteados e tranças em que 

punham-se costumeiramente flores e guirlandas e, finalmente, o vestir-se, no qual umas 

ajudavam as outras e todas viam nisto tudo uma grande diversão. Quanto aos três rapazes, 

sobravam-lhes as atividades corriqueiras: a leitura, os jogos, a exploração dos arredores e o 

ócio, que era uma grande oportunidade para a reflexão e para a filosofia. Assim era que as 

histórias a serem contadas pelo grupo só voltariam a ser ouvidas no domingo. 

A sexta-feira passou-se exatamente como observa a Igreja: em oração, jejum e 

penitência. Não foi possível se confessarem nem comungarem, pois no castelo em que se 

encontravam os jovens não havia padre, monge nem clérigo que lhes pudesse ouvir a 

confissão. Nem no castelo nem nos arredores, coisa, aliás, muito suspeitosa. Todos, 

entretanto, entoaram o mea culpa, um de cada vez, no oratório que havia num dos aposentos 

do castelo, misteriosamente desocupado. Talvez a peste tivesse feito fugirem dali também os 

seus moradores. Embora estivesse abandonado, o castelo não parecia de forma alguma 

assustador, nem residência de espíritos ou outras criaturas maravilhosas. Pelo contrário. Toda 

a mobília era de grande beleza; todos os aposentos do castelo eram muito bem ornamentados: 

a cozinha, os quartos, a capela, os salões... Estranhava-se, apenas, a ausência de seus 

                                                 
32 Non si conosce l'autore di questo innesto nè quando sarebbe stato inserito nella narrazione. Hugo di Siena, 
studioso italiano che per primo tradusse La Romanza del Giardino per la lingua italiana, è stato quello che ha 
trovato questo passaggio in fogli mobili nella copia de La Romanza della biblioteca dell'arciduca di Siena, circa 
1387. Nota di D. Giacomo di Maggio, traduttore cartuccio. 
33 Philosophus XII. 
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ocupantes. Era como se nunca tivessem existido, como se aquele edifício houvesse estado ali 

desde sempre, como numa narrativa, esperando apenas pelos seus personagens que se 

encontrariam fortuitamente, ali, todos escapando da peste. O que se não entendia era o fato de, 

se, naquela época, estarem as pessoas todas fugindo da peste, então não deveria haver lugares 

seguros, refúgios, castelos ou casebres em que a peste não castigasse seus moradores. É 

verdade que esse grande flagelo não ocorrera em todos os lugares da Itália ao mesmo tempo. 

Como um peregrino, a doença avançava de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo. Assim, 

era possível ouvirem-se rumores sobre a peste em lugares por onde ela ainda não estivera, ou 

já estivera e passara, deixando incontáveis mortos e, muitas vezes, cidades inteiras desertas. 

Seria o caso deste elegante palácio no qual preparavam-se para dormir aqueles sete meninos e 

aquelas três meninas depois de mais um dia de longas narrativas e diversão? Talvez, mas, se 

fosse esse o caso, não se pôde encontrar cruzes ao redor do castelo – os rapazes as procuraram 

no sábado, enquanto as moças passavam o dia a banharem-se –, que poderiam provar que 

enterraram-se os mortos e abandonara-se o castelo em fuga aligeirada. Não fora certamente o 

caso de os donos do castelo levarem consigo seus parentes e criados vitimados com eles, 

porque temia-se justamente o contágio pelo contato com os mortos. Então, que fazia um 

castelo amplamente mobiliado, abandonado no meio de uma planície, cercada de árvores 

numa mata densa e fechada? Sem dúvida, esperava apenas pelos personagens que algum autor 

conduziria em sua história. 

Pânfilo, naquele sábado, parecia inquieto, e a ideia de um castelo como aquele existir 

por si só lhe incomodava cada vez mais. Não podia suportar a ideia de ser ele mesmo um 

personagem a esperar que, convenientemente, aquela sexta-feira da Paixão e o sábado de 

lavarem-se os cabelos passassem no aguardo de quê?, de que seu autor tivesse uma ideia para 

continuar aquela narrativa? Aproveitou enquanto Dionéio e Filóstrato dormiam o sono da 

tarde e foi explorar os aposentos do castelo. Nada de incomum com os castelos que conhecia, 

nem com aquele de sua própria família, aquele que se viu obrigado a abandonar pois já se 

amontoavam os corpos em torno de suas muralhas e ameaçavam-lhe, e à sua família, a saúde 

e a vida. Não passou muito tempo nos aposentos pois neles nada lhe pareceu estranho ou 

digno de investigação. Pela biblioteca, ao contrário, sentiu-se atraído pela paixão que tinha 

pelos livros, tão caros e escassos naqueles dias. Aquela biblioteca era verdadeiramente 

magnífica, um aposento com quase o tamanho do salão principal, rodeado de estantes de 

livros nas quatro paredes que iam até o teto. Havia livros de todos os tamanhos, tipos, cores e 

encadernações: pergaminho, couro, madeira, tecido reforçado, cânhamo, rolos, cadernos... 
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Como não estivera ali antes? Como não se deram ao trabalho, todos, antes, de conhecerem 

melhor aquele castelo em que foram parar buscando abrigo? Talvez não fosse importante para 

seu autor descrever os cômodos do palácio tanto quanto o é para mim. 

Pânfilo passou boa parte do dia analisando os livros de que se compunha aquela 

extraordinária biblioteca e ficou surpreso com o que encontrou: autores gregos e latinos, 

códices de medicina, livros litúrgicos, livros de horas, histórias de cavalaria, poemas, livros 

considerados perdidos, autores proibidos pela Igreja, tudo! Absolutamente tudo o que era 

conhecido, e de que ele teve conhecimento existir até aquele dia, estava lá, esperando por 

algum leitor, sabe Deus por quanto tempo e com que intenção. Revirou o que podia, 

apressado, ansioso e eufórico. Muitos daqueles livros já havia lido ou sobre eles já ouvira 

falar. Outros, como o segundo livro de poética de Aristóteles, considerados lendários, estavam 

numa única estante, dedicada apenas a livros não escritos. Era o que dizia a placa dourada no 

alto da estante: Libri Mai Scritti. Ali estavam As Crônicas de Serra Alta, O Romance do 

Horto, O Romance de Renart com anotações de Guinefort, o De Vita Bertalionis, o De 

Narrationius, de pseudo-Agostinho e outros tantos que parecia que, quanto mais livros Pânfilo 

retirava da prateleira, mais havia por retirar. Foi, entretanto, numa pilha de rolos de 

pergaminho desta estante dos livros jamais escritos, que Pânfilo encontrou um texto há muito 

comentado por doutores de todas as universidades europeias: o Tadei Ancipitis Narrationes. 

Segundo a tradição, o Tadei teria sido ocultado pelo próprio autor, D. Tadeu Laras, por falar 

de um terrível acontecimento em sua juventude, e pelo qual praticamente dariam a própria 

vida vários copistas que trabalharam nas mais controversas versões dO Romance do Horto, 

como o misterioso Irmão Crispim, monge beneditino que teria sido copista em Alcobaça e que 

teria sumido de forma obscura enquanto trabalhava no manuscrito que, ainda segundo outros, 

não poderia ter sido terminado sem o Tadei Ancipitis Narrationes, donde considera-se O 

Romance do Horto como uma obra jamais escrita. Todavia, o Tadei, agora, estava nas mãos 

do incrédulo Pânfilo, que leu seus poucos porém longos e terríveis parágrafos com avidez e 

sofreguidão, como um pobre esfomeado comeria as costeletas de porco de Alcobaça se lhas 

pusessem à mesa, bem à sua frente. 

Já terminava o sábado e Pânfilo, que ainda estava na biblioteca e acabara de confirmar 

que O Romance do Horto não tinha, de fato, em seus fólios, nenhuma referência ao Tadei 

Ancipitis, pôde ouvir Neifile chamar seu nome. Estavam todos reunidos no salão principal, à 

exceção de Pânfilo que, assim que foi convocado, desceu correndo as escadas que davam para 
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a biblioteca no segundo piso, carregando uma tocha que servira-lhe de fonte de luz para a 

leitura até então, indo ao encontro de seus amigos. 

— Vocês sabiam que há neste castelo uma inacreditável biblioteca?, disse aos outros. 

— Do que você está falando, Pânfilo?, perguntou Pompeia 

— Da biblioteca que há no segundo andar deste castelo! É inacreditável! Deveríamos 

nos reunir a partir de agora lá em cima e contar as histórias que constam nos outros livros! 

— Mas aí não seriam mais as histórias que devem ser contadas neste livro, e não 

teríamos mais razão para existir, argumentou Fiammeta. 

— Mas são histórias, contos, lendas, narrativas perdidas que nunca ninguém 

encontrou, e por isso nunca foram contadas; por conseguinte, jamais ouvidas! Dar-lhes vida 

não seria maravilhoso? 

— Não há dúvidas de que sim, meu caro Pânfilo, disse Laurinha, mas pense bem no 

paradoxo que criaríamos contando histórias que não existem numa narrativa apócrifa que, a 

princípio, também não existe? Quem, no final das contas, estaria lendo essas linhas? Que 

produção literária fantasmagórica seria essa em que personagens que não existem leem 

histórias que também não existem? 

— Mas quem garante que somos personagens? Estamos aqui, em carne e osso, 

fugindo da terrível peste, reunidos neste misterioso castelo que, convenientemente, está 

abandonado, onde estamos a contar nossas histórias e... Pânfilo hesitou, percebendo a 

contradição de seu argumento. 

— Tu mesmo o disseste, querido amigo, disse Elisa com um sorriso. Não achas 

estranho termos nos encontrado em número de dez, sendo três de nós mulheres e o resto de 

vocês, homens, em número de sete? Não sabes que todos esses números são cabalísticos por 

natureza? Não desconfias de um castelo abandonado sem motivo aparente? 

— Sim, tudo isso é muito estranho, soa mesmo como uma narrativa, mas... Vejam, eu 

encontrei o Tadei Ancipitis Narrationes!, disse desenrolando o pergaminho. 

— Não é possível! Que se encontrem livros que não existem, isso é natural, mas, 

livros que não existem descritos em livros que não existem é uma grande impossibilidade!, 

comentou surpresa Neifile. — Deixe-me vê-lo. 

Pânfilo entregou o Tadei à rainha da jornada do dia seguinte e ela deu uma boa olhada. 

— Amigos, disse, este é, verdadeiramente, o Tadei de que falam As Crônicas do Orto! 

— Que também encontrei na estante dei Libri Mai Scritti, ragazzi! 
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— Devemos guardá-lo novamente! Não veem o perigo que corremos?, Filóstrato 

alertou a todos. — Se, como dizem por aí, o fantasma de Crispim busca até hoje este 

pergaminho, é capaz de logo sermos visitados por ele e pelo Bando Hellequin! 

Todos fizeram o sinal da cruz entreolhando-se, e demonstraram grande temor apenas 

por ouvirem o nome Hellequin. 

— Irmão Crispim seria capaz de nos descobrir aqui?, foi a dúvida de Filomena. 

— Se formos lidos, a notícia se espalha, afirmou Neifile. 

O próprio Pânfilo, depois de alguns minutos em que todos fizeram um aflitivo 

silêncio, pareceu ter encontrado uma solução. 

— Mas é exatamente por isso que devemos ler o Tadei, Neifile! 

— Estás louco, Pânfilo?, bravejou Elisa. — Se nosso temor é precisamente sermos 

descobertos pelo Bando Hellequin por causa do Tadei, lê-lo e torná-lo conhecido o trará com 

certeza até nós! E estamos apenas na terceira jornada! Já imaginaste o que seria de nós, 

interrompidos por personagens que sequer existem, pelo menos neste livro, se não 

terminássemos o que é destinado a se terminar em dez jornadas? Para tudo há um limite, e não 

desejo tornar-me comentário de um erudito qualquer da universidade de Bolonha nem perder-

me em narrativas labirínticas! Não quero abrir mão da minha existência! 

Todos concordaram com Elisa até que Pânfilo explicou seu raciocínio. 

— Muito pelo contrário, doce Elisa. Veja, se lermos na despedida de hoje o Tadei, as 

chances de que a história seja conhecida pelo próprio Crispim são muito boas, porque uma 

descoberta como essa correrá o mundo todo através de incontáveis cópias, e ele já não terá 

necessidade de arrastar o Bando Hellequin até aqui para tomar o pergaminho, ou até mesmo 

alguns de nós. Não dizem os comentaristas que Irmão Crispim perdeu-se para sempre por 

querer saber o que se passara na infância de D. Tadeu? Pois bem, satisfeita sua curiosidade, 

talvez seja até libertado do terrível bando de espíritos condenados. Ele não tem necessidade 

do pergaminho em si, apenas do seu conteúdo, que será revelado por nós se assim decidirmos. 

O que me dizem? 

Pânfilo parecia ter razão. A ideia não era de todo mal. Contudo, a inclusão do Tadei 

Ancipitis Narrationes nas dez jornadas do Decamerão não estava programada e poderia acabar 

com o projeto original. Foi Neifile, dessa vez, quem surgiu com a solução. 

— Amigos, amigas, não devemos nos preocupar com a leitura do Tadei no que 

concerne ao Irmão Crispim ou ao Bando Hellequin, não só pelas razões que Pânfilo acabou de 

nos expor, mas também porque hoje é sábado e, como já foi dito, não nos esqueçamos, neste 
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sábado não contaríamos nenhuma história, de forma que incluir o Tadei em nossa narrativa, 

neste sábado, não prejudicará em nada o andamento das dez jornadas. A história será contada 

sem que seja contada, pois foi contada num sábado, num intervalo que nos foi imposto. 

Assim, teremos lido tal história sem, efetivamente, a termos lido, pois, inicialmente, não se 

deveu ter lido nada neste dia. 

— Mas isto é um paradoxo, Neifile, estranhou Dionéio. 

— O que importa se é um paradoxo, amado Dionéio, se é um paradoxo possível? 

A conclusão de Neifile foi arrebatadora e todos ficaram sem mais palavras. 

— Além disso, não fui escolhida como rainha da próxima jornada? Que assim seja! 

Ordeno que o Tadei me seja entregue e que eu vo-lo leia antes de irmos todos dormir. E 

ninguém poderá dizer que tal manuscrito fora lido, porque hoje é sábado, e já foi dito que 

neste sábado as mulheres entregaram-se a lavarem seus cabelos e, aos homens, restara-lhes o 

ócio. E nada mais. Pânfilo, entregue-me o Tadei; que Irmão Crispim tenha a redenção que 

merece. 

Dito isso, todos comemoraram a decisão de Neifile e Pânfilo entregou-lhe o 

manuscrito, que logo começou a ser lido por Neifile, e que dizia o seguinte: 

“Aqueles dias do ano de Nosso Senhor de 1310 seriam os maís importantes na vida de 

D. Tadeu Laras. Foi nesta época em que seu destino foi selado com a viagem à École des 

Troubadours de Pierre Ricavi, na Provença, em Francia. Nesta fase de sua vida, o menino 

havia progredido muito em seus estudos junto a D. Hermenegildo, no mosteiro de Alcobaça, e 

muito também aprendera com suas andanças não só em Alcobaça, como também em Serra 

Alta, Cós e cercanias. Aprendera a escrever o latim dos monges e a linguagem das gentes 

comuns, incluindo os costumes dos poucos moçárabes que ainda viviam em Portugal e dos 

novos cristãos, estes, muito mais numerosos. Tendo aprendido essas várias formas de escrita e 

leitura, pôde escrever seus próprios textos com o que encontrara de mais bonito em cada uma 

delas: a beleza do sentimento do povo, com toda sua espontaneidade, e as lindíssimas formas 

ditas cultas, dos autores antigos e dos teólogos, dos filósofos árabes e dos estudiosos judeus, 

de maneira que conseguiu dar à emoção do povo versos e formas poéticas bem estruturadas, 

exatamente como os trovadores portugueses aprenderam. Não que o povo não conhecesse a 

rima e os versos, muito pelo contrário. Quantas e quantas estrofes, as famosas cantigas, já não 

ouvira e sabia ele mesmo de cor? Mas muitas coisas o povo não sabia porque a elas não tinha 

acesso e nem sequer podiam supor existir. E foi assim, valendo-se dos sentimentos das gentes 

e das formas eruditas dos clássicos, que D. Tadeu começou a escrever suas próprias cantigas, 
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seus próprios versos, que rapidamente ganharam as ruas e as vilas e as cidades próximas de 

Alcobaça e, mais tarde, todas as terras de Portugal. Tão conhecidas eram suas estrofes, que 

Tadeu, já com dez anos de idade, tinha, por assim dizer, um ofício por aquelas bandas: 

menestrel. E assim era chamado pelos locais quando passava pelas ruas a declamar seus 

poemas ou a contar suas histórias, e não contava com poucos ouvintes nem com poucos 

admiradores. Disso não gostou muito D. Hermenegildo, que via no menino a possibilidade de 

mais um monge beneditino, um excelente monge copista. Mas não foi por esse caminho que o 

coração do pequeno Tadeu seguira, preferira a alegria das ruas ao silêncio dos scriptoria sem, 

contudo, abandoná-los. Era, na verdade, um coração dividido, mas faltava-lhe a fé necessária 

para vestir o hábito, talvez, também, porque era ainda muito jovem e o mundo, para os jovens, 

é uma inesgotável fonte de aprendizado e um apelo constante aos sentidos, como dizia-lhe nas 

lições de teologia D. Crisóstomo. Certo dia, Tadeu ficou sabendo que a corte de D. Dinis 

passaria a noite em Alcobaça e ficou muito contente com a notícia. Sabia que D. Dinis era um 

grande trovador e que compunha vários tipos de cantigas, e pensou em mostrar a el-Rei as 

suas próprias. Passou a noite em claro preparando, revisando e copiando todos os seus escritos 

ao lado de D. Hermenegildo que, mesmo decepcionado com a falta de vocação de Tadeu para 

o monacato, tinha por ele um grande amor e admiração e, por causa desse amor, apoiava o 

menino em todas as questões relacionadas à escrita e à função de menestrel que acabara 

ganhando legitimamente do povo, isso sem mencionar que Tadeu era, brincavam os monges, 

o copista mais novo do mosteiro, por conta de o menino passar muitas tardes e noites 

copiando trechos de manuscritos para exercitar sua ortografia e seu conhecimento de outras 

línguas. “Vox populi vox dei”, dizia D. Hermenegildo, e conformava-se. Já ao amanhecer, 

Tadeu dispunha de um grande número de pergaminhos com muitos de seus textos: poesia, 

prosa, cópias de manuscritos e até algumas iluminuras em que estava trabalhando, pois 

desejava também ser um iluminador miniaturista. Ainda naquela manhã, ouviu-se dizer que o 

rei chegaria por volta da hora sexta e que se hospedaria em Alcobaça, como é costume das 

cortes portuguesas. Todo o cerimonial para receber a comitiva real foi preparado conforme já 

se havia planejado dias antes, quando um mensageiro do rei veio ao mosteiro informar do 

pernoite de Sua Majestade. O abade, D. Pedro Nunes, receberia pessoalmente Sua Majestade 

e mandou-se rezar uma missa em ação de graças pela chegada de D. Dinis. Embora Alcobaça 

não dispusesse, naquela época, de muitos recursos – Portugal, bem como o resto da Europa, 

passava por uma grave crise econômica e agrícola –, fez-se o que se pôde para dar a pompa 

merecida a um evento tão importante, ainda que comum, como esse. Perto da hora sexta, 
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adentrava pelos portões da cidade D. Dinis e sua corte. A rainha Isabel, o príncipe Afonso, 

alguns notários e padres e muitos criados. Apenas a família real vinha a cavalo, o resto da 

comitiva, bastante cansada, vinha a pé. D. Dinis, apesar do grande calor daquela manhã seca e 

de estradas empoeiradas, vestia a armadura completa de cavaleiro, mas poupara o palafrém de 

todos os adereços, à exceção da sela em que se podia ver o brasão real de um lado e, de outro, 

a cruz da Ordem de Cristo, criada pelo monarca para perpetuar a extinta ordem dos 

Templários. D. Isabel montava um cavalo branco, apenas com uma sela comum, e trajava um 

vestido azul celeste belíssimo, que lhe contrastava muitíssimo bem com a pele alva e os 

cabelos castanhos compridos e trançados, ao redor dos quais, à fronte, estava a coroa. 

Deslocaram-se algumas centenas de metros até o mosteiro sob os olhos atentos dos súditos 

locais que os cumprimentavam com reverências e, alguns, com aplausos e “viva Sua 

Majestade”, para então serem recebidos à frente dos portões da abadia por D. Pedro Nunes e 

alguns monges como o bibliotecário-mor, D. Aclínio, o cozinheiro do dia, Irmão Olaf e o 

confessor de Alcobaça, D. Bernardo. A nave central já estava cheia, e a família real dirigiu-se, 

seguindo o abade, para seu lugar de honra no presbitério, ao lado do bispo de Alcobaça, do 

prior de Cós, do bispo de Serra Alta e de outros clérigos importantes das redondezas. No coro, 

atrás do altar-mor, onde posicionava-se o abade para iniciar a missa de ação de graças, D. 

Hermenegildo aguardava o início dos cantos litúrgicos junto aos demais irmãos de ordem. 

Tadeu preferira ficar nos corredores laterais superiores, pois assim podia ver tudo com mais 

clareza, considerando que era um miúdo cuja altura lhe prejudicava uma visão clara e 

abrangente da cerimônia, coisa que, do alto, lhe seria permitida. Todo o cerimonial correu 

bem, com um excepcional Kyrie Eleison e, ao final, a família real encaminhou-se, junto com 

o abade, para o refeitório do mosteiro. Nesse momento, Tadeu, levando consigo todos os seus 

textos, desceu as escadas correndo para encontrar-se com D. Dinis antes que ele entrasse no 

refeitório. Lá, seria impossível falar-lhe e, depois, somente com uma audiência, e sabia-se que 

o rei ficaria em Alcobaça apenas por uma noite para resolver longos problemas burocráticos. 

Logo que chegou ao pavimento térreo, correu pelo transepto para alcançar o rei antes de ele 

entrar no corredor que separava a igreja do refeitório e, quebrando todos os protocolos, 

alcançando Sua Majestade, pôs-se à sua frente, estendeu-lhe a mão que segurava os preciosos 

textos e disse sem nenhuma cerimônia: “Veja, Majestade, eu também sou um menestrel, como 

o senhor”. O rei, surpreendido pelo menino, parou e examinou-o bem, pegando os textos que 

lhe foram entregues. O abade já ia logo repreendê-lo e D. Hermenegildo, percebendo o que se 

seguiria, correu também até o rei e, reverenciando-o, desculpou-se pela falta de educação do 
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pequeno, especialmente pelo fato de ter dito ao rei que ele era um menestrel, e não um 

trovador, e nisso havia uma grande diferença, mas, ainda assim, não conseguiu livrar-se de 

uma advertência do abade: “D. Hermenegildo, não é possível controlar esse menino nem 

mesmo diante de Sua Majestade? Então não sabe, Tadeu, que Sua Majestade é um trovador e 

não um menestrel?”. O rei, que estava alheio aos comentários dos dois monges e lia 

atentamente algumas cantigas e versos de Tadeu, dirigiu-lhe a palavra. “Pois, então também 

és um, como dizes, menestrel como eu, pois não?”. “Sim, Majestade”, respondeu Tadeu, “eu 

também escrevo cantigas, poesias e até histórias de cavaleiros”. “Majestade”, interferiu D. 

Hermenegildo, “queira perdoar-me e também ao menino. Ele não se dirige à Vossa Majestade 

de forma rude por querer, está apenas empolgado com a vossa visita”. “É verdade”, continuou 

o próprio Tadeu, “desde pequeno leio suas cantigas e por demais as aprecio”. D. Dinis ouviu o 

que o menino dissera e, dando uma sonora gargalhada, disse-lhe: “Pois, desde pequeno, não é, 

meu jovem? Diz-me, então, agora que já és um homem, o que fazes para ganhar a vida?”. 

“Foi como eu disse, Majestade, sou o menestrel de Alcobaça e Serra Alta”, disse sorrindo. “E 

como te chamas, jovem menestrel de Alcobaça e Serra Alta?”, D. Dinis quis saber. “Tadeu 

Laras, Majestade”. “E onde estão teus pais? Gostaria de conhecê-los”. “Majestade, se me 

permite”, interveio D. Hermenegildo, “Tadeu é órfão e vive aqui conosco. Eu sou o seu 

preceptor, D. Hermenegildo, vosso súdito e criado”. “Pois muito bem, pequeno menestrel 

Tadeu, vejo que, de fato, escreves muitíssimo bem. Mereces até o título de Dom, que dizes?”. 

“Digo que isto é coisa muito boa, pois!”. “Então, jovem menestrel, fica de joelhos para 

receberes o título de minhas mãos”. D. Dinis, então, saca a espada e, ali mesmo, no transepto, 

o consagra Dom Tadeu Laras, menestrel de Alcobaça e Serra Alta. O menino, emocionado, 

deixa cair algumas lágrimas e, de forma intempestiva, abraça o rei agradecendo-lhe. “Diz-me, 

Dom Tadeu Laras, que pensas de um dia te tornares um trovador da corte?”. “Digo que isto é 

coisa ainda melhor, pois!”, e fez todos rirem aprovando a espontaneidade tanto do rei quanto 

do menino. “D. Hermenegildo, gostaria muito que D. Tadeu continuasse a aprender a arte de 

trovar em Provença, ele demonstra grande potencial”. “Bem, Majestade, é algo de que não só 

D. Tadeu gostaria, tenho certeza, mas também todos nós que gostamos muito de seus versos e 

das histórias que costuma nos contar no claustro enquanto estamos tentando meditar, não é, D. 

Tadeu? Mas, no momento, uma instrução a mais, principalmente em Provença, nos custaria 

muitos maravedis e não os temos neste momento em particular. Não seria o caso de 

encontrarmos por aqui mesmo um trovador português ou galego que seja? Temos também 

uma excelente tradição trovadoresca, se Vossa Majestade me permite o comentário”. “Já não 
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temos tantos trovadores nem menestréis assim por esses dias, D. Hermenegildo e, no que me 

concerne, todos nós tivemos nossa educação trovadoresca pela tradição provençal. É muito 

melhor que D. Tadeu se aperfeiçoe na própria fonte, ou então acostumar-se-á com nossos 

velhos trovadores e acabará escrevendo péssimas cantigas como as desse pobre aspirante a 

poeta. Quanto ao dinheiro, não há problema algum, D. Hermenegildo. Se o nosso abade 

concordar, toda a educação do menino na Francia ficará às expensas da coroa”. “Majestade”, 

disse baixando a cabeça em reverência D. Hermenegildo, empurrando também a cabeça de D. 

Tadeu para baixo obrigando-o a uma reverência, “não sei se merecemos esta benesse, mas, 

ficamos muito honrados e agradecidos pela benevolência de Vossa Majestade”. “E, depois do 

almoço, podemos conversar sobre outras necessidades mais prementes deste humilde 

mosteiro, se agradar a Vossa Majestade”. “Pois não, D. Pedro, assim será. Agora vamos todos 

almoçar, estou ansioso pelas famosas costeletas de porco e pelo tão falado molho de ervas 

desta vossa abadia, e famélico também, vos posso assegurar, louvado seja Nosso Senhor!”. 

“D. Hermenegildo, eu posso almoçar com Sua Majestade também?”, perguntou 

inocentemente D. Tadeu. “Mas como não haverias tu de o fazer, rapaz?”, respondeu-lhe o rei 

alegremente. “Tenho certeza de que o pequeno Afonso gostará muito da tua companhia assim 

como tu, a de Afonso”. O pequeno Afonso, que até agora assistira a tudo calado, além de ter 

sentido ciúmes de toda aquela aproximação entre o pai e Tadeu, não gostou muito da ideia de 

ter um amigo por decreto, e ali mesmo, naquele lugar sagrado nascera, da parte do infante, 

uma antipatia profunda por D. Tadeu. “Tudo resolvido, pois. Podemos seguir, Vossa 

Majestade?, não podemos nos atrasar para os horários dos trabalhos e das orações, se for de 

vossa mercê”, suplicou o abade. Assim, todos foram almoçar e se deliciaram com as 

costeletas de porco e com os pães mergulhados no molho de ervas do mosteiro de Alcobaça 

naquele início de tarde”. 

— Nada disso me parece terrível, Neifile. Pânfilo, tem certeza de que este é o Tadei 

Ancipitis?, perguntou com alguma ironia Dionéio. 

— Se esperasses um pouco mais, Dionéio, verias que ainda há muito o que ser lido, 

redarguiu Neifile. — Continuando... 

“Naquela tarde, ainda, D. Dinis recebeu três cavaleiros irlandeses, cujos nomes não se 

conhecem porque tinta nenhuma jamais os pergaminhou. O que se deu às crônicas, no 

entanto, foi que esses três cavaleiros irlandeses trouxeram de presente para D. Dinis uma 



 
     

182 
 

santa relíquia: a cabeça de Santa Brígida de Kildare, que era guardada e venerada na abadia de 

Fore34” 

— Levar a cabeça de uma santa numa viagem, isso sim é terrível!, disse Dionéio 

“Da sexta até as completas, D. Tadeu não deu mais sossego a D. Hermenegildo, só 

falava em sua viagem para a escola provençal de menestréis. Falava e escrevia, fazia planos, 

mostrava itinerários, cidades que gostaria de conhecer nos aproximadamente dez dias de 

viagem até a cidade francesa, perguntava quando seria o trovador da corte, toda as conversas 

agora giravam em torno da viagem e do seu futuro como trovador-mor. D. Hermenegildo 

limitava-se a responder-lhe com monossílabos e de forma vaga, já que nenhuma resposta 

efetivamente satisfazia a D. Tadeu, que por elas não tinha mesmo o menor interesse: gostava 

apenas de fazer as perguntas e de imaginar como seria sua vida dali para frente, até que 

adormeceu pelas matinas, quando D. Hermenegildo, aliviado, deu graças ao Senhor. No dia 

seguinte, D. Tadeu estava tão cansado quanto D. Hermenegildo e ambos passaram a maior 

parte da manhã em silêncio, voltando a tocar no assunto quando aproximava-se, na hora terça, 

a despedida de D. Dinis de Alcobaça. Desta vez não houve cerimônia; o mosteiro seguiu com 

suas atividades normais e, quando a comitiva real estava pronta para partir, apenas o abade e o 

bispo de Alcobaça estavam encarregados de acompanhar Sua Majestade até o perímetro da 

abadia. Trocadas algumas formalidades, a corte de D. Dinis já se ia afastando quando todos 

ouviram o pequeno Tadeu gritar, correndo atrás de Sua Majestade: “D. Dinis, D. Dinis! 

Espere um minuto, por favor!”. Atrás dele, D. Hermenegildo, também gritando: “Tadeu, volte 

aqui imediatamente!”. O pequeno menestrel alcançara D. Dinis e este, antes de dirigir-lhe a 

palavra, esperou que D. Hermenegildo recuperasse o fôlego. “Majestade, queria perdoar o 

menino por mais essa vez, se for de vossa vontade. Tadeu, isso não são modos de se dirigir à 

Sua Majestade, pois não, rapazinho!”. “Majestade”, iniciou D. Tadeu, “eu fiz esta cantiga na 

noite de ontem, enquanto o sono não me vinha, e gostaria muito que Vossa Majestade a 

tivesse consigo, se me dais essa honraria. É um presente”. D. Dinis toma-lhe o pergaminho e 

eis o que lê Sua Majestade:  

 

                                                 
34 Segundo uma tradição oral variante ibérica, os três cavaleiros seguiam em peregrinação para a Terra Santa, 
levando consigo a relíquia. Outros relatam ainda que eram cavaleiros cruzados, a quem a notícia do fim da 
campanha cruzada na Terra Santa não havia chegado, e por isso iam em companhia da cabeça da santa, como 
garantia de vitória contra os mouros. Seja como for, os tais cavaleiros morrem misteriosamente ao passarem 
pelas terras portuguesas, próximo à freguesia lisboeta de Lumiar, onde a cabeça da santa, milagrosamente, apesar 
dos esforços de D. Dinis de levá-la para Lisboa com ele, decidira ficar, retornando sozinha à igreja da freguesia 
cada vez que era retirada de lá pelo rei. Tomado de muito espanto, relatei: Keiran, o anacoreta. 



 
     

183 
 

“Levantou-s'a velida, 

    levantou-s'alva, 

e vai lavar camisas 

     eno alto. 

Vai-las lavar alva. 

 

Levantou-s'a louçana, 

     levantou-s'alva, 

e vai lavar delgadas 

     eno alto: 

Vai-las lavar alva. 

 

E vai lavar camisas, 

     levantou-s'alva, 

o vento lhas desvía 

     eno alto. 

Vai-las lavar alva. 

 

E vai lavar delgadas; 

     levantou-s'alva, 

o vento lhas levaba 

     eno alto. 

Vai-las lavar alva. 

 

O vento lhas desvía; 

     levantou-s'alva; 

meteu-s'alva en ira 

     eno alto. 

Vai-las lavar alva. 

 

O vento lhas levava; 
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     levantou-s'alva; 

meteu-s'alva en sanha 

     eno alto: 

Vai-las lavar alva.” 

  

“Meu pequeno D. Tadeu”, disse o rei muito surpreso, “mal posso esperar que voltes de 

Provença para nomeá-lo meu trovador-mor!”. “Assim como eu, Vossa Majestade, assim como 

eu”, e despediram-se com um sorriso e um olhar fraternal, ao que D. Dinis dirigiu-se a D. 

Hermenegildo. “Fica pois, tu, bibliotecário assistente, incumbido da instrução do menino em 

Provença”. “Como quiser Vossa Majestade”. E, assim, partiu a comitiva real deixando D. 

Tadeu na expectativa da grande viagem para as terras provençais. 

Logo que os primeiros soldos do tesouro real começaram a chegar em Alcobaça 

destinados à viagem de D. Tadeu, e isto levou algumas semanas, D. Hermenegildo reunia-se 

com D. Tadeu todas as noites para finalizar os detalhes da viagem. Ele não iria sozinho, 

estaria acompanhado todo o tempo de dois jovens noviços designados exclusivamente para 

este fim. Nas semanas que antecederam sua partida, reforçou suas lições de francês e de latim 

e estudou muito bem os mapas disponíveis que o levariam até Provença, assim como os 

rapazes que seguiriam com ele até a École des Troubadours de Pierre Ricavi, um dos últimos 

trovadores ainda em atividade naquele início de século não só em Provença, como em todo o 

resto da Europa, e também o responsável pelo legado de Giraut de Bornelh, de Limousin, 

conhecido como o Mestre dos Trovadores já no século XII. Em atividade e disposto a manter 

uma escola para perpetuar seu nome e sua tradição que, ironicamente, perderam-se no tempo. 

— Até que se chegue a algum lugar já terá amanhecido!, protestou Filomena. 

— Paciência, amiga, paciência! Se houve tempo até hoje de contarmos nossas próprias 

novelas, haverá tempo também para o Tadei Ancipitis, disse tranquilamente Neifile que, 

depois, completou em tom de reprovação: — E quanto menos interrupções, mais rápida se 

fará a leitura. 

Neste momento, Fiammeta cochicha com Pampinéia: 

— Pampinéia, explica-me uma coisa que ainda não fui capaz de entender: em que 

língua está escrito o Tadei? 

— Certamente que em latim, se pensarmos no próprio título. 

— Mas isto que se está escrevendo não está em latim, está em vulgar. E nem mesmo 

eu posso dizer-lhe agora como me é possível compreender a leitura de Neifile, porque sou 
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incapaz de  diferenciar um acusativo de um genitivo, ainda mais numa prosa complicadíssima 

como esta deve ser! Estou perdida! 

— Bem, certamente há alguma coisa que explique o Tadei estar escrito em latim, esta 

narrativa em vulgar e, ainda assim, todos nós compreendermos o que Neifile está dizendo, 

mas não posso dizer o que seja. Ou sabemos latim e não sabemos que sabemos, ou Neifile 

está a traduzir para o nosso italiano ao mesmo tempo em que lê em latim ou isto passou 

despercebido pelo autor desconhecido desta interpositio. 

— Será que esta é a tal linguagem literária universal? 

— Nada sei desta linguagem literária universal, bastava, por exemplo, que se dissesse 

que todos nós sabemos latim, mas agora meteu-se você a dizer que não o compreende. Criou-

se o impasse. Restaria-nos, se quisermos desvendar esse mistério, dizer que Neifile traduz o 

Tadei para o italiano enquanto o lê, mas agora já não faz mais sentido nem importa dar ao 

leitor essa explicação, soarão todas falsas. 

— Mas não me preocupo com o leitor tanto quanto preocupo-me com o que se passa 

comigo! Ora, não sei latim e duvido muito que Neifile tenha tamanha capacidade nesta língua 

a ponto de traduzir um texto enquanto o lê. 

— Paciência, fica com o mistério que tu mesmo criaste, isso era uma preocupação do 

leitor, e não nossa! Agora é fazer a azeitona descer-lhe pela goela35. 

No dia da partida de D. Tadeu, tendo-se despedido de todos os monges 

apropriadamente, acompanhou-o D. Hermenegildo até os portões da abadia onde já 

esperavam, montados em seus cavalos, os dois irmãos de quem não se conhecem os nomes 

porque é melhor que se não os conheça, dados os eventos futuros em que se encontrarão e nos 

quais não se poderá acreditar. Com o grupo, seguiriam ainda mais dois cavalos e uma pequena 

carroça com mantimentos incluindo água, carnes salgadas, cobertores de lã feitos em Cós, 

vinho, algumas frutas, legumes e batatas. A viagem não seria tão longa, logo, não fora 

necessário arrumar uma grande caravana como as dos comerciantes como os Corrêa, que uma 

vez por semana estavam no mercado de Alcobaça para a compra, venda e até a troca de 

diversos produtos, desde botas até armas, passando por azeitonas e algodão. Tudo pronto e 

                                                 
35 O idioma universalis litterarius é, segundo o filósofo Henri d’Occitane, catedrático na universidade de Paris, 
um artifício pelo qual os autores fazem entenderem-se os seus personagens e também o leitor quando existe um 
conflito idiomático entre eles durante a narrativa. No entanto, sabe-se que Neifile era exímia latinista, apesar de 
não haver nenhuma referência a esta sua proficiência em textos conhecidos, logo, nem Fiammeta nem Pampinéia 
poderiam saber deste dote da amiga, donde se conclui, per retoricam, que o Tadei Ancipitis Narratio era 
traduzido para o italiano durante a própria leitura. Se déssemos aos personagens toda a consciência de suas 
próprias narrativas e de si mesmos, não haveria necessidade de escrevê-las. Deus ex machina. Nota de Pierre de 
Ricavi. 



 
     

186 
 

organizado, D. Hermenegildo e D. Tadeu despediram-se como pai e filho tamanha era a 

admiração que tinham um pelo outro com um longo abraço e algumas lágrimas, que também 

escaparam dos dois noviços. A despedida foi em silêncio, não foi preciso dizerem nada um ao 

outro e, assim, naquele dia claro e fresco de primavera, D. Tadeu e os dois jovens monges 

seguiram o caminho que os levaria até a Provença. 

Passaram-se três dias de viagem em total tranquilidade e já se encontravam os três em 

terras do reino de Castela quando decidiram parar à beira de um pequeno lago para almoçar, 

descansar um pouco e alimentar os cavalos. Enquanto os dois noviços beneditinos 

descarregavam algumas frutas da carroça, Tadeu, sob o protesto de um deles, foi logo para a 

margem do lago para refrescar-se e fazer suas necessidades. Logo que se recompôs, pensou 

ter visto alguém ali perto e foi verificar. De fato, naquele trecho da margem, havia um jovem, 

vestindo apenas alguns panos que lhe cobriam as partes pudendas, ajoelhado, de lado, 

apoiando a cabeça com uma das mãos enquanto brincava, com a outra, na água, e parecia falar 

sozinho. O rapaz, que parecia um pouco mais velho que Tadeu, pareceu não se incomodar 

com a presença do pequeno menestrel e continuou a fazer desenhos na água com o dedo. 

Tadeu observou por alguns instantes aquele jovem e teve a impressão de já conhecê-lo. 

Alguma coisa naquela cena lhe era familiar, mas não conseguia distinguir o que poderia ser. 

Foi quando, curiosíssimo, dirigiu-lhe a palavra: “Desculpe-me, mas eu já não o conheço, 

senhor?”. “É possível que sim, jovenzinho, muitos me conhecem, não é coisa difícil de 

acontecer, mas, por favor, não é preciso chamar-me de senhor, sou velho, mas, como podes 

ver, não aparento”. “Velho? Mas como é possível, se parece ter alguns anos a mais que eu?”. 

“Oh, acredite, sou velho, bastante velho e, sim, tenho de fato apenas alguns anos a mais que 

você”. Tadeu não podia compreender o que dizia o jovem à beira do lago. Ou se é jovem ou 

se é velho, pensou consigo, e disse: “Não entendo. Quando se é jovem, não se é velho e, 

quando se é velho, já não se é mais jovem”. “Ora, isso tanto é possível que eu estou aqui, um 

velho jovem ou, se quiser, um jovem ancião. É claro que, para que isso seja possível, é 

necessário que eu esteja morto, o que, de fato, é também verdadeiro”. Tadeu surpreendeu-se 

ainda mais, na mesma proporção em que também se assustou, pois com esses assuntos de 

mortos que retornam à vida nunca gostara de se meter, tinha medo, como todas as pessoas 

desses tempos, de fantasmas e corpos que saem de suas tumbas ainda envoltos em lençóis e 

perambulam pelas florestas. Não era à toa que estava acompanhado de dois monges; D. 

Hermenegildo conhecia bem o menino. “Como tu te chamas?”, perguntou o jovem deitado na 

relva. “D. Tadeu Laras”, respondeu de pronto o garoto. “Pois, veja se não me engano. Achas 
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estranho que eu seja tão velho quanto moço e, no entanto, tu, ainda mais novo que eu, já 

carrega o peso de um título de honra que só aos mais velhos ou nobres é dado. Vês, não sou 

tão impossível assim de se crer, verdade?”. Tadeu ficara confuso. De certa forma, apesar de 

não estar morto, era, ele também, um jovem velho, ou um velho jovem, ainda não se decidira. 

“E você, como se chama?”, perguntou. “Me chamo Narciso”. Agora tudo fazia sentido: Tadeu 

reconhecia aquela cena porque conhecia o mito de Narciso, mas, que aquele fosse Narciso, 

isso era impossível, pois aquilo era apenas um mito. “Narciso?”, disse espantado, “aquele de 

que nos falam os mitos?”. “Sim, sou este mesmo, sou o Narciso das histórias mitológicas”. 

“Mas Narciso afogou-se, apaixonado pela sua imagem refletida na água. Ainda que fosse o 

próprio Narciso, era preciso estar já morto, afogado!”. “Não exatamente, meu pequeno 

viajante. Veja, o mito diz que eu me encantava com minha imagem refletida na água e que, 

por conta disso, distraí-me a tal ponto de sequer perceber que caía dentro do lago e por isso 

me afoguei. Verdade?”. “É o que diz o mito, sem dúvida”. “Mas os mitos são apenas histórias 

ilógicas, narrativas que não contam com a realidade e, por isso, parecem fantásticas. Venha 

até aqui, quero lhe mostrar uma coisa”. Tadeu pareceu hesitar, estava assustado, ressabiado, 

mas também não via motivo para tanto medo, Narciso não só não parecia uma ameaça como 

também Tadeu estava acompanhado; a curiosidade falou mais alto, respaldada pela relativa 

segurança que sentia em relação aos seus companheiros de viagem, e ele se aproximou de 

Narciso. “Veja”, disse o mito, “que te parece a profundidade dessas águas?”. “Parece-me 

muitíssimo rasa”. “Seria possível que eu, se caísse no lago, me afogasse aqui tão perto da 

margem?”. Tadeu pensou um pouco, semicerrando os olhinhos. “Não acho que alguém se 

afogaria se nem sequer conseguiria ficar debaixo d’água”. “Aí está, é por isso que sou um 

mito! Afogaram-me há mais de mil anos e eu nem sequer entrei na água, apesar de ser 

verdade que me apaixonei pela criatura mais bela que já vi em toda minha vida”. Tadeu teve 

que reconhecer, lembrando-se das suas aulas de retórica, que Narciso estava correto em seu 

raciocínio. Ninguém jamais se afogaria naquela profundidade, no máximo, ficaria com o rosto 

molhado, e só. No entanto, lhe veio à mente uma ideia. “Agora entendo o que quis dizer com 

ser um jovem velho ou um velho jovem, e também que seria impossível afogar-se em águas 

tão rasas. Mas, e se, tão apaixonado que está pela sua própria imagem, decidisse persegui-la 

pelo lago?”. “Como assim?”, disse Narciso, achando estranha a ideia de Tadeu. “Imaginando 

que vá querer conhecer o dono de tão bela aparência, apesar de saber que ela é a sua própria 

aparência, e essa parte do mito, reconheço, nunca serei capaz de entendê-la por mais óbvio 

que seja, coloque a mão na água e, com a agitação que ela fizer, a imagem sumir e, depois de 
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um tempo, tendo se acalmado as águas, ela voltar. Não ficaria curioso em saber para onde o 

que pensa ser outra pessoa foi?”. “Sim, é claro!, afirmou Narciso. “Pois aí está. Quanto mais 

buscasse encontrá-la, mais ela fugiria por causa da agitação que seus movimentos fariam na 

água. Assim, quanto mais ela lhe escapasse ao toque, mais buscaria por ela e assim por diante, 

até que, cego de paixão como está, caminharia indefinidamente até o centro do lago onde, lá 

sim, a profundidade é maior e poderia mergulhar de corpo inteiro para procurar o belo rapaz 

e, sem mais em nada pensar, esqueceria de respirar e morreria afogado”. Tendo Tadeu 

silenciado, Narciso pareceu perplexo diante de tão habilidoso raciocínio e voltou a observar 

sua imagem refletida na água, encostando-lhe o dedo de leve e, depois, aos poucos, fazendo 

movimentos mais bruscos na água, e disse: “Tens razão! Não havia pensado nisso, é preciso 

saber para onde vai esconder-se de mim este jovem”. “Mas não vê que ele some apenas 

porque você agita a superfície da água com a mão?! Não atentaste mesmo para o fato de que é 

a sua própria imagem refletida na água?”. “Que posso dizer, sou apenas um mito, passam-me 

despercebidos esses detalhes, além disso, contaram-me assim, literalmente eu nunca soube 

que a imagem era meu próprio reflexo, que se há de fazer? Passo por um grande ignóbil, é 

verdade, mas a força do mito é maior do que a lógica”, e continuou a brincar com a água e 

via-se instigado pelo fato de sua imagem desaparecer. Tadeu, ouvindo os irmãos que lhe 

chamavam, deixou Narciso e foi até sua direção. “Tadeu, onde te meteste? Não sabes que as 

florestas são perigosas e é por isso que estamos viajando contigo? Para onde foste?”, 

perguntou preocupado um dos irmãos. “Fui apenas fazer minhas necessidades e lavar o rosto”. 

“Tens certeza? Penso ter ouvido que conversavas com alguém”. “Ah, sim, cheguei mesmo a 

conversar com alguém, mas não era ninguém, apenas um mito”, e foi em direção à carroça 

deixando o irmão [               ] sem palavras. 

A viagem prosseguiu em paz até o sétimo dia quando... 

— Você tinha razão, Elisa, ninguém mesmo escreve um evento ocorrido no oitavo dia 

ou passados dois anos ou que alguém teve cinco filhos ou que algum gigante media seis 

metros, por exemplo, disse Pânfilo. No terceiro dia, que é o número de pessoas da Santíssima 

Trindade... — E de nós, mulheres, neste grupo de dez jovens, que é o número da perfeição e 

dos algarismos que existem. —... e no sétimo dia, que é o número dos sete pecados capitais e 

o número de dias em que Deus fez o mundo... — E também o número de vocês, homens, entre 

nós... — narram-se os eventos mais incríveis do Tadei. 

... ao cair da noite, D. Tadeu e os dois irmãos beneditinos resolveram levantar 

acampamento para poderem descansar e continuar viagem na manhã seguinte bem cedo. 
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Procuraram um lugar onde a mata fosse menos fechada para que não houvesse risco de a 

fogueira iniciar um incêndio, mas também não tão próximo da estrada que, como se sabe, à 

noite costuma dar acesso a todo o tipo de gente, principalmente o tipo mais perigoso. Foi 

procurando esse lugar seguro que avistaram, cerca de uns cem metros mata a dentro, a luz de 

uma fogueira e puderam ouvir também um vozerio. Irmão [          ] achou melhor não irem na 

direção daquelas pessoas: poderiam ser ciganos ou algo assim. Já irmão [            ] sugeriu o 

contrário: poderiam ser boa gente e um pouco de companhia poderia ser-lhes útil. Era possível 

até que estivessem indo para Provença e, nessas estradas, mesmo as mais seguras, quanto 

maior o número de viajantes percorrendo juntos uma estrada, melhor. Tadeu também achou 

interessante a ideia de conhecer outras pessoas e irmão [          ] teve o voto vencido, de forma 

que, enquanto Tadeu e irmão [            ] se aproximassem do grupo, o outro noviço arrumaria 

as coisas na carroça para se juntar aos desconhecidos, ainda que achasse isso uma péssima 

ideia. Assim foi que irmão [            ] e Tadeu chegaram o mais perto que puderam sem serem 

vistos e puderam concluir que aquele era um grupo de comerciantes, no total de umas doze 

pessoas. Ainda não sabiam o que fazer quando foram surpreendidos por trás por um vigia, 

que, suspeitando de ladrões e ameaçando-os com seu punhal, pediu que o acompanhassem até 

a tenda no meio do acampamento, a maior de três. Tadeu e o noviço que o acompanhava não 

tiveram escolha e seguiram com o vigia até a grande tenda, entrando com ele e deparando-se 

com aquele que parecia ser o chefe do grupo. “Encontrei-os espionando, D. Telo”. 

“Espionando? Um monge e uma criança? Não acho provável, Vaz. Tire essa adaga de suas 

costas”. Assim fez o vigia. “Digam-me quem são vocês e o que querem”, pediu serenamente 

D. Telo. “Senhor, somos dois noviços de Alcobaça e este é D. Tadeu. Estamos indo para 

Provença e apenas procurávamos um lugar para pernoitar. Pensamos em nos juntar ao grupo 

para passar a noite em maior segurança”.  “Oh, Alcobaça, conheço-a bastante bem, irmão. 

Estávamos mesmo indo naquela direção. Talvez já tenha ouvido falar de nós, somos uma 

família de comerciantes, os Corrêa. Eu sou D. Telo, esta é minha esposa, D. Micaela, estes 

são meus filhos, Isália e Justo. Nosso amigo, Vaz, já o conheceram, não da melhor forma, 

creio eu”. Mal acabou de apresentar-se e a sua família, um galgo marrom-claro, de aparência 

mansa e amigável, veio para junto de Tadeu pedindo afagos, coisa que o menino logo pôs-se a 

fazer. “E este é Guinefort, nosso amigo. Guinefort não costuma gostar de ninguém assim logo 

no primeiro encontro, sinal de que vocês são de confiança. Por que não se juntam a nós?”. 

“Irmão [            ], posso ficar aqui com Guinefort enquanto você busca irmão [          ], a 

carroça e os cavalos?”, perguntou D. Tadeu já totalmente afeiçoado ao cachorro. “É preciso 
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saber primeiro se é do agrado de D. Telo, Tadeu”. “Ora, pois, se não seria! Vaz lhe fará 

companhia e o ajudará no que for preciso. Leve mais alguém se precisar, Vaz. Esta será uma 

noite tranquila, tenho certeza”. Enquanto D. Tadeu brincava com Guinefort, irmão [            ] e 

Vaz foram ao encontro de irmão [          ] para trazerem os cavalos e a carroça. Nesse meio 

tempo, D. Tadeu reparou na enorme barriga que D. Micaela trazia consigo e, do seu jeito 

encantadoramente inapropriado, perguntou-lhe: “A senhora está esperando mais um filho, D. 

Micaela?”. Respondeu-lhe a esposa do comerciante: “Sim, será nosso terceiro filho”. “E 

quando ele nascerá?”. “Já está na hora, é para esses dias, quem sabe hoje?”. “Se for hoje, será 

o segundo nascimento que presencio”. “E já viste um bebê vir ao mundo, jovenzinho?”, 

perguntou Isália. “Sim senhora, ele é meu amigo, se chama Henrique Oliveira, mas não está 

mais entre nós”. “Oh, pobrezinho... levou-o a peste?”, perguntou D. Micaela. “Não, não 

senhora, ele está tão vivo quanto nós. Mora com os tios em Cadima porque seus pais é que 

morreram com a peste”. “Telo”, sugeriu D. Micaela, “Não seriam os Oliveira a família de 

nobres com quem negociamos algumas vezes?”. “É bem possível, Micaela. Diga, D. Tadeu, 

como se chamavam os pais deste Henrique?”. “D. Meinolfo e D. Noela, senhor”. “Mas então 

são os Oliveira que conhecemos, certamente! Que triste notícia esta a da morte de nossos 

compadres”, lamentou-se D. Telo. “Felizmente salvou-se o pequeno Henrique. Mas quem está 

agora no castelo de Tancos, D. Tadeu?”. “Não sei, senhor, nunca mais voltei ao castelo”. “É 

preciso irmos a Tancos, Telo, e ver o que se passou com o castelo de nossos amigos”. “Logo 

que voltarmos de Alcobaça, querida, faremos uma parada em Tancos. Já pensava mesmo 

nessa possibilidade pois há negócios pendentes com alguns comerciantes da feira local”. Do 

lado de fora, já se aproximavam os dois acompanhantes de D. Tadeu, Vaz, os cavalos e a 

carroça. Vaz logo deu instruções aos outros empregados para que os visitantes fossem 

apropriadamente alojados na caravana para passarem a noite. Dentro da tenda de D. Telo, D. 

Micaela sentia as primeiras contrações. O filho de D. Telo estava prestes a nascer naquela 

mesma noite. O parto foi muito diferente do parto de Henrique, transcorreu tranquilamente, 

apesar das dores naturais do parto por que passara D. Micaela. D. Telo tinha todos os recursos 

disponíveis em sua caravana, inclusive algumas criadas parteiras, assim sendo, não houve 

nenhum contratempo. D. Tadeu, que brincava do lado de fora com Guinefort, não pôde ver o 

parto, a tenda já estava bastante tumultuada sem a presença de mais uma criança e um 

cachorro. No entanto, depois que se lavou o recém-nascido e se lho entregou à mãe, todos 

puderam entrar para cumprimentar o casal. Irmão [          ] se ofereceu para batizar a criança, 

no que concordaram prontamente D. Telo e D. Micaela, mas ainda não haviam escolhido o 
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nome da criança. “Como vai se chamar o menino, D. Micaela?”, perguntou D. Tadeu. “Não 

sei ainda”, respondeu-lhe cansada. “Por que não escolhes o nome, D. Tadeu. Afinal, és o 

menestrel do grupo e a família mesmo ainda não se decidiu por nada, pois não sabíamos se 

seria menino ou menina”. D. Tadeu, feliz pela escolha de que fora atribuído, mas, ainda mais 

pelo fato de ter sido reconhecido como menestrel da caravana, não hesitou. “Bem, eu gosto 

muito do nome Miguel, porque, de todas as imagens de anjos e santos que há em Alcobaça, a 

de que sempre gostei mais foi a do Arcanjo Miguel, porque é ele quem vence o diabo”, 

explicou o menino. “Que achas, Telo?”, perguntou D. Micaela, “concordas com nosso 

pequeno menestrel?”. “É uma boa escolha”. E assim, irmão [          ] batizou o menino de 

Miguel Corrêa, e houve uma grande comemoração na caravana dos Corrêa naquela noite. Na 

manhã seguinte, houve grande comoção na despedida de D. Tadeu e dos noviços com os 

Corrêa. Entre promessas de que se veriam novamente em Alcobaça dentro de alguns anos, 

cada um seguiu o seu caminho, logo depois que se conseguiu separar D. Tadeu de Guinefort. 

Em três dias D. Tadeu chegava à École des Troubadours, onde passaria dez anos de sua vida 

aprendendo tudo sobre o trovadorismo com o grande mestre trovador Pierre Ricavi. 

Na chegada à região da Provença, D. Tadeu e os dois beneditinos levaram mais um dia 

de viagem apenas contemplando os arredores. Construída sobre um monte, a pequena porém 

agitada Les Baux, onde ficava a École des Troubadours, era cercada por vales de todas as 

cores: verde, pelas densas matas; ocre, pelos solos sem vegetação; cinza, pela grande 

quantidade de pedras; amarelo, pelas plantações; e até branca em alguns pequenos pontos da 

paisagem, pelas cabeças de gado dos produtores de leite. Todas as cidades da região faziam 

desta um movimentado centro comercial, apesar de, individualmente, serem pequenas 

aglomerações. Chegar até Les Baux não foi difícil, os três viajantes falavam o francês muito 

bem, especialmente D. Tadeu que, por causa do seu conhecimento de poesia, tinha um 

excelente conhecimento da langue d’Oc. Les Baux, além do comércio, era uma cidade 

essencialmente cultural. Havia outras cidades em Provença com escolas de menestréis e 

trovadores, muitas, principalmente na Aquitânia, dedicavam-se exclusivamente à arte, 

patrocinada pelos ricos senhores de terras e muitos membros do clero, mas as atividades 

artísticas desses grandes centros culturais mais estudadas eram a pintura e a escultura. Em 

cidades um pouco maiores, alguns mestres vindo das universidades francesas e italianas 

ganhavam a vida ensinando as artes liberais, preparando os jovens para ingressarem nessas 

mesmas universidades. Contudo, se alguém desejasse estudar o trivium e depois especializar-

se na arte de trovar, deveria procurar Les Baux. Isto, é claro, se o aluno não dispusesse de 
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recursos para frequentar as classes nos grandes centros provençais como Marseille, Avignon, 

Orange ou Saint Remy. Mas, mesmo em relação a essas cidades, Les Baux era referência no 

estudo da poesia trovadoresca, assim como Pierre Ricavi era referência entre os já escassos 

trovadores europeus.  

Em Les Baux, os três jovens portugueses encaminharam-se logo para à École, que já 

os esperava. Antes de saírem de Alcobaça, D. Hermenegildo trocara algumas cartas com o 

próprio Pierre Ricavi recomendando D. Tadeu, mencionando, naturalmente, o desejo do 

próprio D. Dinis. A École era muito procurada, e nem sempre havia vaga para uma das classes 

de Ricavi ou de seus monitores, embora a quantidade de desistentes ou reprovados pelos 

padrões do mestre trovador se equivalesse à quantidade de candidatos. Os estudos na École 

eram muito rígidos e severos, não se tolerava, depois de um certo número de aulas, nenhum 

tipo de erro gramatical. Quando o próprio Pierre ministrava algumas aulas, ele o fazia em 

langue d’oc, e isso, para muitos, já era um obstáculo. D. Tadeu passaria por todos eles, nem 

sempre tão facilmente, graças à sua preparação em Alcobaça. Durante os dez anos que passou 

em Les Baux, D. Tadeu aprendeu o máximo que pôde e também, sempre ao lado dos jovens 

noviços, viveu inúmeras aventuras, como se pode ler em outros capítulos deste livro36. Uma 

dessas aventuras, entretanto, que dá nome a este capítulo, passou-se logo nos primeiros anos 

de estudo na École.  

Por causa de seu conhecimento e de sua experiência prévia, porém breve, como 

menestrel, D. Tadeu conseguiu sobressair-se rapidamente em todas as disciplinas oferecidas 

pela escola de trovadores. Mas não só por isso. O desejo de se tornar trovador-mor na corte de 

D. Dinis era o que mais o incentivava a estudar cada vez mais. Não demorou muito para que o 

próprio Pierre Ricavi começasse a notar D. Tadeu, acompanhando de perto suas 

performances, seus textos e suas habilidades. Apesar de ser um pouco reservado, D. Tadeu 

fazia amigos com muita facilidade, e logo já era conhecido por toda Les Baux, chegando 

mesmo a fazer alguns trabalhos em troca de uns poucos francos, mas, na maioria das vezes, 

recebia apenas sols e liards. Eram trabalhos simples, em sua grande maioria, cartas. Escrevia 

para aqueles que não o sabiam, e não eram poucos. Muitos dos alunos da École sobreviviam 

                                                 
36 As aventuras e perigos de que fala o Tadei Ancipitis Narratio estão descritos no Thaddeus Laras à L’École des 
Troubadours, que muitos eruditos consideram ter sido escrito por um dos dois irmãos beneditinos que 
acompanharam D. Tadeu nesses dez anos. Há quem afirme que o Thaddeus foi escrito pelo próprio D. Tadeu, 
mas estudos hermenêuticos feitos em Paris e em Alcobaça não conseguiram identificar traços narrativos em 
comum com outros escritos do menestrel de Alcobaça e Serra Alta. Conhecem-se esses estudos apenas por notas 
de comentaristas, já que todas as cópias parecem estar perdidas, à exceção do Tadei Ancipitis Narratio, um dos 
capítulos do Thaddeus, encontrado por Pânfilo di Mântua, em meados do século XIV. D. Clodolfo Alcobacensis 
scripit.  
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assim e, além disso, eram muito requisitados como tradutores em toda a região da Provença 

por causa do comércio intenso. Era assim que D. Tadeu, irmão [            ] e irmão [          ] 

conseguiam pagar suas contas, como o aluguel no Petits Baux Auberge e as despesas diárias 

com comida. Todo o dinheiro prometido por D. Dinis destinava-se apenas aos custos com as 

classes e o material de escrita, como os pergaminhos, os estiletes e as tintas. Estudar na École 

não era barato, e D. Dinis acabou tendo que pagar os custos mensais de D. Tadeu e dos seus 

acompanhantes que, na École, acabariam por se especializar em poesia goliarda, se não fosse 

o trágico evento que lhes aconteceu naquelas terras. De qualquer forma, D. Tadeu conseguia 

economizar mensalmente alguns francos, morabitinos e maravedis que lhe chegavam de 

Alcobaça. Como não precisava de muitos rascunhos e não errava de maneira a perder 

pergaminhos exageradamente, não gastava tanto neste item.  

Foi assim que D. Tadeu tornou-se muitíssimo popular em Les Baux e nas cidades 

próximas, e entre os mercadores que levavam alguns de seus trabalhos consigo e faziam sua 

fama aumentar cada vez mais e por cada vez mais cidades. D. Tadeu, entretanto, por causa de 

sua convivência entre os monges de Alcobaça e dos ensinamentos de D. Hermenegildo, muito 

se preocupava com toda essa popularidade, pois, como é dito no Orto do Esposo, ainda por ser 

escrito e que, por causa deste, D. Tadeu teria a maior de suas aventuras, descritas nO 

Romance do Horto, segundo São Jerônimo: Per boa fama e per maa [aa]s dreitas partes e aas 

seestras anda o caualeyro de Christo; neem se leuãta per louuor neem se quebranta per doesto. 

E diz outrossy Sam Jeronimo: Nõ queyras neem demãdes gloria do mũdo e nõ te doeras 

quando a nõ ouueres. Aquelle que nõ deseia louuor, nõ sente as dessonrras. Nõ te tenhas por 

bõõ por dizeren de ty bem os homeens, ca nõ pode neenhuun saber mylhor qual tu es que tu 

meesmo. Que aproueita se tu es maao, se dizem de ty que es bõõ? Asy como aconteceo a huuna 

molher que foy papa, segundo se contem een este falamento que se segue. Exemplos. Huum 

papa, que ouue nome Johãne, natural de Margantina de Jngraterra, foy molher, ca ella, seendo 

moça pequena, leuou-a huum seu amigo aa cidade de Athenas en trayo de barõ, e aprendeo tanto, 

que foy sabedor enas muytas ciencias, en tal guisa que nõ auia nehuum que fosse jqual a ella, e 

depois ueo a Rroma e leeo hi de cadeyra, e aprendiam della grandes meestres e muytos outros 

discipulos, eena guisa que era de muy grande fama ena cidade de Roma, e poreem foy eleito 

enna concordia por papa. E, seendo papa, dormio cõ huum seu familiar e enprenhou, e ella nõ 

sabia o tenpo do parto e, hindo huum dia da egreia de Sam Pedro pera Sam Ioham de 

Lateram, veerõ-lhe as doores do parto, e paryo aly enna carreyra e morreo e soterraran-na 
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aly37. Assim pensava e agia D. Tadeu diante das vaidades do mundo, mas havia quem 

pensasse de forma diferente. Quando D. Tadeu foi admitido na École, já estudava lá há um 

ano um jovem francês filho de pescadores, vindo de Calais, no norte da Francia, chamado 

Maurrice LeClerc. Maurrice decidira estudar em Les Baux porque desejava escrever a história 

de sua cidade, naquele tempo, disputada pela coroa britânica. Maurrice também havia 

recebido de seu avô textos muito antigos na época da dominação romana, quando Calais era 

conhecida por Caletum, donde vem a designação caleto, dada a seus habitantes. Maurrice não 

aspirava a ser menestrel, suas intenções eram muito mais aprender o latim e a técnica da 

narrativa e da tradição oral. Estava muito mais próximo da cultura celta do que da tradição 

trovadoresca, ainda que a segunda tenha raízes na primeira. O jovem caleto pretendia, 

portanto, especializar-se em outra área, menos performática. Poucos eram os estudantes em 

Les Baux que tinham essa pretensão, a maioria estava mesmo interessada nas artes 

trovadorescas, em fazer fortuna como menestréis e trovadores, ainda que se vivesse num 

período de sua quase extinção; pensava-se poder resgatar essa tradição e, além disso, a falta 

de bons trovadores na Europa dava a estes estudantes a falsa impressão de poderem ocupar o 

espaço deixado por eles. Sua ausência deve-se, também, ao fato de o livro estar cada vez mais 

popularizado, fazendo a informação, as músicas, as poesias e as histórias circularem de outra 

forma, mas sua substituição foi lenta e quase imperceptível naqueles anos. A fama de D. 

Tadeu, da qual ele próprio jamais fizera questão de se vangloriar, começou a atrapalhar 

Maurrice. Em sua área, o jovem LeClerc, irrefutavelmente, era o melhor aluno. Sempre tivera 

para si as atenções de Ricavi, que pretendia fazer dele seu monitor nos estudos de preservação 

da tradição oral e sua passagem para a tradição escrita e também na disciplina de crônicas, 

uma área verdadeiramente promissora; mas, agora, o mestre trovador quase não lhe dava mais 

atenção, dedicando muito mais tempo à orientação pessoal de D. Tadeu. Não que Maurrice 

desejasse a fama que o promissor menestrel de Alcobaça e Serra Alta vinha obtendo, suas 

intenções eram especificamente direcionadas a sua terra natal e às suas crônicas, mas esta 

fama começava a atrapalhar suas ambições. De  igual maneira, seu coração começara a abrir 

as portas para uma inveja crescente, pois não se tratava mais de quem era o estudante mais 

famoso de Provença, mas qual deles era o melhor e qual deles deveria receber mais atenção e 

dedicação de Pierre Ricavi e seus monitores. Logo toda a École ficou sabendo da rivalidade 

                                                 
37 Este é um dos mais importantes testemunhos da existência da Papisa Joana, cuja lenda remonta entre os 
séculos IX e XI. Surpreende, entretanto, o fato de tão ilustrada mulher não conhecer o número de meses da 
gestação e também o fato de ninguém perceber sua notória condição estando ela nas últimas semanas de 
gravidez. Deduz-se, portanto, que o nascimento tenha sido prematuro e que Joana tenha morrido das 
complicações de tal parto. Nota de Guilherme de Baskerville. 
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que se criara entre Maurrice e D. Tadeu e, segundo relatos, essa rivalidade teria ainda dado 

origem a um manuscrito que se diz ter sido escrito na própria Les Baux e, lá mesmo, ter se 

perdido: Les Ennemis de Les Baux38. 

A inveja que Maurrice sentia por D. Tadeu crescia na mesma proporção que sua 

admiração por ele. Embora estivesse convencido de que o alcobacense era o culpado pelas 

poucas horas de atenção que passara a ter de Ricavi, Maurrice era uma pessoa razoável. Por 

mais que começasse a cultivar profundamente uma inimizade, por enquanto, não declarada a 

D. Tadeu, não se permitia cometer uma injustiça com seu trabalho. Com efeito, D. Tadeu era 

capaz de criar as mais belas cantigas e também as mais bem elaboradas novelas que já lera, 

fosse ao estilo de Chrétien de Troyes, ou à moda do próprio Ricavi. Seu talento também não 

conhecia barreiras idiomáticas: castelhano, português, latim, francês, occitânico e até as 

poucas linhas que dedicara ao italiano, em todas essas línguas D. Tadeu progredia 

assustadoramente. Era possível até, pensou Maurrice, que a aproximação de Ricavi fosse um 

acompanhar de perto o desenvolvimento do alcobacense, pois estava muito claro, pelo menos 

para o caleto, que D. Tadeu em breve estaria em pé de igualdade com o famoso trovador de 

Les Baux. “Vanitas uanitatum omnia uanitas”, pensou consigo Maurrice, “quem está livre 

desta terrível maldição?”. Mesmo com todo o desafeto, Maurrice jamais fora hostil com D. 

Tadeu. Era um jovem coerente e, embora se deixasse levar constantemente pelas emoções e 

não poucas vezes encarar como pessoais o que pareciam desfavores ou desagrados, ou mesmo 

coincidências, tinha consciência de que D. Tadeu não fazia nada para atingi-lo diretamente. 

Contudo, essa não continuou a ser sua impressão com o passar do tempo. Depois de alguns 

meses de favoritismo de Ricavi para com D. Tadeu, Maurrice aceitou, sem pensar, a hipótese 

de D. Tadeu estar fazendo de tudo para ter a preferência do mestre trovador apenas para si. 

Era preciso, agora, que Maurrice o tratasse como o inimigo que se tornara, mas ainda era o 

momento de conhecê-lo mais de perto, mais profundamente, talvez, até, simular uma amizade 

para poder se aproximar de D. Tadeu e, depois, munido de todas as armas, preparar o ataque. 

Mas o veneno da inveja e a sede de vingança matam aquele próprio que a planeja, aos poucos, 

corroendo-o por dentro, devagar, sem que ele mesmo perceba, até ser tarde demais, quando as 

consequências de tamanha insanidade tornam-se terríveis e irreversíveis. Maurrice passou a 

dedicar muito mais tempo a estar com D. Tadeu, a conhecer seus trabalhos mais de perto, 

estudar seus textos, suas motivações, do que a trabalhar em suas próprias crônicas e exercícios 

                                                 
38 Commentateurs de le scriptorium de Cluny supposent que Les Ennemis pas disparu, mais a été ramené à 
Calais avec Maurrice LeClerc, qui aurait été son auteur. Aujourd’hui, Maurrice lui-même est disparu. Fr. 
Darden, professeur et chroniqueur à l’université de Perpignan. 
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narrativos. Muitos foram os meses nesta obstinação, até que Maurrice chegasse a ser, poderia 

assegurá-lo, o maior e primeiro conhecedor das obras e do estilo de D. Tadeu Laras. Tanto 

que chegou a escrever como o alcobacense sem disso dar-se conta. Suas crônicas eram 

excelentes, mas já não dispunha de um estilo próprio, como o que começara a desenvolver 

antes da chegada de D. Tadeu. Numa noite que passara em claro para terminar o esboço de 

uma das crônicas aprendidas com seu pai, Maurrice percebeu que escrevia exatamente como 

D. Tadeu, e o impacto desta descoberta foi devastador. Em seu quarto, teve um ataque de 

fúria como os do próprio Orlando, o Furioso, que, diziam, agora se dirigia para o norte da 

Francia, tendo passado por terras castelhanas e deixado algumas regiões de Portugal em 

estado lamentável. Rasgou muitos de seus trabalhos nos quais reconhecera o estilo do jovem 

alcobacense, quebrou potes de tinta, esmurrou a escrivaninha diversas e violentíssimas vezes 

até que, cansado, chutou,  por fim, o baú onde guardava suas roupas e pequenos maços de 

pergaminho virgem. Com o impacto do baú na parede, caiu por cima do móvel o espelho 

veneziano que trouxera consigo de Calais, objeto considerado ainda raro e muito caro. 

Exausto, sentou-se do lado do baú e tomou o espelho em suas mãos e pôde ver seu reflexo: 

um rosto enfurecido emoldurando um olhar de profundo ódio e desespero. Deixou algumas 

lágrimas expulsas pelo ódio rolarem e pôs vista ao chão. Depois fez silêncio e tornou o rosto 

para cima, na direção do espelho. Seu olhar já era outro, não se reconhecia mais como a si 

próprio, alguma coisa mudara com toda aquela catarse. Começou a ver D. Tadeu no espelho a 

substituir sua imagem. Passou a mão ao rosto como que verificando seus traços fisionômicos. 

Em sua mente, havia se transformado no seu objeto de vingança, em seu próprio inimigo e 

pensou consigo que, se além de conhecer a escrita de D. Tadeu, agora também se parecesse 

com ele, seria essa a maneira de dar cabo para sempre do menestrel usurpador. De certa 

forma, em sua insanidade, não mais poderiam culpá-lo se o alcobacense resolvesse arruinar 

sua própria carreira, ou abandonar seus estudos ou, melhor ainda, cair em desgraça com 

Ricavi. Mas como poria o plano em ação? D. Tadeu era querido em toda Les Baux, tinha 

amigos e dificilmente estava só. Nas ruas, estava sempre cercado de admiradores; no 

albergue, dividia o quarto com os dois noviços beneditinos. Não podia livrá-lo da companhia 

de toda a cidade, mas, certamente, poderia dar um jeito de fazer desaparecerem os dois 

monges, agora, quase goliardos convertidos. Maurrice perdera-se de si mesmo naquela noite, 

para sempre. E assy acõtece muytas vezes ao hommem e aa molher, que pella propria vista 

morre enna alma, cobiizando o que uee. E mata outrem e faz ennduzer a pecado per seu olhar e 

per sua vista peçoenta da maleza do coraçõ. Onde diz Sancto Agostinho que o olho desonesto he 
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demostrador do coraçom desonesto. E, porque pella uista dos olhos se geera todo pecado, poreem 

diz Jhesu Christo: Se o teu olho foa maao, todo o teu corpo seera treeuoso, s. cõ treeua de 

peccado mortal, porque todalas treeuas dos peccados se aduzem pellos maaos olhos, assy como 

diz o filosapho: Os olhos nos derrubã cada dia een peccados. 

Nos dias que se passaram, Maurrice começou a se parecer cada vez mais com D. 

Tadeu, o que não era difícil: os dois tinham praticamente a mesma altura, a mesma estrutura 

corporal, dois adolescentes bastante comuns, cabelos longos e lisos até os ombros, escuros, a 

pele clara, apenas o rosto e os braços um pouco mais queimados por causa do calor da região, 

aliás, como todos os moradores de Les Baux. As roupas e os trejeitos de D. Tadeu foram logo 

imitados por Maurrice, mas, como os traços fisionômicos eram distintos – Maurrice tinha uma 

aparência mais masculina, dura, enquanto D. Tadeu não parecera ainda ter amadurecido tanto 

com aquele rosto bastante juvenil – não se podia confundir os dois a olhos vistos nem à luz do 

dia. No entanto, quando Maurrice vestia uma boina escarlate com uma pena branca como a de 

D. Tadeu, e que lhe fazia sombra sobre o rosto ou quando era visto rapidamente, de relance, 

entre as vielas de Les Baux, algumas pessoas o confundiam e o chamavam como se 

estivessem chamando D. Tadeu. Certo dia, na rua do mercado, o peixeiro cumprimentou-o 

pensando que fosse D. Tadeu. Maurrice, quando isso acontecia, não dissimulava ser o 

alcobacense, mas também não dizia que não era, esperava que a pessoa se surpreendesse com 

a semelhança, num primeiro momento, e desfizesse o engano. Afinal, de certa forma, de 

maneira retorcida, recebia os cumprimentos e admiração que eram para D. Tadeu e que, de 

vez em quando, roubando-as para si, lhe preenchiam o vazio que a desatenção de Ricavi 

provocara. Desta feita, o peixeiro não desconfiou de estar falando com outra pessoa senão o 

próprio D. Tadeu em pessoa, principalmente, também, porque Maurrice cobria o rosto ou 

evitava o olhar direto sempre que podia. Trocaram algumas amenidades, despediram-se e 

Maurrice correu para sua casa, fechou-se no banheiro e logo quis ver sua imagem no espelho 

de Veneza. Assustou-se: estava mais parecido com D. Tadeu do que jamais fora ou tentara 

ser. Passaram-se algumas semanas desde que resolveu, afogado em sua própria sede de 

vingança e transfigurado de ódio, tirar D. Tadeu de seu caminho, aproximando-se dele cada 

vez mais e imitando-lhe os gestos, as roupas e o estilo de escrita. Mas não podia fazer com 

que seu rosto se transformasse no rosto do menestrel de Alcobaça tão perfeitamente. Que feito 

prodigioso seria aquele? Será que tantos dias tentando imitar o inimigo o teriam feito parecer-

se com ele a esse ponto? Será, como diziam, que o ódio que se nutre por alguém acaba 

transformando aquele que odeia neste alguém? “Venenum tibi, uenenum mihi”, pensou diante 
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do espelho. Mesmo assim, essa transformação inesperada deu a Maurrice uma ideia, que logo 

poria em prática: livrar-se dos dois noviços alcobacenses. 

 Ainda naquele dia, o caleto não saíra mais de casa. Passou o resto da tarde e seguiu 

noite adentro pensando numa maneira de eliminar o que considerava o primeiro empecilho ao 

seu plano de desacreditar ou, até mesmo, fazer desaparecer para sempre D. Tadeu, ainda não 

decidira. Estava mais preocupado, primeiramente, em deixá-lo vulnerável, e para isso era 

necessário que ele ficasse sem a companhia diária dos dois alcobacenses. Maurrice nunca 

tinha feito algo parecido. A própria ideia de matar dois inocentes nunca lhe passara ela 

cabeça, mas, cego que estava, pensava agora também nessa possibilidade. Como faltava-lhe a 

experiência, irritou-se por não conseguir descobrir um modo de sumir com os dois jovens 

goliardos e, vencido pelo cansaço, pois andava nervosamente de um lado para o outro de seu 

quarto de forma intempestiva, deixou-se dormir por sobre alguns rascunhos de planos que 

deixara por sobre a escrivaninha. De madrugada, foi acordado com o cantar insistente dos 

galos de Les Baux e viu-se diante de todos aqueles planos mal traçados, mirabolantes sem ter 

chegado a nenhuma conclusão prática. Pensou em abandonar provisoriamente a ideia e já ia 

lavar-se na banheira de pinho português quando, com mais um cantar dos galos, parou por um 

momento e correu para o baú. Abriu-o e folheou diversos livros como se estivesse procurando 

alguma coisa em particular quando, finalmente, chegando a mudar para uma expressão de 

alegria, tomou-o entre as mãos e o pôs sobre a escrivaninha, e começou a ler com o correr do 

dedo uma passagem do bestiário de Santo Hildefonso de Saragossa, do século VIII. Fez 

algumas anotações e, tranquilo e com um sorriso nos lábios, guardou o livro, arrumou a 

escrivaninha e aprontou-se para suas classes matinais. Depois de pronto, foi na direção do 

espelho e disse: “É hora de mostrar a esta cidade quem é o verdadeiro D. Tadeu”. 

 O dia transcorreu normalmente, à exceção de alguns alunos e vizinhos notarem algo 

estranho em Maurrice, era como se ele não fosse mais o mesmo, mudara, não sabiam dizer o 

que era exatamente, simplesmente já não o reconheciam mais. A verdade é que Maurrice 

estava, agora, muito mais parecido com D. Tadeu do que antes. Em sua própria mente, já se 

considerava o próprio D. Tadeu. A transformação completa, entretanto, ainda não se havia 

dado pelo fato de o verdadeiro D. Tadeu ainda estar presente em Les Baux e na École de 

Ricavi. Pelo menos era assim que agora raciocinava Maurrice. Naquele dia, não encontrara D. 

Tadeu, teve um dia normal de classes. Porém, à tarde, sabendo que o menestrel de Alcobaça 

se demorava na École fazendo o trabalho de monitoria de poesia galega, e que os goliardos 

portugueses estavam em casa aguardando o período noturno de aulas, correu para a casa em 
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que moravam e os encontrou lendo alguns pergaminhos e conversando. “Amigos”, disse 

dissimulando uma grande preocupação, “ouvi dizer que D. Tadeu está do lado de fora das 

muralhas e corre perigo!”. “O quê? Não pode ser!”, respondeu surpreso irmão [            ], 

“Tadeu sabe que quando cai a noite criaturas terríveis saem da floresta e das matas e rondam 

as muralhas da cidade!”. “E você acredita nesse tipo de coisa, [            ]?”, disse o 

companheiro de hábito. “É claro! Não cansamos de ouvir os relatos de comerciantes e outras 

gentes que viram vários animais como os que estudamos nos bestiários e sobreviveram para 

contar a história? Esqueceste dos exempla do monstro terenciano?”. “Escutem”, tornou 

Maurrice, “agora não é hora de discutirmos se existem ou não estes monstros fantásticos, é 

preciso que procuremos D. Tadeu. Mesmo que sejam só histórias de viajantes, não é seguro 

andar sozinho nos arredores da cidade à noite, mesmo ao entardecer. Ladrões são bem 

verdadeiros, isso eu posso garantir”. “Mas o que Tadeu foi fazer, afinal, fora da cidade?”, 

perguntou irmão [          ]. “Ouvi dizer de um vendedor de trigo que ele foi ajudar uma 

caravana germana que vinha à cidade com contas, traduções, algo assim, e não voltou até 

agora. É o preço que se paga pela fama”, respondeu Maurrice. “Ajudemos então Tadeu, ora, 

pois!”, disse irmão [          ] levantando-se apressadamente.  

 Os três chegaram aos portões da cidade e os atravessaram sem maiores problemas, sob 

os avisos de um dos vigias de que em breve os estariam fechando. Maurrice, que tinha ido à 

frente, afastou-se o suficiente da cidade para que não fossem mais vistos e levou os irmãos 

beneditinos com ele até bem próximo de uma pequena floresta bastante conhecida. “Mas, 

Maurrice, não é comum as caravanas viajarem por dentro das florestas”, disse irmão [          ]. 

“Mas nós não estamos procurando por nenhuma caravana, irmão” e empunhou um saco de 

moedas que trouxera consigo golpeando irmão [            ] na cabeça e, aproveitando-se da 

surpresa do outro noviço diante daquilo, desferiu-lhe um golpe no rosto com tamanha força 

que fez, também a este, desmaiar. Amarrou seus pés e suas mãos, amordaçou-os e, com um 

punhal, fez um corte profundo na perna de irmão [          ] que, com a dor, chegou a acordar e, 

vendo seu estado bem como o de seu amigo em tal situação, entrou em desespero, arregalando 

os olhos da direção de Maurrice. Tranquilo, o caleto abaixou-se à altura de irmão [            ] e 

disse-lhe sussurrando: “Vamos ver, irmão, se, de fato, existem ou não tais criaturas terríveis 

ao redor de Les Baux”, e afastou-se deles com uma terrível gargalhada. Enquanto Maurrice 

voltava apressadamente para os portões da cidade antes que se fechassem, os dois beneditinos 

ouviram uma movimentação e alguns ruídos vindos da floresta. Eram passos pesados e o que 

parecia ser um cacarejar, contudo, num tom mais grave, quase um rugido. Pouco tempo 



 
     

200 
 

depois, diante deles, surgia um terrível basilisco, um animal gigantesco, como um lagarto de 

asas como as de um morcego e a cabeça e as patas como de uma galinha enorme, de cujo bico 

saía uma língua bifurcada. E Diz Sancto Ysidoro que o basilisco he rey das serpentes, ca todas 

as serpentes o temem e fugen delle, porque elle cõ seu cheyro e cõ seu baffo e ajnda tam 

solamente cõ sua vista mata toda cousa viua. E toda aue que uoa perante a uista delle, morre 

queymada, posto que vooe alongada delle. O basilico he da quantidade de huum meo pee e 

ennpeçoenta as aguas e fazi-as mortaaes. E diz Plinio filosafo que enna prouĩcia de Cirenea ha 

o basilico en longura de doze dedos e tem enna cabeça huma malha branca en logo de coroa real. 

E nõ abaixa o corpo quando anda, mas dreito e leuãtado anda des a meetade do corpo e deseca e 

destrue todalas heruas e as aruores e as outras cousas en redor de ssy, nõ tan solameente cõ o 

tangimeento mas ajnda cõ o bafo e cõ o asouyo. Tam peçoento he o basilico, que, se o alguen 

tanger cõ asta, posto que seia muy longua, logo en essa ora morre aquelle que o tange. A 

donazinha o mata, ca o Senhor Deus, que he padre de todalas cousas, nõ leixou nehuma cousa 

sem remedio. E diz Aristoteles e Avicenna que a donazinha come da aruda, cõmo quer que seia 

amargosa, e cõ uirtude do çumo dela uay comeenter o basilico e veence-o e mata-o. E, como quer 

que o basilico seia tam peçoento, pero, depois que he morto e queymado, perde a malicia, e o poo 

delle presta pera a tresmudaçom dos metaes. E, porque o basilico mata cõ a uista, poreem os 

moradores dhuma cidade, a qual tiinha cercada Alexandre, poserõ huum basilico sobre o muro e 

cõ a sua vista matou muytos da hoste dAlexandre. E Aristotiles lhe deu en conselho que 

aparelhase huum homen darmas bem ardido, todo cuberto cõ huumũ escudo bem largo, e que o 

posesse antre ssy e o basilyco e que possesse antre ssy e o basilico huum grande espelho bem 

luzeente ante o basilico. E asy foy fecto. E, quando o basilico vio a sua ymageen enno espelho, 

logo foy morto cõ a sua propria vista O animal ciscava o solo com suas grandes patas de três 

dedos e parecia buscar, no ar, o cheiro de alguma coisa que lhe chamara a atenção: o sangue 

que escorria da perna de um dos infelizes goliardos. Lentamente, fazendo sons terríveis e 

ameaçadores, aproximou-se primeiro de irmão [            ] que sangrava pela perna com o golpe 

de Maurrice. Os dois tentavam gritar e se arrastavam desesperadamente para fugir do que 

parecia inevitável. Então, levantando a cabeça rapidamente, batendo as asas ferozmente e 

fazendo terríveis grunhidos, o basilisco abriu o bico e atacou irmão [          ], mordendo-lhe a 

perna com tamanha violência que chegou a arrancar-lhe um bom pedaço. Em choque, o 

infeliz beneditino urrava de dor, numa agonia que não acabaria tão cedo. O basilisco 

despedaçou-o lentamente, arrancando-lhe as carnes como quem se banqueteia sem pressa 
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alguma e engolia os pedaços aos poucos. Quando, finalmente, terminou de engolir todo irmão 

[          ], foi a vez de atacar irmão [          ]. Começou por esfolar-lhe a cabeça, arrancando sua 

pele, o couro cabeludo e estraçalhando-lhe a mandíbula. Parecia brincar com a comida. Este, 

contudo, não foi engolido de todo. O basilisco tomou o que restou do pobre diabo com o bico 

e retornou para a floresta39.  

 Aproximando-se dos portões de Les Baux, Maurrice fez em si mesmo um ferimento 

do qual fez sair bastante sangue, limpou a adaga com um pedaço de sua camisa, enterrou-o 

num buraco e entrou na cidade. Quando o vigia que o havia visto sair com outras duas pessoas 

notou que Maurrice, além de estar sozinho, vinha cambaleante e ferido, desceu da torre e, 

amparando-o, pediu ainda aos outros vigias que fechassem os portões imediatamente. 

Maurrice pediu que lhe ajudassem a chegar à casa de D. Tadeu que, a esta hora, já teria 

terminado sua monitoria e deveria estar de volta. Em pouco tempo chegara ao endereço de D. 

Tadeu ajudado pelo vigia que o recebera nos portões da cidade. O ferimento começou a doer-

lhe mais do que o planejado e preocupou-se. Quando o menestrel viu os dois entrando em sua 

casa, desassossegou-se: “Maurrice? Guarda, o que está acontecendo? Maurrice, fale comigo, 

homem!”. “D. Tadeu, foi terrível, oh, Deus, que desgraça!”. “O que aconteceu, Maurrice, por 

Deus, parece que viu o próprio Orlando em pessoa!”, enervou-se o menestrel. “D. Tadeu, eu o 

vi saindo com dois monges à tarde e agora retornou sozinho, nesse estado”, explicou o vigia. 

“Dois monges? Maurrice, para onde você foi, quem eram essas pessoas”, D. Tadeu pedia 

explicações enquanto começava a preparar um curativo para o ferimento que Maurrice 

provocara em seu flanco. “Escute, Tadeu, você terá que ser forte, as notícias que tenho são 

terríveis”, lamentou o dissimulado Maurrice. “Em nome de Deus, homem, diga logo que 

tragédia foi essa!”. “Tadeu, teus dois amigos, os monges beneditinos... Eu me encontrei com 

eles aqui em tua casa, vim pedir um livro emprestado... Os dois estavam planejando sair da 

cidade, queriam inspiração para uma poesia goliarda...”. “O quê? Mas que loucura é essa que 

me estás dizendo?”. “Eu sei, eu sei, parece loucura... Mas você sabe como são os goliardos... 

É preciso o contato com a natureza... Eu disse a eles que aquilo era uma tolice, que 

esperassem o dia amanhecer, mas eles não me quiseram ouvir. Tudo o que eu pude fazer foi 

acompanhá-los para tentar trazê-los de volta o quanto antes”. “E este ferimento, o que mais 

aconteceu, Maurrice?”. “Ah, meu amigo, talvez você não acredite, mas vou contar-lhe 

exatamente o que vi. Irmão [          ] afastou-se, mesmo sob os meus protestos, com a desculpa 

de ter encontrado um lugar perfeito para admirar as estrelas... Logo em seguida, o outro rapaz 
                                                 
39 Nemine ut legitur hoc non sit nunquam. †  Requiescant in nomine patris et filii et spiritus sancti. Amem. 
Conterritus frater. 



 
     

202 
 

o acompanhou e os dois se deitaram e começaram a olhar para o céu. Eu insisti, Tadeu, insisti 

muitíssimo, mas eles não me quiseram ouvir, disseram que Deus os estava vigiando. Uma 

insensatez!”. “Bom Deus, nem parecem os mesmos monges que vieram comigo de Alcobaça. 

É possível que a literatura os tenha transformado?”. “Como saber, amigo, como saber?.. Mas, 

escuta. Eu me virei por um segundo para ver em quanto tempo a noite cairia, porque também 

era necessário encontrar os portões da cidade abertos e, quando voltei a eles, escutei um 

terrível rugido, agudo, como se fosse um galo, ou uma galinha. O sangue me gelou todas as 

veias, Tadeu, foi horrível!”. “O quê? O que foi tão terrível, Maurrice!”. “Tadeu, quando me 

virei, um basilisco estava a bicar de forma letal teus amigos! Despedaçou-os tão rapidamente 

que meu único impulso foi correr como nunca corri antes e, veja, caí várias vezes e consegui 

esse ferimento nas pedras, já perto da cidade”. “Mas como você pôde deixá-los lá, 

Maurrice?”. “Estavam mortos, Tadeu, eles já estavam mortos!”. “Guarda, preciso de uma 

equipe para buscar meus amigos”. “D. Tadeu, me perdoe, mas ninguém quererá sair a essa 

hora, ainda mais sabendo da existência de um basilisco!”. “Pierre Ricavi vai querer 

explicações, são dois alunos muito estimados por ele e nós os estamos abandonando!”, 

reclamou D. Tadeu. “Tadeu, escuta!”, gritou Maurrice, “Teus amigos se foram, já estavam 

mortos antes mesmo de eu começar a correr”. D. Tadeu fez silêncio e, com os olhos distantes, 

sentou na cadeira da escrivaninha e deixou as lágrimas correrem. O vigia terminou o curativo 

em Maurrice e este, tendo conseguido o que queria, quase deixou escapar um sorriso, mas era 

preciso conter-se, ainda havia muito o que fazer. 

 No dia seguinte, toda Les Baux soubera do ocorrido, e o próprio Pierre Ricavi 

organizara um grupo para procurar pelos noviços portugueses, entre os voluntários e 

escolhidos, estava Maurrice, que os guiou até o local onde deixara os dois infelizes 

companheiros. A equipe seguiu o rastro de sangue e encontrou o que restou dos rapazes no 

ninho do basilisco. Era uma cena terrível, pareciam estar diante das sobras de um matadouro. 

Ninguém quis, depois do que viram, chegar mais perto, apenas D. Tadeu, cujo sentimento de 

piedade e fraternidade que sentia pelos amigos era maior do que o asco e o temor de que o 

basilisco voltasse a qualquer momento. Desolado, viu apenas os poucos ossos e alguns 

pedaços de carne espalhados pelo local. Havia ainda tiras rasgadas dos hábitos dos noviços 

encharcadas de sangue. Caiu de joelhos e chorou compulsivamente a perda dos amigos de 

viagem. Quando terminou, foi recolher alguns pedaços de pano e achou um pedaço de corda. 

Maurrice percebeu e ficou preocupado, seu plano poderia ser descoberto, afinal, ele fora visto 

com os dois beneditinos antes de sua morte. Pressentindo o pior, aproximou-se de D. Tadeu, 
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que lhe disse. “Veja, Maurrice, pedaços de corda. Não acha estranho?”. “Não há nada de 

estranho, D. Tadeu, nós estamos muito próximos de um ninho de basilisco. Vê como ele o 

construiu com galhos, folhas, lama... As caravanas costumam deixar esse tipo de coisa pelo 

caminho, é possível que ele tenha achado uma corda e confundido com uma trepadeira, uma 

raiz ou algo assim. Venha, meu amigo, não há mais necessidade de ficarmos aqui. Teus 

amigos estão bem, eram monges, hão de estar junto de Deus”. “É no que quero crer, Maurrice, 

é no que quero crer...”. Voltaram todos juntos em grande desalento e tristeza, menos 

Maurrice, que somente parecia consternado com a trágica perda, mas, no íntimo, exultava. 

Naquele dia e no dia seguinte não houve classe na École des Troubadours, fez-se luto a 

pedido do próprio Ricavi e mandou-se rezar uma missa na igreja da cidade, a Petite-Église de 

Sainte Brigitte.  

 Depois do luto, a vida em Les Baux voltou ao normal aos poucos. Nesse período, D. 

Tadeu escreveu uma carta a D. Hermenegildo, como fazia sempre, mas, desta vez, incluindo a 

notícia da morte terrível dos dois noviços. As classes na École também voltaram ao normal, 

mas os alunos ainda se sentiam mal e, principalmente, assustados com o fato de terem que 

conviver agora com o perigo de ter um basilisco como vizinho. Talvez a cidade sofresse um 

grande impacto comercial,  já que a criatura estava na rota das caravanas. Era preciso agora 

avisar aos comerciantes da existência de um animal monstruoso e, mesmo sabendo que ele só 

ataca à noite e na floresta, era compreensível que o comércio com Les Baux diminuísse. Em 

todo o caso, isso era uma questão que deveria preocupar de imediato a guilda de comerciantes 

da cidade. Les Baux estava com grandes reservas de comida e outros produtos. Por enquanto, 

o máximo que lhes podia acontecer era deixarem de lucrar alguns francos com a venda de 

seus excedentes ou com trocas vantajosas. Para Ricavi, agora, o mais importante era 

reestabelecer o moral de seus alunos. Para isso, teve uma ideia: um concurso de poesia. Seria 

uma forma de ocupar a cabeça dos jovens com alguma coisa que não fosse a rotina diária dos 

estudos. Não havia pensado em prêmio algum, seu objetivo era apenas afastar a tristeza dos 

últimos dias e, para isso, nada melhor do que uma competição para alegrar os ânimos. Para 

Maurrice, esses dias depois do assassinato dos alcobacenses foram angustiantes. A culpa 

pesava-lhe muito e não dormiu por algumas noites, com medo de que fosse descoberto. A 

imagem de D. Tadeu com a corda que utilizara para amarrar os noviços nas mãos não lhe saía 

da cabeça. Parecia, contudo, que isto não resultaria em problemas: D. Tadeu jamais voltara a 

tocar no assunto. Além disso, outra coisa preocupava LeClerc: estava ainda mais parecido 

com D. Tadeu nesses dias, chegou mesmo a evitar sair de casa o máximo que pôde. Mesmo 
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que os reais motivos de sua transformação não viessem a ser descobertos, em breve estaria 

rodeado de perguntas, e do próprio D. Tadeu, principalmente. Não conseguira mais pensar, 

depois do episódio do basilisco, num modo de destruir D. Tadeu e assumir o seu lugar de 

direito. Estava confuso; como podia querer livrar-se do rival se, ao fazê-lo, tomaria seu lugar 

como o próprio D. Tadeu que ele tanto odiava, por certo, mas que, também e sobretudo, 

admirava. Pertenciam a ele, Maurrice LeClerc, todas as honrarias, todas as homenagens, todos 

os elogios, mas, como consegui-los se não escrevia tão bem como o inimigo? Apenas o 

imitava, e isso não bastava. As crônicas de Calais não mais importavam, tudo o que Maurrice 

enxergava diante de si era tomar o lugar de D. Tadeu e ter a sua fama, escrevendo como ele, 

sendo ele. O concurso começaria dali a uma semana e as regras eram simples: cada candidato 

faria uma única poesia, de tema e forma livres, e os demais candidatos votariam naquele que 

tivesse escrito a melhor poesia, declamada pelo próprio autor no dia do concurso. Maurrice 

não pensou mais nada desde então. Faltou às classes e não saiu de casa durante aquela 

semana, debruçando-se incansavelmente sobre sua escrivaninha. Lia todos os livros que 

possuía sobre métrica, rima, consultava os autores antigos, exercitava-se reescrevendo versos 

dos famosos trovadores franceses e portugueses mas não conseguia encontrar um tema. 

Percebeu que suas composições, todas elas, estavam já muito aproximadas do estilo de D. 

Tadeu, e isso agradava-o tanto quanto o desagradava. Recitava seus versos olhando-se no 

espelho e percebia que agora era totalmente como o próprio D. Tadeu, e isso o fez ficar fora 

de si, misturando satisfação e ódio profundos. Ria de medo e de alegria, de desgosto, repulsa 

por si mesmo e admiração. O dia anterior ao dia do concurso chegara e Maurrice ainda não 

tinha escrito uma poesia que considerasse capaz de ajudá-lo a vencer. Não conseguia escolher 

o tema, nada o inspirava. Esmurrou a escrivaninha com violência desmedida soltando um urro 

e silenciou. Depois do silêncio, abandonou todo o ódio e a admiração doentia que tinha por D. 

Tadeu e sentiu uma saudade profunda, uma nostalgia enorme de sua terra, e decidiu dar vazão 

ao que sentia naquele momento. Por algumas horas, voltou a ser o jovem Maurrice que 

deixara Calais para poder, contando sua história, jamais esquecê-la, e trabalhou 

freneticamente noite adentro nos versos que declamaria dali a algumas horas.  

 O dia na École des Troubadours havia começado e, com ele, o concurso promovido 

por mestre Ricavi. Todos os alunos quiseram participar, sem exceção, e foi feito um sorteio da 

ordem de apresentação. D. Tadeu seria o último, e Maurrice se apresentaria antes dele. Neste 

dia, todos tiveram a impressão de que Maurrice LeClerc haveria de pregar uma peça em D. 

Tadeu, pois já era indisfarçável a semelhança entre eles. D. Tadeu, ele mesmo, pressentiu que 
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poderia ter problemas. De fato, não gostou nem um pouco do que poderia vir a ser uma 

brincadeira; não lhe ocorrera nem mesmo por um instante que aquilo poderia ser uma 

homenagem. Chegava mesmo a estar preocupado; a coisa toda era estranha. Um dos colegas 

de classe de D. Tadeu avisou, em tom de galhofa, que concorrer duas vezes não era permitido, 

apontando para Maurrice, e os dois, LeClerc e Tadeu, cruzaram os olhares, ambos injetados, 

expressões severas. A inimizade havia sido declarada, e também uma guerra que se 

prolongaria por anos. 

 Ricavi pediu silêncio, agradeceu a presença de todos, lembrou os dois alcobacenses 

mortos pelo basilisco exaltando suas qualidades como poetas goliardos que se tornariam e 

dedicou a eles o concurso. Houve uma grande salva de palmas e o clima foi de respeito, 

orgulho e alegria. Não eram esses, entretanto, os sentimentos de Maurrice. Os alunos se 

apresentaram na ordem estabelecida por sorteio e declamaram suas poesias. A qualidade dos 

trabalhos era tanta, que o concurso poderia muito bem passar por um sarau sem competição 

alguma entre os participantes. Ricavi estava orgulhoso, seu nome se firmaria ainda mais com 

o evento por toda a Provença, isso era claro. Chegou a vez de D. Tadeu e fez-se uma pausa. 

Todos sabiam que o menestrel de Alcobaça tinha um talento difícil de ser superado e, por isso 

mesmo, tinha o respeito de todos. D. Tadeu escrevera um soneto, modalidade nascida na Itália 

e que tivera uma grande recepção entre os menestréis e trovadores de toda a Europa. Eis o 

soneto lido por D. Tadeu naquela ocasião: 

 

Queimo de amor de fogo que não se vê; 

Sinto dores e feridas, sem senti-las, qual doente; 

É como a felicidade do malcontente; 

Loucura essa de sofrer por se querer; 

 

É como recusar-se a um maior pretender; 

E estar rodeado de vida, ausente; 

É a fome por mais que se alimente; 

É perder tudo à guisa de se obter; 

 

É entregar a própria liberdade; 

É o prazer de se dar ao conquistador; 

É servir ao carrasco com fidelidade; 
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Como é possível não ser o temor 

A aninhar-se, nos homens, à intimidade, 

Se tudo que não é, é ao mesmo tempo, o amor40? 

 

 A poesia arrancou calorosos aplausos dos colegas e Ricavi não pôde esconder uma 

enorme satisfação. Maurrice, entretanto, sequer esboçara reação. Levantou-se e rumou para o 

tablado da sala onde estudavam a disciplina da performance, pois havia aqueles que, na École, 

estudavam também para serem jograis. D. Tadeu voltou à plateia e lhe perguntaram: “Mas por 

que Maurrice o vem imitando, D. Tadeu?”. Não pôde responder pois teria interrompido a 

declamação do caleto, uma bela cantata de exílio: 

 

Ah, Calais das macieiras, 

Onde o corvo velho crás; 

Os corvos que cá corvejam, 

Não crocitam o mesmo crás; 

 

Calais da noite de estrelas mil, 

Calais das floradas eternas, 

Calais que sobeja vida, 

Calais a dos grandes amores. 

 

À noite, teimoso, sinto, 

Saudades do que deixei lá; 

Ah, Calais das macieiras, 

Onde o corvo velho crás. 

 

Em Calais há mais sabores, 

Que jamais encontrei cá; 

À noite, teimoso, sinto, 

Saudades do que deixei lá; 

                                                 
40 Traduzido do occitânico. M.C. 
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Ah, Calais das macieiras, 

Onde o corvo velho crás. 

 

Que me beije a doce morte, 

Não sem antes retornar; 

Sem que volte a gozar sabores 

Que jamais encontrei cá; 

Sem rever as macieiras, 

Onde o corvo, nunca mais41. 

  

Maurrice também fora bastante aplaudido, principalmente pelo fato de ter escolhido 

um tema que tocava a quase todos na École, afinal, a grande maioria provinha de outras 

cidades de Francia e de outros países, ducados, principados, burgos, províncias e priorados. 

Depois do poema de Maurrice, houve um tempo para que cada um escrevesse num pequeno 

pedaço de pergaminho o nome daquele que teria feito o melhor trabalho segundo cada aluno. 

Nunca se soube em quem D. Tadeu e Maurrice votaram. Terminada a escolha, Ricavi e dois 

monitores procederam à contagem dos votos. De posse do resultado, Ricavi fez um breve 

discurso de encerramento, agradecendo o empenho de todos e elogiando a qualidade geral do 

concurso; depois fez algum suspense e anunciou o vencedor: com a maioria dos votos dos 

cento e vinte e sete alunos da École, D. Tadeu fora o vencedor. O menestrel de Alcobaça foi 

ovacionado excessivamente e levado pelos colegas para o tablado onde todos exigiram um 

discurso. Maurrice, que amargava a derrota de forma pessoal, até então estivera no fundo da 

sala, distante de todos, e corroía-se por um ódio monstruoso e, ao mesmo tempo, por admirar 

mais este trabalho do inimigo há pouco declarado. Antes que D. Tadeu pudesse pensar de 

improviso em alguma coisa que contentasse os colegas e os professores, Maurrice se dirigiu 

até o tablado, bradando congratulações ao alcobacense e batendo palmas lentamente. 

“Parabéns, menestrel de Alcobaça e Serra Alta, quiçá, também, agora, de Les Baux”, 

ironizava olhando na direção de Ricavi que se pôs em alerta. “Não podia ser diferente, não é 

mesmo? Afinal, todos nós vimos acompanhando há bastante tempo o seu talento, incentivado 

de perto por nosso mestre, Pierre Ricavi. Não discordo de toda essa capacidade, essa 

proficiência que vens demonstrando desde que entrou na École, D. Tadeu, mas, pergunto-me 

                                                 
41 Traduzido da langue d’oil. M.C. 
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até que ponto seu trabalho é original”. Houve uma indignação de todos nesse momento. “O 

que estás querendo dizer, Maurrice? Que não sou eu o autor de meus próprios versos?”, 

insurgiu-se D. Tadeu. “Maurrice, cuidado com o que estás dizendo”, avisou-o Ricavi. “Isto é 

uma grave acusação e, a não ser que tenhas provas, isto pode pesar contra ti, meu jovem”. 

“Oh, sim, estou ciente. Mas o que mais poderia pesar-me além do descaso que sofri todos 

esses anos, mestre Ricavi? O que mais poderia pesar-me senão o abandono intelectual, a falta 

total de acompanhamento, de incentivo, de orientação. Desde que esse estrangeiro português 

chegou à École, nenhum de nós tem recebido mais a atenção que recebíamos de ti, mestre 

trovador”. Um grande vozerio tomou conta da sala. “Ora, Maurrice, isso não é verdade!”, 

atestou Ricavi. “Não é verdade? Será que estão todos cegos com este forasteiro, este 

plagiador, que ninguém mais se importa em ter sido negligenciado pelos tutores desta 

École?!”. Maurrice era um excelente retórico, disto ninguém discordava. Se, por um lado, não 

podia rivalizar diretamente com o alcobacense na poesia, podia facilmente manipular uma 

audiência com sua retórica. Foi assim que conseguiu o silêncio dos colegas; alguns 

começaram a pensar que isso poderia ser verdade. “Maurrice”, gritou Ricavi, “não pretendo 

tolerar um levante em minha própria escola, isso que dizes é ridículo, não tem fundamento. 

Acompanho meus alunos na medida do possível, é para isso que tenho monitores!”. “Pois eu, 

monsieur Pierre Ricavi, não me lembro da última vez em que tive um trabalho comentado 

pelo senhor! E tenho certeza de que muitos aqui concordarão comigo!”. O silêncio continuou. 

Maurrice parecia estar ganhando os ouvintes para si. Aproveitando o momento de hesitação, 

D. Tadeu tentou reverter a situação. “Amigos, não se deixem levar por nosso colega caleto. 

Não sei o que se passa, Maurrice, mas, se nem todos são excelentes retóricos como tu, pelo 

menos somos capazes de reconhecer uma performance e sua intenção”. E desceu do tablado 

para falar mais de perto com o caleto. “Maurrice, o que, por Deus, estás fazendo? De onde 

veio tudo isso?”. D. Tadeu, ao se aproximar de Maurrice, sentiu-se, de repente, diante do 

espelho e a impressão foi terrível, como se tivesse seus bens mais valiosos roubados. 

Maurrice, percebendo a confusão do jovem menestrel, subiu no tablado e disse aos presentes. 

“Todos aqui mataram a si mesmos a partir do momento em que desejaram ser como D. Tadeu, 

quando desejaram o seu talento, quando sonharam em ser como ele. Eu, entretanto, amigos, 

fui o único que teve a coragem de assumir esse desejo. Eu sou tu, alcobacense, e, em sendo tu, 

forjarei tua própria ruína!”. E, puxando de uma adaga, a mesma com que ferira de morte 

irmão [            ], avançou na direção de Ricavi e apunhalou-o na altura da barriga, causando 

grande terror em todos. Pierre caiu de joelhos gemendo de dor e contorcendo-se, enquanto 
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Maurrice levantou a adaga gotejante do sangue do mestre trovador e disse: “Eis o assassino de 

Pierre Ricavi, D. Tadeu Laras, pois, quem poderá dizer, olhando-me, que não sou o próprio D. 

Tadeu Laras? Como podeis saber se não é este que está entre voz o caleto traidor? Que se 

escrevam nas crônicas: se não se poderá nunca afirmar que foi D. Tadeu o traidor da École 

des Troubadours, não se poderá igualmente negar sua autoria neste crime terrível!”. Agora 

todos olhavam para D. Tadeu e alguns desconfiavam que Maurrice era mesmo D. Tadeu e 

vice-versa. “E que se saiba que eu, D. Tadeu Laras, sou o assassino também dos dois 

goliardos! Eu os levei para fora da cidade, eu os amarrei e os fiz sangrar para atrair a atenção 

do basilisco!”. Cresceu a indignação entre todos na sala e principalmente em D. Tadeu, que 

abandonou imediatamente Ricavi aos cuidados de outros alunos e rumou furioso na direção de 

Maurrice que, num golpe rápido, pôs a adaga no pescoço do menestrel, e disse-lhe em tom 

baixíssimo para que somente ele escutasse: “Mais um passo e te rasgo a garganta, seu maldito 

forasteiro. Não te quero matar agora, mas com o passar dos anos, pelo mundo, cometendo 

atrocidades e crimes como se fosses tu o seu autor! Tua glória morre aqui, hoje, agora, 

menestrel!”. Dito isso, passa-lhe de raspão a adaga no pescoço desnorteando-o e foge pelos 

fundos da sala, pela porta atrás do tablado. A partir daquele dia, Maurrice LeClerc jamais 

voltou a ser visto em Les Baux, tornando-se um menestrel e um cronista errante, dedicando 

sua vida a destruir a imagem de D. Tadeu como menestrel por onde quer que passasse. É por 

esse motivo que até hoje D. Tadeu encontra-se em dificuldades em muitas cidades de Francia 

e em outras localidades de Portugal e Castela. Tudo o que foi dito é verdadeiro e aconteceu 

em Les Baux, na École des Troubadours de Pierre Ricavi, no ano do Senhor de 1313. D. 

Tadeu permaneceu na École e continuou seus estudos até o ano de 1320, quando recebeu das 

mãos de Ricavi, em evento solene, onde esteve presente o magistrado da cidade, um 

certificado que comprovava e titulava que D. Tadeu Laras obtivera a instrução necessária ao 

ofício de menestrel e trovador. Naquela época, um desses certificados, não apenas assinado 

mas escrito pelo próprio Pierre Ricavi, era garantia de um cargo público como trovador em 

qualquer corte da Europa, ou indicação certa para ser um teórico em universidades e 

mosteiros ou, se se desejasse, ocupar-se como menestrel fixo de vilas e cidades. Quanto às 

desconfianças que Maurrice conseguira implantar nas mentes de alguns alunos naquele 

terrível dia do concurso de poesias, D. Tadeu conseguiu esclarecer e provar que ele era ele 

mesmo e não Maurrice transfigurado em D. Tadeu. Muitas crônicas sobre o episódio foram 

escritas por alunos na École e copiadas por toda a Europa. A esta dei o título de Tadei 
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Ancipitis Narrationes, porque é a narrativa do outro Tadeu, ou dos dois Tadeus, a quem 

agrade esta ou aquela expressão. 

Agora, meu caríssimo amigo Borggio, envio-te este manuscrito para que tu o 

deposites, também mais este, em tua estante dos Libri Mai Scritti, porque não desejo que caia 

em mãos erradas nem que seja lido sem a devida hermenêutica ou sem a Graça Divina. Não 

posso impedir que as cópias que se originaram na École de Troubadours sejam lidas e mais 

uma vez copiadas por toda a Europa, mas todas elas não passarão de cópias e comentários do 

que realmente se passou e está descrito apenas nesse pergaminho. Nem tudo deve ser lido, 

mas tudo deve ser preservado ate que chegue a hora de ser perscrutado. Somente tu e eu 

saberemos da localização deste Tadei: ele jamais fora escrito. 

Cumprimenta-o o teu amigo H. 

Stat narratio pristina nomine, nomina nuda tenemus”. 

Terminada a leitura, já tarde da noite, os dez jovens permaneceram em silêncio, 

quebrado por Neifile. 

— Aí está, Pânfilo. Terrível o suficiente para ti? 

— Prodigioso, sem dúvida!, respondeu o rapaz.  

— Mas o que acontece agora, Neifile, que lemos o Tadei do mesmo modo que isto que 

acabo de dizer foi lido?, quero dizer, agora sua existência foi revelada e este tal H. não 

conseguiu o intento que desejava: fazer com que o Tadei ficasse desaparecido, argumentou 

Elisa. 

— Mas tu te esqueces, cara amiga, explicava Fiammeta, de que nada disto aconteceu, 

lembrou Pampinéia. 

— Ora, como é possível não ter acontecido se acabamos de ler o texto e se sabe que 

fomos lidos?, discordou Fiammeta. 

— Vejo bem que estamos todos cansados e sonolentos e a mente nos priva do 

raciocínio e da memória, começou Pampinéia. Vocês esquecem que o Tadei é um livro maí 

scritto e que nós o estamos lendo numa noite de sábado que jamais existiu em nossa própria 

narrativa! Simplesmente é impossível que se possa ler algo que não aconteceu. 

 — Acredito que Pampinéia tenha razão, disse Filóstrato, apesar de nada disso me 

parecer razoável. 

— Não é necessário que as literaturas pareçam razoáveis, elas têm sua própria lógica, 

disse Neifile. Aqui, Pânfilo, pega de volta o Tadei e coloca-o onde o encontraste. 



 
     

211 
 

— Parece ser a coisa certa a fazer, penso. Está bem, logo voltarei e poderemos todos 

dormir. 

Dito isso, Pânfilo entra no castelo e segue para a biblioteca para recolocar o Tadei na 

estante dos Libri Mai Scritti. Com o manuscrito em uma mão e uma tocha para vencer o breu 

dos salões do castelo na outra, Pânfilo alcança a estante e começa a procurar o local exato em 

que deveria devolver o livro quando, como que surgidas do nada, uma mão lhe tapa a boca e 

uma adaga lhe pressiona o pescoço, bem à altura do queixo. 

— Entregue-me o Tadei, fique calado e não se ferirá, disse-lhe um sussurro. 

Diante de tal ameaça, Pânfilo estende a mão e os pergaminhos que então são 

recolhidos pela mão que lhe tapava a boca, calçada por uma luva preta de couro. 

— Por favor, tenha cuidado com estes manuscritos, são as únicas cópias do Tadei 

Ancipitis Narratio, disse Pânfilo mais preocupado com o livro que com sua própria vida. 

— Não se preocupe, disse a misteriosa figura, não há por que se inquietar com o que 

nunca foi escrito. 

— Diga-me, quem é você?, não contarei a ninguém, posso jurar, pediu Pânfilo ainda 

com adaga a pressionar-lhe a goela. 

— D. Tadeu Laras, menestrel de Alcobaça e Serra Alta, o que te encontrará e te matará 

se contares sobre isso a alguém. 

Depois de feita a ameaça, o homem pareceu ter sumido nas sombras, deixando Pânfilo 

a sós com os livros e o som de sua respiração ofegante.  

— Não poderia contar nem que eu o quisesse, disse Pânfilo para si mesmo, esta noite 

jamais aconteceu... 

 

Finis Interpositionis 

Deo Gracias 

 

 Ah! Finalmente! Posso respirar de novo o cheiro de um scriptorium, o odor das tintas. 

Ouvir os farfalhares dos pergaminhos, e sobretudo falar, contar, narrar e... Mas este não me 

parece o mesmo cheiro de Alcobaça. Esta não é a mesma luz do sol, a temperatura... Tudo 

parece mais frio e mais escuro que o normal e... isto sem dúvida não é a língua portuguesa! Se 

não me engano é... irlandês? Mas o que faço num scriptorium irlandês? Desde que se narrou o 

terrível pesadelo de Irmão Crispim eu não... Agora me lembro, a Inquisição! Sem dúvida 

deveria estar em Roma ou em Avignon... Não lembro de ter sido lido desde que fui retirado da 
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minha escrivaninha em Alcobaça. E como, por que vim parar tão longe? Todos os 

manuscritos que serviam para minha confecção estavam no mosteiro português, agora, 

distante de tudo, receio que a narrativa dO Romance do Horto esteja prejudica. Lembro de 

muitas coisas, por certo, mas há detalhes que 

 

aquele ano de 1320, quis Deus criador do céu e da terra, quod unitas vero finis est et 

perfectio. Quod ergo sonat hoc, bonum est, et quanto magis, tanto magis bonum et gaudium 

ergo veritatis omnis essentiae sua vita est, vita quidem omnis ab unitate, haec autem ab 

interiori indivisione et quanto igitur magis unum et tanto magis vivit et Sua unitas summa 

est42, que muitos caminhos se encontrassem, que as folhas de galhos diferentes se 

entrelaçassem como se houvessem nascido da mesma rama, porque era necessário que D. 

Tadeu Laras cumprisse seu destino e terminasse essa narrativa e que outros homens e 

mulheres viessem a existir e outros a deixar a existência para que se pudesse escrever o Orto 

do Esposo e para que se pudesse perdê-lo e achá-lo e para que esta própria narrativa viesse a 

existir, tornando tudo isso possível. E assim, por estes motivos que não podemos 

compreender, chegou-me às mãos, nesta abadia de Fore, abandonada, abandonada desde que a 

relíquia de Santa Brígida de Kildare foi levada por três cavaleiros cruzados e dela nunca mais 

se soube, onde apenas eu insisto em permanecer apesar das dificuldades que se apresentam 

nos monastérios em ruínas e em desgraça, vivendo como anacoreta, em meio a ossos e traças 

e livros e histórias, entregue por um monge cujo rosto não era possível conhecer pois em seu 

lugar havia somente trevas por debaixo do capuz, coisa que deu-me verdadeiro medo e 

angústia, esta cópia de uma obra inacabada conhecida como O Romance do Horto. E, com 

esta cópia, também me foram entregues vários outros livros e pergaminhos a partir dos quais 

deveria continuar a tarefa de escrevê-lo. E não posso dizer em que ano isso se passou porque, 

como anacoreta, perde-se a noção do tempo e já não sei quantos invernos vivi até aquele dia. 

Agrada-me, de fato, o estilo de meu novo copista, mas é preciso acompanhá-lo de perto, 

presumidamente é um velho ermitão que não deve enxergar muito bem e em cuja cabeça já 

não distingue a oliva da oliveira. E disse-me ainda o monge sem rosto que esta era uma obra 

para ser esquecida, porque não mais podia circular na Europa por ter sido incluída no Index 

Librorum Prohibitorum pela Santa Inquisição, coisa muito espantosa porque como justificar a 

escrita de uma obra que deverá ser esquecida? E disse-me o misterioso monge que eu apenas 

terminasse o trabalho, ao qual me lancei poucos dias depois, porque foi preciso por em ordem 

                                                 
42 Philosophus V. Keiran an manach. 
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todo o material e preparar um local adequado no que sobrara do scriptorium de Fore. E quis 

Deus que a todos escreve suas vidas que o tempo preservasse boa parte da torre do 

campanário, e ali não entraria chuva nem a neve pois bastava fechar-lhe a porta e se estava 

num minúsculo aposento que não necessitava mais do que uma janela alta e muito estreita, 

por onde entrava a luz do dia, uma escrivaninha e várias tábuas de madeiras, que ruíram com 

a parte da torre que desabou e com as quais fiz uma estante improvisada para por o material a 

ser lido, estudado e copiado. As tintas, precisei-as fazer todas e isto me consumiu muito 

tempo, pois já não dispunha das ferramentas necessárias para as matérias-primas que podia 

facilmente encontrar na natureza, à exceção da excelente tinta-noz que se faz em Portugal e 

cuja fama foi capaz de atravessar o oceano, como São Brandão também o atravessou o oceano 

para levar as Santas Escrituras e fundar mosteiros, como é escrito no Navigatio Sancti 

Brandani. Ah, então foi assim que vim parar na Irlanda e por pouco não me queimam os 

fólios! Mas noto que há fólios que não são meus, parecem soltos, como marcadores ou 

rascunhos que se usam para comentários. É preciso ver do que se trata... Ocupar-me-ei deles 

enquanto este novo copista me escreve novas páginas, que na verdade já foram escritas, mas, 

sobre isso já escorreu-se muita tinta. E, logo que dispus o material para iniciar a escrita desta 

cópia destinada ao esquecimento, ficou claro que deveria reiniciá-la pelo ano de 1320, logo 

após a inclusão do Tadei Ancipitis Narrationes, como já o demonstrei no início deste modesto 

parágrafo. Foi, portanto, neste ano de 1320, que D. Tadeu Laras havia retornado à Alcobaça 

tendo terminado sua formação na École des Troubadours de Pierre Ricavi, local dos 

maravilhosos eventos descritos no Tadei Ancipitis Narrationes. Outros eventos ainda mais 

maravilhosos estavam por acontecer na vida de D. Tadeu, como estes que agora passo a narrar 

na sua viagem de volta para Alcobaça. E houve que, quando D. Tadeu voltava de Les Baux 

para Alcobaça, agora sem a companhia dos dois desafortunados companheiros de viagem 

devorados pelo basilisco, pareceu ter ouvido alguém se esgueirando nas matas que 

margeavam a estrada e se pôs em alerta. O barulho parecia acompanhá-lo de perto, seguia-o. 

Se D. Tadeu parasse para tentar descobrir o que era, aguçando os sentidos, o barulho também 

cessava. Provavelmente era um animal qualquer, talvez um lobo, o que fez com que D. Tadeu 

levasse a mão à adaga que carregava consigo para se proteger. Arriscou mais alguns passos, 

desta vez com o dobro de atenção, e os rumores de galhos sendo pisados e vegetações sendo 

movimentadas acompanhou-o uma vez mais. Maurrice!, concluiu. Apesar de o caleto ter 

jurado destruir a carreira de D. Tadeu, e de fato o alcobacense teve muitos problemas por 

onde andou na sua viagem de volta, tendo sido acusado de inúmeros tumultos e até crimes em 
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algumas cidades e vilas, pode ter chegado a hora de um ataque direto, em que Maurrice talvez 

o quisesse matar. Não era impossível, LeClerc era suficientemente instável para mudar de 

ideia A tensão era incrível e D. Tadeu começou a transpirar e sua respiração ficou mais 

acelerada. Estava com medo. Era certo que seria atacado, era apenas uma questão de tempo. 

Resolveu agir primeiro e surpreender qualquer que fosse seu perseguidor. Deu mais um passo 

para saber a direção exata em que se lançaria. Localizada a origem dos sons na mata, 

empunhou alto a sua adaga e chegou a dar o primeiro passo, velocíssimo, na sua direção. Não 

teve tempo sequer de dar o segundo passo, saiu da vegetação cerrada, num único salto, algo 

que D. Tadeu jamais imaginaria poder ver. A criatura pousou à frente do menestrel e, com 

uma patada violenta, jogou-o para o lado. O ataque foi tão rápido que D. Tadeu não pôde ter 

certeza do animal que o lançara para longe, talvez fosse um leão, pois rugira também 

ameaçadoramente. Caído no chão e atordoado, sem poder alcançar sua adaga que soltara com 

a queda, sentiu então uma pressão em seu peito. O animal agora o pisava na intenção de que 

não escapasse, dizendo-lhe: D. Tadeu Laras! Faz tempo que o venho procurando por estas 

bandas, menestrel. Finalmente pude encontrá-lo. Seria uma honra se não fosse uma pena ter 

que devorá-lo. D. Tadeu não podia acreditar no que via. O animal era enorme, como se fosse 

um leão com o dobro do tamanho de um leão comum. A pata que o prendia ao solo cobria-lhe 

o dorso inteiro, mal podia movimentar os braços e as pernas. As belas asas de águia que o 

animal tinha nas costas, abertas, chegaram a cobrir com sombras o corpo inteiro do menestrel. 

Seu rosto era de uma mulher lindíssima, e na cabeça uma espécie de tiara, que segurava os 

cabelos castanhos penteados. Você não pode me devorar, disse D. Tadeu, a não ser que eu não 

responda à sua pergunta. E devo dizer-lhe que a resposta é mais do que conhecida! A esfinge 

deu uma gargalhada como se fosse um rugido e retrucou: É verdade, menestrel, mas o que não 

sabes é que a resposta deve ser respondida no idioma em que a pergunta foi formulada. D. 

Tadeu pareceu preocupado. Se eu fizer a pergunta no teu português, deverás respondê-la em 

português, mas, como esta é tua língua materna, nada mais fácil, não é mesmo? Mas você não 

pode saber que idiomas eu sei ou não sei, é uma questão de sorte, o mesmo risco que corro, é 

o mesmo risco que você corre. A esfinge aproximou o seu rosto do rosto de D. Tadeu e, com a 

enorme língua, lambeu-lhe a face esquerda, fazendo D. Tadeu sentir um grande nojo e, 

depois, sussurrou-lhe bem próximo ao ouvido. Oh, meu caro menestrel, mas eu sei as línguas 

que tu conheces e aquelas que não conheces... Como? É impossível, nunca nos vimos antes... 

Memória curta esta a que tens, não é mesmo, D. Tadeu Laras? Pode ser verdade que amam-te 

profundamente as nove musas, mas, por isso mesmo, desaprova-o a mãe delas, Mnemosine. 
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Jamais nos encontramos, a não ser nos textos de Sófocles, ou nos seus comentaristas, ou em 

outros textos que narram o seu mito. Como este?, ironizou a esfinge. Se fosse assim, de 

qualquer modo teria sido nosso primeiro encontro, não o segundo, afirmou o alcobacense. A 

esfinge pressionou com mais força o peito de D. Tadeu. Então não se terá escrito nada sobre 

nosso encontro em Castillejo-Sierra? Não que eu tenha lido. E é preciso que tu tenhas lido 

algo para que seja verdade? Ora, tu te esqueces que nestes dias basta que alguma auctoritas 

assine o texto e já se o considera verdadeiro. Devias saber disso melhor do que eu, D. Tadeu. 

Pois ainda assim, afirmo que não lembro de nada, nem mesmo conheço essa cidade. D. Tadeu 

parecia dizer a verdade, a esfinge o sentira de algum modo, tinha esse tipo de poder, talvez 

pelo fato de ser um mito. Meu copista irlandês ausenta-se, é preciso continuar a história, 

conto-a eu mesmo. Ocorreu que, enquanto D. Tadeu estava na École des Troubadours, 

Maurrice LeClerc, ou Thaddeus Laras Anceps, como muitas vezes se apresentava nos lugares 

em que passava dias ou pernoitava, vinha criando problemas cuja culpa recaía em D. Tadeu, 

já que eram, agora, a mesma pessoa. E uma dessas vezes aconteceu em Castillejo-Sierra, 

pequena e pobre aldeia do reino de Castela. Houve um dia em que, nos portões da aldeia, a 

esfinge aparecera, faminta, pronta a devorar qualquer um que não soubesse a resposta à sua 

pergunta43. Ela costumava escolher vilarejos e cidades pobres pois sabia que seus habitantes 

dificilmente conheciam o grego, língua em que ela lhes dirigia o enigma. Como não 

soubessem resolvê-lo, ela os devorava sem dó, nem piedade, pois não tinha Cristo em seu 

coração como os cavaleiros que vivem na santidade e combatem em nome de Jesus. Exemplo. 

Huum caualeyro amaua muyto Jhesu Christo, e, cõ muy grande amor que lhe auia, foy-sse a 

Jherusalem e andou per todolos sanctos lugares hu Jhesu Christo naceu, morreu e resurgiu e 

cõuersou e fez as outras cousas. E em fim de todo ueeo aquel caualeyro ao monte Oliuete, hu 

Jhesu Christo sobiu aos ceeos, e disse asy: Meu Senhor Jhesu Christo, nõ sey hu uaa mais 

depos ty. Em este luguar me faze caminho per que uaa a ty! E, tanto que esto disse, logo lhe 

sayo a alma e os seus seruentes leuarõ-no a huum fisico que lhes disesse que entendia daquel 

feito, e o fisico lhe preguntou por suas condiçõões, e elles lhe diserõ que era muy alegre enno 

amor de Jhesu Christo, e dise-lhe o fisico: Certameente cõ o grande prazer foy partido per meo 

o seu coraçõ. E emtam abrirõ-lhe o costado e acharon-lhe o caraçom aberto e partido, e era 

                                                 
43 Parece-me improvável que a esfinge tenha sobrevivido até os dias de hoje. É conhecidíssima não só a sua 
pergunta como a resposta a ela. Todas as crianças gregas já as sabiam de cor, mas é possível que, tendo a Igreja 
monopolizado para si todo o tipo de manuscrito antigo e os tenha restringido ao círculo do clero e dos poucos 
letrados, a maioria das gentes não soubesse sequer da existência da própria Grécia Antiga. Nota escrita 
originalmente em grego por Dicaiopolis, o Rapsodo. 
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dentro em elle escripto: Jhesu meu amor. E como era criatura mitológica, pagã e demoníaca, 

seguia apenas seus instintos, pois que não tinha alma e portanto não agradava a Deus. E assim 

passou durante muitos meses em temor a vila de Castillejo-Sierra, até que chegou um viajante 

chamado Thaddeus Laras, o Anceps, menestrel, e soube da presença da esfinge e prometeu 

livrar o vilarejo daquela maldição. E sabia, no entanto, que se fosse salva a cidade, daria boa 

fama ao verdadeiro D. Tadeu Laras, mas, por outro lado, faria-o inimigo de terrível criatura 

que por certo lhe perseguiria pelo resto da vida. Como Castillejo-Sierra era uma minúscula 

cidade, esquecida por todos e que ninguém visitava, estaria fadada ao esquecimento a 

caridade e a boa ação de D. Tadeu. E houve um dia em que a esfinge voltou com fome à vila e 

D. Thaddeus soube de sua volta e quis ir ter com ela, pois sabia da resposta. E ele se disfarçou 

como um aldeão paupérrimo e falava como quem não tinha nenhuma instrução e apareceu 

diante da esfinge. E a esfinge teve muito gosto de ter-lhe aparecido mais uma vítima certa, 

pois o estômago de leão já reclamava a falta de carne, e tendo se aproximado D. Thaddeus, 

logo a esfinge lhe pusera o enigma, na língua provençal, e D. Thaddeus respondera-o de 

pronto. E a esfinge, furibunda, exigiu-lhe que justificasse sua resposta, pois não podia crer 

que um pobre desgraçado como aquele soubesse não só a resposta, como soubesse também o 

idioma provençal. E D. Thaddeus explicou a resposta e disse: agora deves abandonar esta 

cidade e deixar em paz seus aldeões, e deves também atirar-te do precipício pois lhe fora dada 

a resposta ao teu enigma, e que todos saibam, e tu também, que foi D. Tadeu Laras menestrel 

aquele que livrou Castillejo-Sierra da tua presença profana, porque Deus é luz para todo 

enigma, e é por Sua Graça e obra que o cristão obtém o dom das línguas. E, ouvindo isso, a 

esfinge não teve outro remédio a não ser engolir o seu orgulho e fazer o que lhe manda o 

mito: atirar-se ao precipício. Voltaste? Não te espantes, tu não tinhas os pergaminhos para 

esta narrativa, fi-la eu mesmo. Mas, bem, continua, agrada-me o teu estilo. O monge Keiran 

não compreendeu bem o que se passara durante sua ausência, mas, velho e cansado, já muitas 

coisas não lhe importavam, quanto mais labirintos narrativos, de forma que deu de ombros e 

continuou de onde parara. E agora, menestrel, lembraste do teu engodo?, perguntou a esfinge. 

Pois, respondera D. Tadeu, agora que já se escreveu, não tenho como não dizer que isso não 

tenha acontecido, mas você pôde ler, não fui eu, D. Tadeu, e sim D. Thaddeus quem a 

enganara. E como vou saber se tu não és D. Thaddeus, se são a mesma pessoa, tentando 

enganar-me novamente? D. Tadeu ficara sem palavras, a esfinge tinha um bom argumento. 

Viu-se em maus lençóis. Agora decifra-me ou te devoro: o que é que, pela manhã, anda com 
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quatro patas; ao entardecer, caminha com duas e; à noite, sustenta-se com três44? D. Tadeu 

respondeu de pronto, sem pestanejar, a ainda justificou: a resposta é o homem, que começa a 

vida engatinhando, com as pernas e as mãos; depois, quando jovem e adulto, caminha sobre 

as duas pernas; por fim, no final da vida, já velho, precisa de uma bengala para poder ficar de 

pé45! A esfinge soltou um berro apavorante e esfregou os dentes no rosto do menestrel. Você 

não sabe grego, menestrel, especialmente esse dialeto de grego, pois já está extinto há 

séculos! Como é possível que você saiba o grego dos animais mitológicos?! Ele próprio é uma 

língua mítica!!! Respondeu D. Tadeu, ainda debaixo de sua enorme pata. Na verdade, não o 

sei realmente, ninguém o sabe. Então, como fizeste isso? De fato, me fizeste a pergunta em 

grego sem fazê-lo propriamente. Não me venhas com mais truques, menestrel, ou devoro-te 

do mesmo jeito! Não pode, sabe disso muito bem. Você fez a pergunta no seu grego, mas não 

se escreveu este texto no seu grego, logo, lê-se a pergunta sendo feita em vulgar. E como 

afirmas, então, que a tenha feito no meu grego? Pelas notas de rodapé. A esfinge foi até o fim 

da página e, confirmando a nota do autor, não teve outro remédio a não ser dar-se por vencida 

novamente, libertando D. Tadeu e deitando por terra com a cabeça entre as patas, como fazem 

os cachorros quando estão tristes. Não é para ficar assim, mais astuto do que nós foi o autor, 

eu mesmo não teria pensado nisso, tentou consolar a esfinge. É, pode ser, disse desolada. 

Desculpe, não é que eu queira, mas, não é essa a hora em que você se joga do precipício? 

Conheces algum por aqui? Se não me engano, mais para o leste há uma cadeia de 

montanhas... Espere um pouco. Você não devia sequer estar aqui! Quando Édipo solucionara 

o seu enigma pela primeira vez, você se lançou no precipício e morreu. Mais ou menos isso, 

menestrel, respondeu a esfinge, e continuou. Veja, Sófocles, ao fazer-me cair no abismo, 

esqueceu-se de um fato óbvio: eu tenho asas! Agora, pergunto-te: se tu tivesses asas e te 

jogasses em algum precipício, não as baterias instintivamente? Bem, acho que sim, pensou D. 

Tadeu. Pois aí está! Achas mesmo que eu, tendo asas, me deixaria cair de um precipício? Os 

boatos foram exagerados. Joguei-me, é verdade, mas utilizei-me do que o próprio Sófocles me 

deu: asas! Ele estava de mãos atadas! Além disso, D. Tadeu, era tudo teatro! Puro drama! Que 

dizer?, sou uma boa atriz. D. Tadeu teve que dar-lhe razão, fazia todo o sentido: como um 

animal alado poderia morrer saltando de um precipício? Ficaram os dois em silêncio por 

algum tempo, até que D. Tadeu, não resistindo, perguntou-lhe: quem escova os seus cabelos? 

Quê? Quem escova seus cabelos? Suas patas são muito grandes e desajeitadas para segurarem 

uma escova ou um espelho, além disso, elas não lhe chegam às costas. Às vezes peço para me 
                                                 
44 Traduzido do grego dos animais mitológicos. N.A. 
45 Também traduzido do grego dos animais mitológicos. N.A. 
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ajudarem, de preferência às moças. Pois, disse D. Tadeu meio desajeitado, afinal, nunca se 

despedira de uma esfinge, estou indo para Alcobaça, se me quiser fazer companhia... Não é 

necessário, de fato, faria muito gosto, sinto que já não há mais lugar neste mundo para velhos 

mitos como eu... Não creio nem um pouco nisso! Ainda muito se escreverá sobre você e sobre 

outros mitos. Se não fossem vocês, não saberíamos entender nossa própria natureza. É muito 

gentil de tua parte, menestrel, obrigada, mas, de qualquer maneira, há por aqui um lago onde 

Narciso tem passado algumas semanas, combinamos de lá nos encontrarmos. Ouvindo aquilo, 

D. Tadeu resolveu continuar a viagem imediatamente, e os dois se despediram cordialmente. 

Mitos, vá entendê-los, pensou D. Tadeu. 

Não se sabe exatamente em que dia de sua viagem de volta de Les Baux este episódio 

aconteceu, assim, não se pode afirmar que tenha acontecido antes ou depois dos outros fatos 

ocorridos nesta viagem de maravilhosos eventos, como estes que passo agora a narrar. E tudo 

se deu desta forma: D. Tadeu vinha a passos tranquilos pela estrada que o levaria até 

Alcobaça, pensando em como sua vida poderia estar em imbróglios por causa de Maurrice 

LeClerc quando avistou um monge, de pele morena, quase da cor de seu hábito negro de 

beneditino, calvo, apoiando-se num cajado torto que mais parecia um galho robusto. Pensou 

em ir ter com o monge, viajar sozinho não costumava ser nada bom, e talvez pudessem 

caminhar juntos até Alcobaça. D. Tadeu cumprimentou-o ainda de longe: a bênção, irmão! 

Deus te abençoe, rapaz, gritou, também de longe, o religioso. Entretanto, quando D. Tadeu se 

aproximou do monge, este logo se surpreendeu e empunhou o bastão apontando-o para o 

menestrel. Não ousa chegar mais perto, D. Thaddeus, ou, por Deus infinito e incognoscível, 

juro que te racho o crânio, seu patife, vilão desgraçado! D. Tadeu suspirou profundamente 

pois soube que Maurrice já o deveria ter encontrado e com ele feito alguma vilania. Irmão, 

não é necessário que me ataques, não sou quem pensas que sou, asseguro-te. E já te adianto, 

não me chamo Thaddeus, mas Tadeu Laras, e nem sou o Anceps, e sim o menestrel. Isso que 

me dizes não pode ser, a não ser que sejas o irmão gêmeo deste Thaddeus, ou que isto seja um 

prodígio nefasto! Não te creio! Afasta-te! Ipse uenena bibas! Irmão, asseguro-te, não sou 

quem pensas, garanto. Veja, posso provar o que digo. Carrego comigo um documento escrito 

e assinado por Pierre Ricavi dando conta da conclusão de meus estudos na École des 

Troubadours, e, pegando o pergaminho, estendeu-o para o monge. Este, tomando-o para si 

com toda a cautela, leu e deu fé às palavras de D. Tadeu. Sem baixar a guarda de seu cajado, 

disse-lhe: o pergaminho parece legítimo, conheço Ricavi, já dei lições de poesia goliarda em 

sua escola há muito tempo. Mas isso não prova que tu és quem dizes ser, o documento pode 
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ter sido roubado, e nada me garante que você não seja o mesmo que me roubara textos 

valiosíssimos de comentadores das Santas Escrituras. Irmão, se quem te roubou foi quem eu 

estou imaginando, compreendo tua reação ao encontrar-me, mas, acredita-me, sou outra 

pessoa. Atirando sua adaga para longe, disse ainda: veja, irmão, não te quero fazer mal, se me 

permitires, contarei tudo o que sei sobre esse Anceps e verás que tua confusão e meu 

infortúnio são justificados. Sentemos à sombra de uma árvore, não há o que temer, pela fé que 

tenho no Salvador dos Homens, Deus vivo e encarnado, quod non cognoscitur nodus per 

relationem nodi et praedicatio in rebus est ut diversis rationibus explicetur quod unica includitur 

et igitur cum in Deo non sint diversae rationes secundum prius et posterius, perficientes quid 

eius secundum magis et minus, non recipit praedicationem, sed se ipsum ipse intelligit quia 

ipsum ad ipsum generat46. Ouvindo essas palavras, o monge aceitou o convite de D. Tadeu, 

mas não apenas por isso, havia encarado de perto o menestrel e, se não estava enganado, 

pôde, comprovadamente, perceber que, no fundo, aquele não parecia mesmo ser o homem que 

o havia roubado. E estando os dois sentados à sombra de uma laranjeira, cujo odor é muito 

agradável e tranquilizador, D. Tadeu contou ao religioso todo o episódio registrado no Tadei 

Ancipitis, e contou com tanta verdade no olhar e na fala, que o monge aceitou sua palavra e 

desculpou-se pela recepção. Compreendo bem tua reação, irmão... Bertalião, podes me 

chamar de D. Bertalião. Pois, D. Bertalião, e isto foi o que se sucedeu. Agora tenho por trás 

de mim uma segunda vida sobre a qual não tenho controle, e que me traz vários problemas. 

Veja o que fez a inveja com este pobre Maurrice..., filosofou D. Bertalião. E tu, meu caro 

monge, de onde vens e para onde vais? Não tenho rumo, sou um peregrino, um missionário. 

Pareceu-me ser um goliardo. Oh, já o fui, é bem verdade. Tive meus dias de exaltação da vida 

e das coisas simples do mundo. Mas vi que esse é um caminho que se esgota e termina por 

esvaziar-se de sentido. Tudo sem Deus perde o sentido. Isso foi depois de ser consagrado e 

não encontrar mosteiro que me abrigasse. Passamos por uma terrível crise que atinge a todos; 

nem os grandes mosteiros estão salvos das pestilências. Então agora vago por lá, por acolá, 

espalhando a palavra de Deus e vivendo ao seu dará. Entendo. Parece uma boa vida, não? Há 

seus altos e baixos. Às vezes dorme-se contemplando as estrelas, às vezes debaixo de chuva. 

Outras vezes alguém me oferece um abrigo para a noite, às vezes vejo-me obrigado a jejuar, 

mas não me queixo, Deus deu-me saúde para viver assim, então tudo está arrumado. É o 

suficiente. Pois, disse D. Tadeu, eu agora retorno para Alcobaça, para onde fui criado. Nasci 

em Serra Alta mas não conheci meus pais. Posso dizer que meu pai foi, e é, D. Hermenegildo 
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de Tancos, que me levou para o mosteiro e lá cresci. Eu gostaria muito de acompanhá-lo, mas 

vou em outra direção. Há uma fonte perto de Coimbra, na Quinta que chamam a do Pombal, 

para onde sempre vou quando quero meditar. É um lugar agradabilíssimo, conheces? Já ouvi 

falar, mas não o conheço pessoalmente. Qual! Deverias conhecê-lo o quanto antes, D. Tadeu, 

e escrever algo sobre ela. Me lembrarei disso, D. Bertalião, não te preocupes. E despediram-se 

fraternalmente. D. Tadeu ainda o advertiu sobre a esfinge que poderia estar por aquelas 

bandas, e D. Bertalião, do mesmo modo, preveniu-o sobre um gigante que também costumava 

andar por aquelas terras. Ainda ao alcance da vista, depois da despedida, D. Tadeu lembrou-se 

de perguntar ao monge: Irmão! Desculpe-me, mas, não és, por acaso, o São Bertalião? D. 

Bertalião riu-se à larga e respondeu do seguinte modo: Bertalião é meu nome de ordenação, 

meu caro menestrel, e duvido muito que um dia venha a ser santo. E como morreu este São 

Bertalião? Cortaram-lhe a cabeça, mas, segundo sua hagiografia, logo que se viu sem a 

cabeça, o corpo do santo a recolheu e a colocou no lugar. Dizem que São Bertalião vive para 

sempre, e anda por aí como se nunca tivesse morrido, por ter a cabeça colada de volta ao 

corpo. E D. Bertalião virou-se e tomou seu rumo, deixando D. Tadeu pensativo: mas, se o 

santo pôs a cabeça no lugar e não se pode dizer que esteja morto, então... E quis voltar a ver 

D. Bertalião mas o santo já havia desaparecido no caminho. Continua tu, porque é preciso 

dormir, e como já não me assusta em nada livros que se escrevem, leprechauns, cluricauns, 

banshees, espero mesmo que adiantes boa parte desta narrativa. Assim, despediu-se o irmão 

Keiran, deixando-me só e à vontade para contar-lhes o que se agora vai narrar, nestas frias 

ruinas irlandeses, sob o olhar atento de um corvo que acaba de pousar à janela. Ah, já sinto 

saudades das corujas alcobacenses... E foi naquele mesmo ano de 1320, ano em que quis o 

Criador de tudo o que há, houve e haverá, que os destinos destes personagens se encontrassem 

para nunca mais se separarem, que a família dos Corrêa tomasse uma difícil decisão em seu 

castelo. D. Telo, D. Micaela, Justo, Isália e o pequeno Miguel estavam reunidos no grande 

salão no segundo andar do edifício para decidirem o que fazer com a grande crise econômica 

que também os atingia. Todos os grandes comerciantes ibéricos passavam por problemas 

semelhantes que ainda se sentiam por causa da grande peste de 1310. O dinheiro andava curto 

em todo o reino, e já não se produzia mais quanto antes porque muitos agricultores e 

pecuaristas haviam morrido com a doença. Em várias regiões de Portugal, a fome assolava 

cidades inteiras, eram tempos de muita desesperança. Com os Corrêa não era diferente, 

principalmente agora, com mais uma boca para alimentar, o pequeno Miguel. O pai, D. Telo, 

pensou na solução mais comum naqueles tempos: encaminhar o menino para um mosteiro 
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para ser educado. Não se tratava de abandonar o menino à sorte, essa era uma prática 

recorrente, muitas vezes, até, para que não se dividisse os bens de família por tantos filhos, 

em casos onde esses bens representariam um dote de casamento, por exemplo. Não era o caso 

dos Corrêa. Naquela noite, a família decidiria o destino de Miguel e, sem o saber, o de muitas 

pessoas, incluindo o próprio rei de Portugal. De fato, não fosse essa decisão, não se me estaria 

escrevendo. A decisão foi difícil: apesar de chegar, muitas vezes, a ser uma decisão em 

benefício de todos, a ausência do caçula seria sentida. Miguel era dócil, muito amável, 

querido por todos nas terras dos Corrêa, desde o Senhor Corrêa até o mais simples cavalariço 

e semeador daquelas possessões. Todos concordaram que seria mesmo a melhor solução. D. 

Micaela foi a que mais se emocionou com a decisão. Os filhos mais velhos também deixaram 

rolar algumas lágrimas, mas sabiam que a educação em Alcobaça seria excelente, haveria 

comida, roupa, uma cela só para ele. E também trabalharia, serviria à comunidade, enfim, 

teria uma vida digna a serviço da Igreja, talvez estivesse mesmo muito mais preparado e 

seguro contra aqueles terríveis dias do que o restante da família. Tudo foi explicado a Miguel 

que, já com dez anos, compreendeu o que estava em jogo. Além disso, sabia que poderia 

visitar e ser visitado pela família quando quisesse, podendo matar as saudades quando o peito 

começasse a doer. Se soubesse como sua vida seria dali a alguns anos, jamais teria 

concordado. Desta feita, aquela fora a última noite em que Miguel dormiria com seus 

familiares, em seu castelo. Na manhã seguinte, D. Telo partiria bem cedo para suas rotas 

comerciais, mas Alcobaça não estava no caminho, de forma que acordaram o seguinte: o mais 

próximo que estivessem da estrada que levava à Alcobaça, se despediriam. A distância não 

era grande. Naquele mesmo dia Miguel chegaria ao mosteiro, levando consigo o pedido de 

acolhimento pelos monges de seu filho. Não pensou que pudesse haver alguma dificuldade: 

era possível que a crise também tivesse atingido o mosteiro e um irmão a mais para os 

trabalhos diários viria bem a calhar. Além disso, como comerciantes em Alcobaça, os Corrêa 

gozavam de prestígio na cidade e também no mosteiro, principal cliente da família. O mais 

difícil seria separar Miguel de Guinefort. A amizade que um tinha pelo outro poucas vezes foi 

vista e menos vezes ainda narrada. Eram como irmãos, como Tadeu e Henrique Oliveira 

quando crianças, não que Tadeu ou Henrique fossem cachorros, naturalmente. Onde quer que 

Miguel estivesse, Guinefort estaria junto. O quarto de Miguel era também o quarto de 

Guinefort, assim como a comida. Os pais chegavam algumas vezes a se preocupar: Miguel 

brincava mais com o cachorro do que os amigos, filhos de outras famílias que vinham até o 

castelo dos Corrêa para negócios. No final, essas crianças também acabavam se afeiçoando 
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muito mais a Guinefort do que ao próprio Miguel, sempre muito calado e introvertido. D. 

Micaela tinha medo de não conseguir enviarem Miguel para o mosteiro de Alcobaça por 

causa de Guinefort, era muito capaz que ele seguisse o menino e, depois, não pudesse entrar 

no mosteiro, tendo que ficar do lado de fora, à própria sorte. D. Telo, por sua vez, temia que 

Guinefort pudesse ficar violento, não deixando ninguém se aproximar do menino se 

desconfiasse que ele deixaria o castelo. Esse cachorro só falta falar, diziam os Corrêa. Mas a 

noite correu ligeira e logo as estrelas sumiram por detrás do céu rosado daquela manhã. Os 

criados já haviam preparado toda a caravana. Era a hora de Miguel começar a cumprir o seu 

destino, e os de outros também. Mesmo com todas as promessas de visitas uns aos outros, fez-

se de tudo para tornar aquele desjejum no mais animado possível. De fato, as expectativas 

eram boas, mas os Corrêa eram extremamente apegados e se amavam como muitas famílias 

não o podiam ou não o sabiam fazer. Alguns empregados vieram se despedir pessoalmente. 

Nunca houve discriminação dos Corrêa para com nenhum empregado. Um criado bem 

tratado, dizia D. Telo, é um empregado feliz, e um empregado feliz é alguém em quem se 

pode confiar. A bem da verdade, D. Telo nunca teve problemas com a criadagem ou com os 

empregados rurais. Sempre que podia dava festas, negociava os excedentes de forma justa e 

não desamparava ninguém. Sempre acompanhado de Guinefort, o próprio Miguel brincava 

constantemente com os filhos dos empregados. A família dos Corrêa ultrapassava as muralhas 

do castelo. Depois das despedidas – por último despediu-se da mãe e dos irmãos – D. Telo, 

Miguel e os empregados da caravana seguiram viagem. Como era de se esperar, Guinefort 

seguiu-os de perto, até que alcançaram o ponto da estrada em que Miguel deveria abandoná-

los e seguir para Alcobaça. A despedida do pai não foi menos emocionante que a despedida 

da mãe e dos irmãos. Ambos choraram bastante, mas havia alegria naquela despedida. Para 

que Miguel não viajasse sozinho, D. Telo designou um empregado apenas para acompanhá-lo 

e apresentá-lo ao mosteiro, devendo retornar para o castelo no dia seguinte. Era chegada a 

hora, entretanto, de despedir-se de Guinefort, que já parecia sentir o que se seguiria. O pai não 

pôde segurar a emoção de ver o filho abraçado ao melhor amigo. Guinefort parecia querer 

abraçá-lo também, e lambeu-lhe o rosto como nunca, ganindo inconsolável. Nós nos veremos 

de novo, amigo, eu prometo, disse Miguel a Guinefort. D. Telo lembrou que já era hora de 

partir e, abraçando-se pela última vez com o filho, seguiu com a caravana por um lado, 

deixando Miguel e um dos empregados da família seguirem por outro. Guinefort, no início, 

não sabia o que fazer: ia para um lado, mas, em seguida, caminhava na direção contrária. 

Estava dividido. D. Telo chamou-o de forma mais veemente e, olhando para Miguel, que já 
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começava a sumir na poeira da estrada, atendeu ao pedido do patriarca dos Corrêa, juntando-

se à caravana. O amor que tinha por Miguel, no entanto, depois de algumas horas, falou mais 

alto e, sob os protestos de D. Telo, Guinefort pulou da carroça e correu na direção pela qual 

seguira Miguel. Infelizmente o menino e seu acompanhante já se haviam afastado demais e 

Guinefort agora viu-se perdido sem poder retornar à caravana nem encontrar seu amigo. 

Estava abandonado à mercê do destino, como previra D. Micaela, mas não em frente ao 

mosteiro de Alcobaça. Perdido?, perguntou-lhe uma voz familiar. Era Renart, sua amiga 

raposa, acompanhada do gato Tibert. Os três passariam muito tempo juntos desde então, 

fazendo companhia um para o outro, vagando pelas matas e estradas, vivendo todo o tipo de 

aventuras. Mas disso que se ocupe outro livro. E houve também que D. Tadeu seguia seu 

caminho para Alcobaça e — vou-me deparar com o que agora? Bem, pensei em contar sobre 

o nascimento de Inês. Outro nascimento? Por que não troca logo meu nome para D. Tadeu 

Laras parteiro. Se existissem parteiros, talvez. Isso não ajudou em nada tua defesa, devo dizer. 

Mas são os fatos que devo narrar, ora, essa, que queres tu que eu faça, que invente coisas e 

narre acontecimentos que nunca existiram? Não, sem dúvida, mas é preciso colocar-me como 

parteiro mais uma vez? Poupa os leitores, por Deus! Seria mais fácil levá-los a uma 

maternidade do que escrever tais passagens. Mas são importantes, devo contá-las! E por que 

não faz isto em poucas linhas, algo do tipo, naquele ano de 1320 nascia Inês Figueira? Pronto, 

aí está, e segue-se com a história; às vezes é necessário economizar. Aprendeste com Irmão 

Crispim, não? É impressão minha ou estás a fazer mofa de mim? De forma alguma, mas não 

achas que eu deveria contar que tu ajudaste no parto de Inês? Se não fizer isso, mais à frente 

terei que dizer que tu ajudaste de qualquer maneira, terei que tocar no assunto agora ou mais 

tarde. Mas já é o terceiro parto... Posso arranjar-lhe um terceiro encontro mitológico, que me 

dizes? Digo que isso seria de mais agrado aos leitores. Depois de dois encontros em que os 

desconstruíste? Pois, ao menos ficou divertido, e ainda há tanto a dizer e contar. Ora, não 

reclames em excesso, é o teu último parto, prometo. Não sei o que é pior, mais um parto ou, 

quem sabe, o encontro com um unicórnio. Posso fazer as duas coisas no mesmo episódio, te 

agradaria? Não acreditariam ser possível. Narciso e a esfinge foram interessantes, mas um 

unicórnio? Ele é mais medieval que a Esfinge ou que Narciso, dará mais credibilidade à 

história. Um unicórnio... Consegues meter um unicórnio na narrativa do nascimento de Inês? 

Com a maior facilidade, devo dizer. Não sei, o unicórnio é muito popular, apesar de raro; já vi 

alguns em novelas de cavalaria e em incontáveis bestiários, mas... E que importa que sejam 

populares, façamo-lo mítico e demos-lhe nossa própria versão, por São Bertalião! Quem sabe 
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um dia se farão tapeçarias indecifráveis com o tema? Quem sabe não damos a alguém a ideia 

de imortalizar essa passagem que agora escreveremos, tornando reais as representações de 

Inês e o Unicórnio? Não me agrada de todo a ideia, continuo com fama de parteiro, sou um 

menestrel, ora, quiabos! Quiabos? Engole a tua oliva, gosto dos quiabos e pronto. Não vais 

inventar um unicórnio?, inventei eu os quiabos, aí estão, cozinha-os se quiser. Não reclames, é 

preciso que ajudes no nascimento de Inês Figueira. Podia colocar-te até no nascimento de Inês 

de Castro ou de D. Pedro I que, por sinal, nasceram neste mesmo ano. Está bem, mas que seja 

este o último! Prometo, não haverá mais nascimentos, pelo menos com a tua participação, 

caso contrário também não me encerro nunca! Pois, continua, mas vê se torna a coisa 

verossímil! Pois, e houve também que D. Tadeu seguia seu caminho para Alcobaça quando 

deparou-se, de repente, com uma belíssima visão. A poucos metros de onde estava pastava 

tranquilamente à beira da estrada um unicórnio! Mas já? Como já? Esse suspense não rendeu 

duas linhas sequer! E o que você queria? Algo mais elaborado, com mais suspense... Valoriza 

a cena! Estamos quase nas matinas, faz frio, tenho às minhas páginas um corvo que muito me 

preocupa, pois é ave de mau agouro, já fiz a tua vontade, e tu ainda queres que eu valorize a 

cena? Que me pareço para ti, leitura realista? As narrativas medievais são assim mesmo. Se 

Irmão Keiran desejar, ele que ilumine o manuscrito ou nos afogue com descrições 

desnecessárias. Além disso é assim que os unicórnios aparecem, de repente. Não dá tempo de 

mais nada, é coisa para “de repente surgiu em sua frente um belíssimo unicórnio” e pronto, 

compre-se o frango. Podes tentar, pelo menos? Será tua última interrupção? Prometo esforçar-

me! Metaficção historiográfica, disseram... Que seja. Vejamos: com o sol ainda iluminando a 

terra como Deus ilumina a todos os mortais, homens, plantas e a animália que criou porque é 

o Todo-Poderoso, D. Tadeu prosseguia seu caminho pensativo em tudo o que lhe acontecera 

até então. Se por um lado era uma incrível sucessão de eventos, por outro dava-lhe material 

para grandes narrativas que poucos menestréis são capazes de criar. Assim, levantando poeira 

do solo avermelhado e seco a cada passo resoluto e perdendo-se entre os cheiros de várias 

árvores frutíferas e ervas aromáticas que limitavam a mata da estrada, percebeu que, a poucos 

metros de si, parecia haver mais luminosidade do que em outras partes da estrada. Olhou para 

o céu mas não viu nenhuma formação de nuvens capazes de alterar, em terra, a quantidade de 

luz que lhe aquecia a superfície. Como já havia passado por outras situações incríveis em sua 

jornada, achou melhor, desta vez, não arriscar-se. Era preciso passar por aquele trecho da 

estrada, mas o instinto, e a experiência, lhe advertiam a seguir com cautela. E assim fez. Pé 

ante pé, sem fazer barulho algum, aproximando-se daquele ponto iluminado que, quanto mais 
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perto, mais iluminado parecia ficar. D. Tadeu elencou em sua mente uma série de possíveis 

hipóteses para aquele fenômeno, mas não lembrou-se de ter lido nada parecido. Achou melhor 

rastejar. Não estar visível – D. Tadeu era alto – poderia dar-lhe alguma vantagem. Conseguiu 

chegar perto o suficiente para, finalmente, ver uma fantástica criatura, muito rara: o 

unicórnio! Assim está bom, menestrel? Sim, já vi narrativas piores na École, podes continuar. 

Muito obrigado47. E não pôde acreditar no que via, ficara extasiado com aquela imagem. O 

unicórnio, de uma brancura imaculada, irradiava uma luz própria ao seu redor difícil de ser 

comparada. Algo parecido seria a luz que entra pelos vitrais das catedrais de Alcobaça, mas, 

ainda assim, não rivalizava em esplendor. Embora D. Tadeu conhecesse bastante sobre os 

unicórnios, porque lera várias fontes que os citam, principalmente árabes e gregas, nunca 

tinha visto um pessoalmente, e seu brilho não se comparava às imagens de vasos e iluminuras 

e ranhuras na madeira e quadros e afrescos que conheceu e que tratavam o tema deste 

exuberante animal. O unicórnio, como mirabilis que é, possui dons igualmente maravilhosos, 

e um deles é sentir a aproximação e as intenções de outras criaturas, incluindo os homens. 

Sem levantar a cabeça, disse: levanta-te, menestrel, já sei que estás aí, o estava aguardando. 

D. Tadeu lembrou que havia muitas significações para a aparição de um unicórnio, e sabia 

que tocá-lo era privilégio de poucos, ou melhor, de poucas, principalmente as jovens mulheres 

virgens, de coração puro e alma imaculada. D. Tadeu não era nem uma coisa nem outra, era 

um ser humano vivido como outro qualquer, em plena juventude, e estranhou o contato com o 

unicórnio. Sei o que estás pensando, menestrel, não te aflijas, não ajo apenas como pretendem 

os mitos e as narrativas, embora, em verdade, esteja aqui por causa de uma virgem. 

Levantando-se como pedira o animal, D. Tadeu já confiava no unicórnio pois sabia que ele 

sequer aparecia para pessoas de má índole e vilões de toda a sorte. O queres de mim?, 

perguntou. Preciso levar-te até uma família muito pobre, onde está para nascer uma criança. 

Oh, sim, já suspeitava... Se a mãe da criança não for ajudada, nem tu nem eu continuaremos a 

existir, e tudo terminará aqui, nessas linhas. D. Tadeu pressentira que a matéria era deveras 

importante. Vem, pediu o unicórnio, podes montar-me. é preciso chegar até a família dos 

Figueira. É longe?, perguntou D. Tadeu? Não seria melhor que estivesse aqui o Pégaso? Com 

essa pergunta, o unicórnio levantou sua cara e olhou com seriedade para D. Tadeu, que 

entendeu a mensagem e, desculpando-se, pôs-se em silêncio. E assim partiram em incrível e 

fantástica velocidade, desviando-se da estrada e adentrando em terras que o menestrel logo 

reconheceria. Enquanto isso, na cidade de Pontevedra, na Galícia, a residência da família 
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Castro vivia a expectativa da chegada de um novo membro. D. Aldonça já estava em trabalho 

de parto adiantado, era um questão de minutos até a criança vir ao mundo. Seu pai, D. Pedro 

Fernandes de Castro, poderosíssimo nobre de Castela e mordomo-mor de Sua Majestade, D. 

Afonso XI de Castela, conseguira permissão real para visitar sua família, deixando o rei sob 

os cuidados de seus subalternos. D. Pedro e D. Aldonça viviam confortavelmente no fausto da 

corte de D. Afonso, mas, D. Aldonça, portuguesa de personalidade difícil e grande teimosia, 

quando soube que estava grávida, fez questão de dar à luz o filho nas propriedades galegas da 

família do marido, em Pontevedra, pois lá estaria longe de toda a agitação da corte e teria uma 

gravidez e um parto mais tranquilos.. Assim, deixou a corte de Afonso XI em Castela e rumou 

para o solar dos Castro, na pacata cidade de Pontevedra. Nos meses que se seguiram, D. 

Aldonça e D. Pedro trocaram inúmeras cartas e, na última, quando D. Aldonça, consultada por 

um astrólogo da cidade, descobre quando seria o dia exato do nascimento da filha, comunica a 

notícia urgente ao mordomo-mor de D. Afonso XI. Assim foi que D. Pedro conseguiu chegar 

no exato dia apontado pelo astrólogo e pôde estar presente no nascimento de sua filha, a quem 

chamaram os pais de Inês. Logo após o nascimento, o astrólogo, que se chamava 

Qamaruzzamãn, foi chamado à casa dos Castro a pedido do pai e lhe foi solicitado que fizesse 

um mapa astrológico de sua filha Inês. Qamaruzzamãn demorou uma semana inteira 

trabalhando apenas na encomenda de D. Pedro, mas, quando viu as previsões para a pequena 

Inês, quis recalcular por três vezes as posições das estrelas, pois o destino da criança era 

terrível e sabia que sua presença, como árabe que era, era apenas tolerada na cidade, e isso 

somente porque muitos cristãos recorriam a seus serviços também como físico, de forma que 

qualquer impasse a que chegasse por causa de más notícias provindas de sua arte eram 

pretexto para uma expulsão daquela comunidade. Mas chegou o dia em que Qamaruzzamãn 

teve que prestar conta de seus estudos do céu como se apresentava no dia e na hora do 

nascimento de Inês para D. Aldonça, que se ocupava desses assuntos familiares. Senhora D. 

Aldonça, disse humildemente o astrólogo, tenho já comigo o mapa celeste da pequena Inês. 

Ela será afortunada, Qamaruzzamãn? Senhora D. Aldonça, a bem da verdade é preciso dizer 

que sim, Inês está destinada a ser rainha, mas também morrerá jovem, apesar de ser amada 

por um rei. O que dizes? Morrerá jovem? Como? E será rainha? Vossa filha, senhora D. 

Aldonça, verdadeiramente morrerá jovem, assassinada de forma terrível, e é imperioso que se 

diga que só será considerada rainha depois de morta, falou com pesar o astrólogo que, por 

experiência, sabia que dar más notícias a nobres não acabava bem. Estás fazendo tua função 

direito, astrólogo?! Como te atreves?! Minha filha não pode ser rainha, não é filha de reis nem 
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de nobres. E onde já se viu coroar um defunto! Todo o resto que dizes também deve ser 

mentira! Volta com teu mau agouro e refaz a carta astrológica de minha filha ou mando-te 

enforcar!, disse furiosíssima a mãe de Inês de Castro. Mais uma semana se passou e, embora 

fosse também o desejo de Qamaruzzamãn o de obter outros resultados no estudo astrológico 

da pequena Inês, estes se confirmaram. Não teve outro remédio senão fugir de Pontevedra 

para que não fosse enforcado e nunca mais foi achado. As suas palavras, porém, jamais 

saíram da cabeça de D. Aldonça, que nunca as revelara para quem quer que fosse, incluindo 

sua própria filha, a predestinada Inês. E logo D. Tadeu, montado no unicórnio, chegava à 

humilde casa dos Figueira, na área rural de Tancos. Eis o nosso destino, disse o animal 

mitológico, deves desmontar e bater à porta daquela casa. Mas com que propósito? O que 

devo dizer-lhes?, quis saber D. Tadeu. Não te preocupes com isso, tudo o que tens a fazer é ir 

até lá e cumprir o que está escrito. Se dizes... E, assim, o unicórnio afasta-se tão velozmente 

daquele local quanto chegara, deixando D. Tadeu por sua própria conta. Este, a quem só 

restava fazer o que lhe dissera o unicórnio, dirigiu-se até a casa onde viviam os Figueira e 

bateu-lhes à porta. Enquanto isso, a dois dias de viagem de Pontevedra, o astrólogo 

Qamaruzzamãn, que agora vivia em sua carroça com os dois cavalos que a puxavam, não 

conformado ainda com a leitura do céu no momento em que Inês de Castro nascera, 

debruçava-se sobre pergaminhos, livros, astrolábios, compassos e mapas celestes na esperança 

de estar errado quanto às previsões que fizera à D. Aldonça e, desse modo, poder voltar a 

viver tranquilamente e de forma mais digna na cidade. Passou muitas horas refazendo 

cálculos, consultado oráculos, traduzindo outros mágicos mas chegava sempre à mesma 

conclusão: Inês de Castro morreria jovem e assassinada, e seria rainha, curiosamente, depois 

de morta. Esta passagem, nem mesmo Qamaruzzamãn entendia. Naquela noite em que não 

dormiu, o astrólogo árabe fez, por acaso, ou terá sido um sopro da Graça de Deus, como neste 

falamento. Exemplo. Djz huum grande doutor em filosafia e em theologia que, seendo seglar, 

studaua huma uez een huum liuro da astronomia que fez Albumasam, huum grande astroligo, e 

achou en elle scriptu que os antigos astroligos acharõ que emno ceeo avia huum tal sinal, s. 

uirgem que tiinha filho enno regaço e acerca della staua hum homeen velho que nunnca a tangeo, 

a qual cousa elle enterpetraua da beenta Uirgem Maria e do seu filho Jhesu Christo e de 

Joseph, e diria que per esto, que asy achara em aquelle liuro da estrologia, fora mais mouido 

pera bem que per alquas proogaçõões que ouuyra. Assim foi que a descoberta, ou inspiração 

divina, de Qamaruzzamãn, de qualquer modo, o deixara muito surpreso, pois, levantando-se 

para pensar enquanto andava de um lado para o outro, aconteceu de olhar para o espelho que 
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era muito mal colocado na parede da carroça e inclinava-se para o chão, refletindo a sua mesa 

de trabalho e tudo o que nela havia, todos os mapas e cartas e manuscritos e livros e o 

astrolábio e o compasso e as réguas e tudo o mais e, vendo a imagem invertida da carta 

enigmática de Inês de Castro, percebeu que havia neste mapa um corpo celeste a que não deu 

atenção, mas, ao ser refletido no espelho, fez o astrólogo se maravilhar daquele astro para o 

qual antes não dera importância. Não era nenhum dos planetas conhecidos, nem o sol nem a 

lua, mas era como se fosse um cometa que atravessava a constelação de gêmeos, como que 

dividindo-a ao meio. Voltou rapidamente para sua escrivaninha e procurou em muitos livros 

de muitos mestres astrólogos coisa que lhe desse razão de pensar o que se passava por sua 

cabeça, e encontrou no Livro das Estrelas48, de Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-

Biruni, no qual aquele astrólogo dedicava todo um capítulo aos astros efêmeros que cortavam 

constelações, e leu no tal capítulo que a constelação de gêmeos era considerada mágica, pois o 

nascido sob esse signo era mais de um e, às vezes, por prodígio incompreensível e muito 

misterioso esse mais de um podia ser literal, e não necessariamente era o caso de irmãos 

gêmeos, mas de pessoas diferentes que compartilhariam o mesmo destino. E Qamaruzzamãn, 

por causa da imagem invertida, entendeu que o triste destino de Inês de Castro era também o 

de uma outra mulher, que ele jamais viria a conhecer. Desse modo, abandonou para sempre a 

esperança de voltar à Pontevedra e decidiu se tornar um astrólogo e físico itinerante. Quem 

atendeu D. Tadeu foi um jovem, que parecia ter em torno de dez anos, vestia uma camisa suja 

e rasgada, tinha manchas de terra no rosto e os curtos cabelos negros alvoroçados. D. Tadeu 

pareceu ouvir uma mulher gemendo no interior da casa, e não se enganaria. O menino pegou 

o menestrel pela mão e o puxou fazendo-o acompanhar até um dos dois quartos do casebre. A 

casa toda era pedra, o que lhe dava um aspecto cinzento e fechado. Na sala, pôde ver uma 

lareira acesa, mas não viu o telhado mal construído de madeira e palha, uma verdadeira 

peneira nos dias de chuva. Quando entrou no quarto, viu uma cena bastante familiar. Uma 

mulher jovem em trabalho de parto. O menino soltou a mão de D. Tadeu e apontou para a sua 

mãe. Graças a Deus, disse a mulher, por caridade, senhor, ajude-me! D. Tadeu, que jamais 

esquecera das imagens do parto de Henrique Oliveira, sabia o que fazer. Embora não tivesse 

feito parto algum em sua vida, tinha conhecimento de como proceder, tanto pela educação em 

Alcobaça quanto pelos estudos na École, graças aos manuscritos de anatomia dos físicos 

árabes. Em volta da mãe estavam sete filhos, todos relativamente novos. O que parecia ter dez 

anos e recebera D. Tadeu era o mais velho. O menestrel, depois, conversando com a mãe das 
                                                 
 no original árabe, cuja pronúncia, segundo o entendimento deste pobre copista, é algo como ,م���ن النج���وم الكت��������اب 48
al kutab mena nujun.  
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crianças, saberia serem três meninas e quatro meninos. Agora, com a chegada de mais uma, o 

número de meninos e meninas estava equilibrado. O parto correu tranquilo, era um início de 

tarde calmo, que trazia consigo uma brisa fresca. Tancos não era tão quente quanto Serra Alta. 

Depois do parto, D. Tadeu conversou com Maira e fez companhia ajudando no que podia com 

as tarefas da casa, chegou mesmo a preparar o jantar das sete crianças, de cujos nomes se 

esquecera tão rápido quanto os aprendera. O marido, Teodemiro, estava trabalhando nos 

campos, era época de semeadura e o trabalho ia até tarde.  Ao chegar em casa, Teodemiro foi 

direto para o quarto do casal, pois sabia que Maira poderia ter o filho a qualquer momento, 

mas, como era impossível deixar de fazer a semeadura do trigo, contava com a ajuda dos 

filhos, sob o comando de Maira, e também com a proteção de Deus. Vendo que o parto tinha 

sido bem-sucedido, abraçou a mulher e pegou a recém-nascida no colo e muito chorou de 

emoção. Ainda que fosse seu oitavo filho, nunca se acostumara ou deixara de se emocionar 

com o nascimento de mais um. E perguntou a Maira se já havia escolhido um nome. Pensei 

em Inês, o que acha? Inês é um belo nome, disse o marido e, em seguida, perguntou: tem 

algum significado? Sim, significa ovelha, ou cordeiro. Uma vez perguntei isso a Germano, 

por causa daquela oração da missa que acho lidíssima, agnus dei qui tollis pecata mundi... 

começou a oração num terrível latim e continuou-a D. Tadeu, entrando no quarto com uma 

vasilha de água quente, dona nobis pacem. Teodemiro correu os olhos para a porta do quarto, 

sem entender quem era aquele jovem em sua casa àquela hora da noite. Foi Maira quem logo 

tratou de apresentá-lo. Marido, este é D. Tadeu Laras menestrel, está indo para Alcobaça 

vindo da Francia, ajudou-me com o parto. Teodemiro não gostara muito da ideia de ter um 

estranho em sua casa a ver sua esposa num momento tão íntimo, e fechou a cara para o 

menestrel. Senhor, peço desculpas se o desagradei, mas não foi com nenhum desrespeito, 

posso assegurar-lhe. Desviei-me de minha rota – não podia contar que havia chegado ali por 

determinação de um unicórnio nem mesmo por causa da sugestão de um livro – e vim pedir 

um pouco de água e deparei-me com sua esposa em trabalho de parto e, estando sozinha com 

as crianças, pediu-me ajuda. Estávamos todos juntos neste quarto, incluindo seus filhos. 

Teodemiro ficou menos cismado, a presença das crianças no quarto, que agora brincavam 

normalmente pela casa, deu-lhe alguma tranquilidade, além do fato de sua esposa poder ter 

realmente precisado de ajuda e, também, de o próprio D. Tadeu continuar na casa como que 

para se apresentar e dar satisfações ao marido. Pois, agradeço-lhe a ajuda. Se quiser, pode 

passar a noite em nossa casa. É humilde, mas é uma casa de Deus. D. Tadeu sorriu-lhe 

agradecendo, de fato, aceitaria o convite. Não convinha dormir mais uma noite na estrada e 
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não lhe faria mal um teto, um pouco de comida caseira e um sono tranquilo, sem a 

preocupação de encontrar um minotauro ou um centauro, dadas as circunstâncias anteriores 

em que se metera. Terminado o jantar, a família se reunia para a oração da noite, da qual 

participou D. Tadeu. Depois, as crianças cobriram o menestrel de perguntas. O que é um 

menestrel? É alguém que sabe contar muitas histórias para toda a gente e em muitos lugares. 

Quantas histórias você sabe? Sei de muitas histórias, às vezes eu conto coisas que ouvi, às 

vezes conto coisas que eu mesmo inventei. Eu quero ouvir uma história, pediu uma das 

crianças. D. Tadeu achou mais educado mencionar o tardar da noite, respeitando a provável 

rotina da casa, mas foi o próprio Teodemiro que assentiu com a cabeça, dizendo: duvido 

muito que essas crianças durmam esta noite sem que lhes conte uma história, menestrel, não 

há nada que se possa fazer. É uma novidade para elas, D. Tadeu, disse-lhe Maira, a presença 

de um menestrel, e para nós também. Nunca tivemos sequer a notícia de algum que passasse 

por essas fazendas. Acho que seria uma honra para todos nós. D. Tadeu sorriu agradecendo a 

permissão, mas não tinha ideia de que história iria contar. Não era muito bom com histórias 

infantis, poderia adaptar um conto mitológico, mas sabia que um contador de histórias pode 

perder-se em improvisos, e não convinha que a história se adiantasse muito. Como a família 

de Teodemiro era obviamente muito devota, e sabendo que à recém-nascida fora dado o nome 

de Inês, D. Tadeu achou que seria uma boa ideia contar a hagiografia de Santa Inês, deixando 

algumas passagens mais leves, por causa das crianças49. Depois da história contada, mais da 

metade dos filhos de Maira e Teodemiro já havia adormecido, os outros davam cabeçadas de 

sono e apenas o mais velho ficou atento até o final da hagiografia. Maira se comoveu muito 

com a história de Santa Inês e abraçava a filha, como se a protegesse. Aquela fora uma noite 

de paz e tranquilidade para todos, menos para Qamaruzzamãn, que despertara de um sonho 

em que vira um cachorro defendendo um cordeiro nos braços de um menestrel de um ataque 

de lobos. 

Eis que surge o dia e o corvo me abandona, logo o monge irlandês estará aqui. De 

minha parte, ficarei atento, pois, como já disse antes, é também a ele que torno realidade. 

Vamos ver... Ora, este leprechaun não é mau narrador, oh, não, de forma alguma. De acordo 

                                                 
49 Segundo a Legenda Aurea, de Jocobo de Voragine, Inês foi martirizada quando tinha apenas treze anos de 
idade. Por não se submeter aos desejos de um romano nem, por causa disso, a manter acesa a chama de um 
templo dedicado à Vesta, foi exposta, como punição, num prostíbulo num mercado em Roma e, lá, foi protegida 
de todo o tipo de ataques sexuais por um anjo, e também por seus cabelos que a envolveram por inteiro. 
Interrogada pelo prefeito de Roma, Aspásio, foi condenada à fogueira, mas também sobreviveu às chamas que, 
ao invés de queimá-la, passaram a queimar seus executores. Por causa disso, por fim, foi decapitada, mas 
Constantina, imperatriz de Roma, mandou que se construísse uma basílica para a menina. Seus pais teriam 
recebido sua visita, oito dias depois da sua morte, segurando um cordeiro, anunciando-lhes sua grande alegria 
por estar no Céu. Keiran, o anacoreta, in revisione rerum ipso libro scriptarum. 
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com os manuscritos que recebi do monge sem rosto, devo continuar... Que seja! Era uma 

manhã feita de uma beleza infinita, assim como o céu, de um azul infinito. Se houve algum 

dia céu como este de que vos falo, os últimos a vê-lo foram Adão e Eva no paraíso terreal. 

Um vento suave, preguiçoso, passeava pelas florestas, refrescava até mesmo os olivais de D. 

Fernando Matoso, aqueles que se dizia perfumarem todas as terras de Portugal; um dia claro 

na medida certa, uma luz que fazia tudo brilhar sem nada ofuscar, como a Verdade da Palavra 

de Deus. Nos rios, riachos, nascentes, córregos e regatos, murmuravam águas de todas as 

cores entre pedras de todos os tamanhos e limos de vários verdes. Os peixes que nadavam 

nessas correntes exuberavam vida, e ofereciam também um espectro indecifrável de matizes 

aos olhos de quem se permitisse respirar a vida naquela manhã de um dia incerto do ano de 

Nosso Senhor de 1320. Era assim que D. Tadeu, já quase às portas de Alcobaça, via aquela 

manhã. Depois de dez anos em Les Baux, depois de dez anos de mil aventuras, contadas e 

esquecidas, depois de ter experimentado amores, desilusões, traições, sucessos, fracassos, 

depois de ter mergulhado na vida e no ofício de menestrel, D. Tadeu retornava à Alcobaça 

cheio de esperança, respirando a promessa de D. Dinis de torná-lo trovador-mor da corte. 

Ansiava profundamente por rever D. Hermenegildo, o abade Pedro e, ah, sim, como poderia 

esquecê-las, as costeletas de porco acompanhadas do pão mergulhado no molho de ervas de 

Irmão Olaf! Não via a hora de rever as enormes colunas góticas, os arcos, as ogivas, as 

esculturas sacras, as gárgulas de Santa Maria de Alcobaça que tanto lhe alimentaram a 

imaginação durante noites a fio. Também não via a hora de voltar a Serra Alta, onde gostava 

de passar muitos de seus dias. Os vizinhos, como se fossem uma só família, as casas 

humildes, o comércio onde se punha em conta a ser paga depois, os festejos, as histórias, a 

procissão matinal diária das mulheres que iam lavar as camisas de seus maridos no riacho 

próximo onde cantavam cantigas ancestrais e que tanto inspiravam, tanto as senhoras quanto 

as cantigas, é bom que se diga, o jovem Tadeu. O menestrel tinha pressa porque tinha 

saudades, mas também porque queria chegar a tempo para o almoço e para as costeletas. Só 

preocupava-o saber onde ficaria hospedado, já que agora era um homem e não mais uma 

criança a quem se podia abrigar aqui e ali, ou mesmo na cela de D. Hermenegildo. Não era 

um monge e, sendo assim, não haveria de ter uma cela só para si. Não tinha pensado nisso 

antes. De qualquer forma, não importava, tinha certeza de que logo estaria em seus aposentos 

de trovador-mor na corte de D. Dinis. Até lá, daria-se um jeito, podia sustentar-se como 

menestrel. Alcobaça, apesar da crise que todos viviam, crescera bastante, conforme podia 

notá-lo enquanto percorria as ruas da cidade em direção ao mosteiro. Sabia que isso não 
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significava necessariamente que o dinheiro circulasse em abundância, nem para todos, mas, 

mesmo assim, haveria de encontrar sustento, até mesmo porque trouxera de Les Baux 

algumas economias que conseguira fazer com as remessas de D. Dinis para a sua formação 

como menestrel. Foi reconhecido por algumas pessoas na rua, como o padeiro Ezequiel e o 

curtidor Abrão, e se abraçava com todos os velhos amigos, especialmente com Taís, uma 

jovem que vendia flores e para quem Tadeu compunha poemas apaixonadamente. Taís foi seu 

primeiro amor, dulcíssimo e inocente, como todos os primeiros amores da infância. Os dois 

não esconderam uma grande felicidade ao se reencontrarem na rua das garrafas e contaram 

rapidamente um para o outro o que haviam feito de suas vidas nesses dez anos de ausência de 

D. Tadeu. Ah, um menestrel!, disse Taís, mas não podia mesmo ser outra coisa! E tu, 

continuou D. Tadeu, respeitável senhora de um comércio de flores e plantas em geral! 

Também não podia ser diferente, nunca vi rosas saírem de jardins!, elogiou-a D. Tadeu, que 

sempre a chamara de rosa quando criança, por causa das flores e das bochechas muito coradas 

de Taís. Isto é, disse ainda, ver eu já vi, e não apenas rosas, mas não é leitura para agora, e 

sorriu, esquecendo o assunto. A jovem, contudo, casara-se, mas D. Tadeu fez gosto e ficou 

alegre com a felicidade da amiga de infância. Combinaram de se encontrar na casa de Taís em 

breve para que D. Tadeu conhecesse sua família e o menestrel se despediu, o coração, agora 

mais acelerado, também batia pelo reencontro com os velhos monges beneditinos. Aligeirou o 

passo e logo estava em frente aos portões do mosteiro, e emocionou-se. Tudo ali era 

recordação, tudo eram boas memórias. Entrou solenemente na nave principal e deixou os 

olhos pousarem onde quisessem. A luz que entrava pela rosácea da fachada principal era 

especialmente brilhante naquele dia. Havia uma grande movimentação dentro da igreja, mas 

não se tratava de uma missa, parecia muito mais que os monges se preparavam para uma 

cerimônia importante. D. Tadeu, tirando sua boina escarlate com a indefectível pena branca, 

em sinal de respeito, perguntou a um dos monges onde poderia encontrar D. Hermenegildo. 

Na sala dos monges, passando pelo claustro..., respondeu-lhe e, interrompendo-o, ... sim, já 

conheço o caminho, obrigado, irmão, e seguiu na direção devida. A sala dos monges ficava à 

esquerda do transepto, logo depois da sala do capítulo, mas era preciso passar pelo cruzeiro e 

ali, onde D. Tadeu estava, ficava a entrada para o claustro; era só percorrer as duas alas e já 

estaria na sala dos monges. De fato, de todo o mosteiro, Tadeu sempre preferiu o claustro, 

porque era não só arejado, mas também porque era onde gostava de correr e conversar com os 

monges. Quando passou da porta que divide a nave principal do claustro, vieram à lembrança 

todas as maravilhosas recordações de infância, fugindo dos castigos de D. Hermenegildo, 
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comendo pão fora do horário das refeições, lendo livros que tirara da biblioteca sem que 

ninguém visse ou simplesmente dormindo nos jardins do claustro. Essas eram as suas horas de 

folga dos estudos, e amava estes tanto quanto aquelas. Chegando à sala dos monges, procurou 

D. Hermenegildo mas pareceu não encontrá-lo. Os monges faziam atividades diversas. Liam, 

conversavam com amigos ou parentes que os vinham visitar ou simplesmente conversavam 

entre si. O ambiente, apesar de pouco, dadas as regras de silêncio do mosteiro, não deixava 

por isso de ser descontraído. Um dos monges, ao fundo, levantou-se e, ao virar na direção em 

que estava D. Tadeu, foi reconhecido pelo menestrel, era D. Hermenegildo, e estava 

acompanhado de um noviço. D. Tadeu não pôde conter a alegria em rever seu tutor, com 

quem o tempo fora generoso, não havia mudado em nada e gritou seu nome na sala, fazendo 

convergir para ele todos os olhares em meio a um grande silêncio. D. Hermenegildo não o 

reconheceu de imediato, mas, tendo sido chamado tão euforicamente, foi em sua direção, 

acompanhando-o, o noviço. Meu jovem, disse D. Hermenegildo, não sei que boatos chegaram 

até ti, mas creia-me, não sou tão surdo quanto ouviste. D. Hermenegildo, não me está 

reconhecendo?, perguntou com um enorme sorriso estampado no rosto, sou eu, Tadeu, Tadeu 

Laras! O rosto do assistente-bibliotecário iluminou-se. D. Tadeu também não tinha mudado 

muito, mas já se haviam passado dez anos, e a última vez em que o vira, D. Tadeu tinha dez 

anos de idade. Tadeu Laras? Meu pequeno Tadeu Laras?! E riu abertamente de felicidade, 

abraçando o menestrel! Ah, Tadeu, meu pequeno Tadeu! Vejo que a Francia lhe fez muito 

bem! E então, como foram os estudos? D. Tadeu pegou o certificado escrito por Pierre Ricavi 

e mostrou-o a D. Hermenegildo que o leu mantendo o sorriso. Afirmo, através deste 

manuscrito, que Tadeu Laras concluiu seus estudos e está apto, sob minha recomendação, a 

prestar os serviços de menestrel, trovador e jogral, conforme seja de sua preferência ou 

necessidade de quem o houver de empregar. E diz aqui também que você tem conhecimento da 

arte céltica dos bardos? E, dando uma brevíssima risada de contentamento, abraçou de novo o 

menestrel. Logo em seguida, virou-se para o noviço e disse: estás vendo, Irmão Miguel? Este 

é D. Tadeu Laras, menestrel de Alcobaça, Serra Alta e futuro trovador-mor de Sua Majestade! 

D. Miguel sorriu e cumprimentou D. Tadeu. É uma honra conhecê-lo, senhor. Irmão Miguel 

chegou hoje mesmo ao mosteiro, disse D. Hermenegildo a D. Tadeu, acabei de recebê-lo 

pessoalmente e já lhe designei algumas funções no scriptorium. Sejas bem-vindo, Irmão 

Miguel, tenho certeza de que gostarás muito da vida monástica de Alcobaça. Eu mesmo, se 

não me faltasse a vocação e a fé devidas, teria abraçado o monacato. É bom ver um jovem 

decidir tão cedo o rumo de sua vida, assim não se perde tempo, não é mesmo, D. 
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Hermenegildo?, D. Tadeu entrava em conversas corriqueiras. Isso se verá com o tempo, 

respondeu o velho monge, Irmão Miguel ainda terá que passar por muitos estudos e testar sua 

fé na rotina do mosteiro. Chegou até nós com um pedido de acolhimento do pai, D. Telo 

Corrêa, um grande comerciante que costuma fazer negócios com o mosteiro e com Alcobaça. 

D. Tadeu mudou o semblante mostrando surpresa. D. Telo Corrêa? Então você é Miguel 

Corrêa, filho de D. Telo e de D. Micaela? Irmão Miguel era quem agora se mostrava surpreso. 

O senhor me conhece, D. Tadeu?, perguntou ainda mais perplexo que o menestrel. Se eu o 

conheço? Ora, eu conheço até o seu cachorro, Guinefort!, respondeu com um grande sorriso. 

D. Hermenegildo ia intervir quando os sinos no campanário chamavam a todos para os 

serviços da quinta hora para, em seguida, almoçarem. Parece-me, disse D. Hermenegildo 

depois das onze badaladas, que esta tarde teremos muito assunto para colocar em dia, não é 

mesmo? E seguiram para a nave central, passando pela sala do capítulo já inundada do cheiro 

das costeletas de porco. Depois do almoço, D. Hermenegildo convidou os dois rapazes para 

conversarem em sua cela, onde estariam mais à vontade. E assim passaram toda a tarde 

ouvindo as histórias de D. Tadeu, as rotinas na biblioteca como as novas cópias 

encomendadas e as novidades da corte. Pois, veja se não é vontade de Deus que os caminhos 

se cruzem! Quer dizer que devo meu nome ao senhor, D. Tadeu?, perguntou bem-humorado 

Irmão Miguel. Eu não diria isso, caro Miguel, respondeu D. Tadeu, na verdade, deves teu 

nome ao Arcanjo Miguel muito antes de devê-lo a mim. E continuou, voltando-se para D. 

Hermenegildo. E o que é toda essa movimentação, D. Hermenegildo? Ah, respondeu-lhe, é 

como disse Irmão Miguel: cruzam-se os caminhos pelas mãos de Deus. Acredita, Tadeu, que 

estamos totalmente atarefados com um grande evento para a semana que vem? Imagina que, 

para o mesmo dia, teremos uma enorme cerimônia, onde batizaremos o filho do príncipe 

Afonso, Pedro, que nascera ainda ontem! Deste, pelo menos, não fui o parteiro, pensou D. 

Tadeu consigo mesmo. E D. Hermenegildo continuou. Depois teremos a ordenação de D. 

Henrique Oliveira como cavaleiro, e interrompeu-o D. Tadeu. Mas este Henrique, se é o filho 

dos Oliveira, a quem a peste levou de forma terrível, é meu amigo de infância, apesar de 

nunca mais tê-lo visto. Dizem que está em Cadima, na casa dos tios, pois não? Respondeu-lhe 

D. Hermenegildo: sim, há de ser este mesmo o teu amigo, por certo. Dizem que voltou 

recentemente para ser ordenado cavaleiro, deseja lutar contra os infiéis do reino de Granada, 

ao sul de Castela. Mas eu tinha certeza de que já houvéramos reconquistado toda a península, 

disse D. Tadeu, ao que lhe respondeu D. Hermenegildo: quase toda a península. O reino de 

Granada inclusive, dizem, pretende ele próprio fazer a sua reconquista da península. Eu, 
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pessoalmente, acho que o fato de D. Dinis e o neto, Afonso de Castela, terem começado a 

dialogar contra um inimigo comum é bastante positivo, tanto para nós quanto para Castela, 

mas isto está mesmo nas mãos de Deus. Em todo o caso, esse teu amigo, Henrique, estará aqui 

na semana que vem. Ainda teremos, por fim, nos assuntos internos, a minha promoção a 

bibliotecário-mor, pendente desde a morte recente de D. Aclínio, que Deus o tenha. Será um 

domingo bastante agitado, comentou D. Tadeu. Mas isto significa que D. Dinis também estará 

aqui! Oh, sim, confirmou D. Hermenegildo, claro! É necessário sua presença para a ordenação 

de um cavaleiro, além disso, é seu neto que será batizado. D. Hermenegildo, perguntou D. 

Tadeu, o senhor acha que seria possível... O monge entendeu na hora e se adiantou ao 

menestrel. Não posso dar certeza, Tadeu, sua nomeação como trovador-mor não está no 

cronograma da cerimônia. No entanto, pouparia D. Dinis de uma outra visita à Alcobaça, sem 

contar que poderia levar muito tempo até você conseguir uma audiência com o rei ou sabe-se 

lá quando é que Sua Majestade estaria novamente por aqui. Não me parece uma má ideia, 

posso pedir para o abade mandar um mensageiro até a corte, que hoje está, se não me engano, 

em Santarém, a menos de um dia de viagem, para fazer chegar à Sua Majestade nossa 

solicitação. Não duvido que ele venha a negá-la, sabendo do teu retorno e da promessa feita. 

Mas isto, veremos, falarei com o abade, por enquanto é tudo o que eu posso fazer. Dito isso, 

passaram o resto da tarde em amenidades: falaram sobre Guinefort, sobre Maurrice LeClerc e 

também sobre a morte dos dois noviços que acompanharam D. Tadeu na viagem para Les 

Baux e nos três anos que passaram na École des Troubadours, o que fez com que D. 

Hermenegildo os citasse na missa de vésperas ainda naquela noite, em que todos dormiram o 

sono dos justos. Os dias até a cerimônia de batismo de D. Pedro, quando também se ordenaria 

cavaleiro D. Henrique, além da promoção de D. Hermenegildo a bibliotecário-mor correram 

normalmente. D. Tadeu conseguira alugar o segundo andar de uma pequena casa onde 

funcionava uma barbearia no primeiro piso, administrada por Seu Focas, a quem D. Tadeu 

conhecia desde os seus dias de menino na cidade. Por conta disso, D. Tadeu conseguira um 

bom preço no aluguel, e pagara adiantado alguns meses ao proprietário. Também cumpriu a 

promessa de ir visitar Taís e conheceu sua família: o marido, Otaviano, dono de uma pequena 

serraria, e Eulália, a única filha do casal. Além disso, visitara a cidade de Serra Alta umas 

duas vezes nesse período. A pequena vila continuava modesta, não tinha mudado quase nada 

nesses dez anos em que esteve em Francia: pouco se casou, pouco se nasceu e pouco se 

faleceu. Alguns  habitantes deixaram-na e nenhum estrangeiro lá se instalou. Serra Alta 

parecia parada no tempo, contrária à ideia de se dar a alguma mudança. Nem parecia ter sido 
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destruída por Orlando, o Furioso, talvez porque não houvesse muita coisa para destruir ou 

talvez porque, como dizem as lendas, o fantasma de uma mulher chamada Angélica o tenha 

impedido. O fato é que o que fora destruído já havia sido reconstruído. D. Tadeu reconheceu 

quase todos os seus habitantes e por muitos também fora reconhecido. Chegou mesmo a fazer 

um segundo aluguel na vila, uma casa de apenas um cômodo, para ter um local para onde ir 

quando precisasse escrever, uma vez que, não sendo monge, não poderia trabalhar no 

scriptorium de Alcobaça onde, durante os dias que antecederam à grande cerimônia, D. 

Hermenegildo trabalhava quase sem descanso para entender, organizar e retomar a 

administração da biblioteca que o já doente e cansadíssimo D. Aclínio deixara em um 

verdadeiro caos. D. Henrique havia retornado ao castelo de sua família em Tancos 

acompanhado de seu tio, D. Francisco Oliveira. Era preciso fazer uma grande devassa nos 

negócios da família, principalmente entre seus vassalos, sobre cujo trabalho em suas terras já 

não tinha mais controle, apesar de todos terem sido sempre fiéis a seu pai, D. Meinolfo 

Oliveira. Não bastasse toda a árdua tarefa de recensear seus empregados e suas respectivas 

produções, agora era preciso também pensar não só em sua ordenação como cavaleiro, que 

lhe custaria muitos dinheiros, incluindo um escudeiro e armas, mas também em escolher um 

bom administrador para suas terras e bens enquanto estivesse fora, mas nisso seu tio poderia 

ajudá-lo, embora o em breve cavaleiro não pudesse supor que não partiria para Granada tão 

cedo quanto imaginava. Na corte portuguesa, sempre itinerante, D. Dinis, naqueles dias, 

andava a administrar problemas com os senhores que haviam terras nas cercanias do pinhal de 

Leiria, cuja demarcação trazia sempre todo o tipo de disputa de limites legais entre 

agricultores e nobre senhores de terra. O rei também sempre se preocupara com uma maior 

organização do reino, que precisa de uma urgente remodelação jurídica e legal, e isso 

ocupava-lhe todo o tempo. Desde o nascimento do neto, D. Dinis só o havia visto uma única 

vez, o que incomodava um pouco o filho Afonso, que nunca fora próximo o suficiente de seu 

pai. No sábado que antecedia a cerimônia, um mensageiro chegou à Alcobaça com a resposta 

do rei ao pedido do abade D. Pedro solicitado por D. Hermenegildo. O rei concordara em 

fazer de D. Tadeu seu trovador-mor dentro dos muros do mosteiro. Como D. Hermenegildo 

prognosticara, o rei achou mesmo uma boa ideia resolver também esta pendência juntamente 

com outras. Faltava-lhe tempo para tudo. E foi assim, num domingo de céu carregado, com a 

promessa de trazer com ele uma forte chuva, que naquela manhã Alcobaça viveu um 

pandemônio. À Alcobaça chegavam três comitivas praticamente ao mesmo tempo: num grupo 

vinham o rei e a rainha cercados de seus criados, e eram muitos. A cerimônia era de pompa, e 
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havia necessidade de cuidados e da observação de todo o tipo de pormenor: a quantidade de 

cavalos era maior, o número de bagagens também – desta vez D. Dinis não voltaria para 

Santarém, seguiria para o norte, logo, era um deslocamento grande de toda a sua corte – 

enfim, tudo era em muito maior quantidade. Por outro lado, vinha de Lisboa a corte do 

príncipe Afonso e da princesa Beatriz e, com eles, o herdeiro Pedro que, pode-se mesmo 

chegar a dizer, tinha um comitiva somente para ele composta de muitas aias e criados para 

todos os fins. Como os príncipes voltariam para Lisboa, a comitiva, ainda que grande, não 

chegava à metade do tamanho da comitiva dos reis de Portugal. A recepção pelos 

alcobacenses, como sempre, foi muito animada. D. Dinis era um rei bastante querido pela 

maioria do povo português. Por isso mesmo, se abrir caminho para as duas comitivas já se 

tornara um problema por causa da aclamação popular, organizar a entrada na igreja do 

mosteiro e dispor todos segundo o protocolo não foi mais fácil. Havia muitos bispos e padres 

nas duas comitivas, além dos clérigos da cidade, que não perderiam a cerimônia por nada. 

Todo o tipo de interesse estava em jogo naquela manhã: contratos comerciais, promoções, 

disputas entre clérigos, apelos ao rei... A cerimônia, programada para terminar antes da hora 

sexta, se assim o fosse, ainda se estenderia por toda a tarde na Ala dos Conversos, ao lado da 

fachada principal do mosteiro: o rei decidira deliberar e despachar questões relevantes apenas 

do concelho de Alcobaça, e não eram poucas, e D. Tadeu teria que esperar sua vez para ser 

nomeado trovador-mor. Enquanto os monges acomodavam todos os principais personagens 

daquela manhã no transepto e no deambulatório ao mesmo tempo em que ocupavam seus 

lugares no coro e no altar, chegavam D. Henrique Oliveira e uma pequena comitiva. Com ele 

vinham seu tio, o escudeiro trazendo as armas que lhe seriam consagradas, alguns cavalariços 

e criados particulares. Henrique tinha se tornado um homem corpulento, forte e cultivava uma 

barba negra, como os cabelos que lhe iam até os ombros, perfeitamente desenhada em seu 

rosto anguloso. Era preciso acomodá-lo na igreja de forma destacada, próximo aos clérigos 

que lotavam o transepto. Apesar de a igreja ter capacidade para todos os envolvidos 

diretamente com a cerimônia e ter também lugares para quase toda a cidade de Alcobaça, o 

tumulto era inevitável. Magistrados, cartorários, notários, ricos comerciantes e todo o tipo de 

gente que se achava importante disputavam os primeiros lugares na nave da igreja, 

esquecendo-se de manter o silêncio naquele lugar sagrado. O abade teve que ter muita 

paciência e por pouco não ameaçou de excomunhão os mais exaltados: a temperança e a 

tolerância não eram o seu forte. Mais tarde, quando quase tudo já estava em seu lugar, D. 

Tadeu apareceu na igreja e, procurando um lugar, encontrou D. Hermenegildo que, apressado, 
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disse-lhe rapidamente: encontre-me na Ala dos Conversos depois do almoço, se tudo correr 

bem, à hora sétima. Pelo que vejo, continuou, não teremos nossas nomeações nesta cerimônia 

da manhã, mas não importa, desde que cheguemos antes de todos à Ala dos Conversos, e 

afastou-se. D. Tadeu não estava de todo decepcionado, tinha certeza de que aquele seria o dia 

em que seu sonho se tornaria realidade, e isso era o mais importante, o menestrel não era 

mesmo de ater-se a honrarias, bajulações e faustos. Tudo devidamente preparado, todos 

devidamente assentados e protocolarmente dispostos, eis que o abade Pedro inicia a missa. A 

igreja, belissimamente decorada, exala um agradável perfume de flores e mistura-se com os 

incensos que queimam nos defumadores de prata que os noviços balouçam pela nave central e 

pelos corredores laterais. No coro, os monges entoam os cantos gregorianos apropriados para 

a ocasião e a acústica da igreja faz o resto, deixando todos ali dentro em estado de graça 

tamanha a perfeição e sublimidade com que reverberavam as vozes dos monges. As 

cerimônias especiais são realizadas em momentos específicos da missa. O batismo do 

herdeiro Pedro foi celebrado antes da eucaristia e a ordenação de D. Henrique um pouco antes 

das bênçãos finais. Só o batismo levou uma hora inteira, o que atrasaria todo o resto das 

atividades internas do mosteiro naquele dia, mas, em sendo uma cerimônia real, não houve 

outra alternativa: cânticos e leituras dos evangelhos foram feitos de acordo com o protocolo 

real e eclesiástico. O futuro rei de Portugal não chorou em nenhum momento, como fazem 

muitas crianças na hora do batismo. Tanto na unção com óleo quanto na infusão da água, o 

pequeno Pedro não se alterou, chegou até a cochilar ora no colo da mãe, ora no colo do pai. D. 

Tadeu, entretanto, mantinha-se atento ao tempo fora da igreja. As nuvens começaram a ficar 

mais carregadas e um calafrio correu-lhe pela espinha quando um relâmpago iluminou o céu 

no exato momento em que Pedro era banhado pela água do batismo, tirada da pia batismal 

móvel, usada exclusivamente nessas ocasiões. Em seguida ao relâmpago, veio um estouro 

ensurdecedor que despertou Pedro, mas não o incomodou. D. Tadeu, apesar de ter alguma fé, 

por força do ofício e pelo conhecimento de diversas histórias sobre mitos e superstições, tanto 

as antigas quanto as que ouvia em suas andanças, não podia deixar de associar aquela 

coincidência a algum prodígio por acontecer. Olhou na direção do coro e surpreendeu-se: D. 

Hermenegildo já buscava o olhar do menestrel e os dois entenderam o que estava 

acontecendo. D. Afonso, logo depois da fórmula proferida pelo abade, em que se disse: eu te 

batizo Pedro, da Casa de Borgonha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levantou o 

filho nos braços e o mostrou para toda a assembleia, que dividiu-se entre lágrimas e gritos de 

“viva Portugal”, “viva D. Dinis”, “viva D. Afonso” e todo o tipo de ufanismo. Depois do 
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batismo o abade conduziu a homilia, as leituras e logo começava a cerimônia de ordenação de 

D. Henrique. Houve uma pequena mudança na disposição dos presentes no transepto. D. 

Dinis dirigiu-se para o centro, em frete ao cruzeiro, e posicionaram-se, à esquerda, o bispo de 

Alcobaça; à direita, o abade. D. Henrique deveria se ajoelhar em frente ao rei para receber a 

consagração, e assim aconteceu. D. Dinis desembainhou a espada e bateu com ela de leve no 

pescoço e no ombro dizendo: em nome de Deus, de São Miguel e de São Jorge, eu te declaro, 

D. Henrique Oliveira, cavaleiro da real corte portuguesa de D. Dinis e da Ordem de Cristo. 

Em seguida, o escudeiro de D. Henrique ajoelhou-se ao lado de seu cavaleiro e estendeu as 

suas armas, apresentando-as ao rei, que deu lugar ao bispo e este, junto ao abade, abençoou a 

espada, o escudo e o elmo do recém-ordenado cavaleiro. E mais uma vez houve grade 

comoção dos presentes, entre mais gritos e brados glorificando o rei, a rainha, os príncipes, 

Portugal e o próprio D. Henrique. Foi nesse exato momento em que uma terrível chuva 

começou a cair e houve um clima de apreensão por parte de todos, era um anticlímax à altura 

da cerimônia. Outros relâmpagos e trovões começaram a se fazer ouvir cada vez mais fortes, 

arrancando de alguns um sinal da cruz atemorizado. D. Tadeu e D. Hermenegildo buscaram o 

olhar um do outro mais uma vez e, logo depois que a igreja foi fortemente iluminada por um 

outro relâmpago, um vento sibilante entrava na igreja pelas frestas e abriu os portões 

violentamente, causando um grande estrondo, que chamou a atenção de todos na igreja. Uma 

senhora curvada apareceu diante da porta direita, escancarada e, ensopada, apoiada numa 

bengala, entrou na igreja devagar. Ninguém ousava dizer uma palavra, até que os fiéis que 

estavam nos últimos bancos reconheceram a velha: era Sorgin, a bruxa dos olivais de D. 

Fernando Matoso. Os cochichos seguiram até o altar e, tomando conhecimento de quem era a 

assustadora figura, o abade desceu do altar, passou o cruzeiro e o transepto e dirigiu-se em 

direção a Sorgin pelo corredor central. Os cochichos cessaram, todos queriam saber o que 

aconteceria dali em diante. D. Tadeu permaneceu quieto como todos os outros. Este é um 

lugar sagrado, Sorgin, sabes que não podes entrar aqui!, disse o abade com voz autoritária 

porém em baixo volume. Sorgin limitou-se a encará-lo e tirou-o de sua frente afastando-o com 

a bengala retorcida, ao que continuou caminhando em direção ao altar. Chegando ao cruzeiro, 

buscou o recém-nascido com um olhar penetrante e, ao avistá-lo no colo da mãe, foi em sua 

direção. O próprio rei, que estava em frente ao altar junto com o bispo, assim como este, 

recuou ante a passagem da velha: podiam-se ouvir os corações de todos batendo no mesmo 

ritmo. A velha aproximou-se da princesa Beatriz que, sem ação, chorava pelo que se 

transformara o batismo do filho com a presença daquela terrível bruxa. Sorgin olhou com 
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piedade para D. Beatriz e, ao tornar o olhar para o pequeno Pedro, mostrou compaixão e 

beijou-o na testa, acariciando-o. Pedro não pareceu perturbar-se com o afago. Depois, Sorgin 

dirigiu-se até o pai, o príncipe Afonso, e proferiu as seguintes palavras: no dia em que 

manchares tuas mãos com o sangue da ovelha, terás o ódio de teu filho contra ti. Estás 

avisado, cumpri minha missão. Dizendo isso, a velha Sorgin virou as costas sem cerimônia 

alguma e foi deixando a igreja castigada pela chuva que molhava todo o átrio com os portões 

abertos. Na igreja não se dizia palavra alguma e ninguém sabia o que fazer ou dizer. Coube ao 

abade pedir que todos orassem e retomar a cerimônia, que já estava em seus momentos finais. 

Sorgin, ao sair da igreja, não se importou em deixar as portas abertas, e D. Tadeu, que estava 

já perto dos últimos bancos, desejoso de seguir a velha bruxa, deixou a igreja logo em seguida 

e fechou-as por fora, mas, ensopado com a fortíssima tempestade, não a pôde encontrar. 

Sorgin havia sumido, e o dia só estava pela metade. Ah, como me doem os dedos, por São 

Patrício! Não tenho mais a resistência e a postura que tinha quando trabalhava no scriptorium, 

oh, não, não deveria ter aceitado a cópia destes manuscritos, não sei se serei capaz de terminá-

lo. Foi quando o mesmo corvo que me fizera companhia – ou vigiava-me? – na noite anterior 

passou milagrosamente pela pequena janela estreita daquela ruína e, pousando no ombro do 

monge Keiran, disse-lhe: descansa um pouco e retorna, é preciso terminar o que o monge sem 

rosto lhe pedira. Keiran, em sua já questionada sanidade atribuída à idade avançada e à vida 

de anacoreta, limitou-se a responder: oh, aí está, agora também os corvos falam; pois bem, 

farei uma pausa, comerei alguma coisa e, se vir uma vaca recitando o Bardo Thodol, 

acompanho-a com a harpa de Brian Borumha. E assim, tendo-me abandonado mais uma vez 

às minhas próprias narrativas, passo a contar o que ainda aconteceu e se testemunhou naquele 

domingo na igreja de Santa Maria de Alcobaça. Encharcado pela chuva, D. Tadeu, não tendo 

encontrado Sorgin que parecera sumir com a água que escorria pelas ruas e desaparecia nos 

bueiros da cidade, pensou em voltar para a igreja, pois D. Hermenegildo o advertira para 

chegarem na Ala dos Conversos antes de todos. No entanto, era preciso trocar de roupa. A 

ocasião era mais do que especial e D. Tadeu gostaria que toda a cerimônia fosse marcante e 

não houvesse nenhum contratempo, apesar de o maior dos contratempos já ter acontecido no 

batismo real. Correu para casa, no segundo andar da barbearia de Seu Focas, e lá trocou-se na 

esperança de ainda conseguir reunir-se com os monges para o almoço. Em vão. Ainda secava 

os cabelos quando ouviu os sinos anunciarem a hora da refeição dos beneditinos. D. Pedro 

deve ter conseguido terminar a missa, disse, e continuou: deve ter sido o mais difícil ite missa 

est da carreira do abade, e o mais esperado dos alcobacenses. De fato, se D. Tadeu tivesse 
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ficado até o final, comprovaria que o abade, depois da visita da bruxa dos olivais, não teve 

outra saída a não ser terminar a missa o mais indiferentemente possível. Qualquer remendo 

ficaria ainda pior que o buraco no hábito, como diziam os monges de Alcobaça naquela 

época. Mesmo tendo perdido o almoço, ainda era necessário apressar-se. Não tardaria muito e 

toda a corte de D. Dinis estaria na Ala dos Conversos, e certamente uma enorme fila de 

reclamantes, pedintes e bajuladores já se teria formado, como logo o menestrel  confirmaria. 

Antes mesmo de a missa terminar, já havia uma grande aglomeração naquela parte do 

mosteiro, mas D. Tadeu não precisaria enfrentá-la. Chegou à igreja que, com apenas um dos 

portões abertos, já recebia várias pessoas numa fila que fazia a volta pelo lado direito da 

fachada. Não era prudente tentar entrar na igreja por ali. Felizmente, D. Tadeu crescera no 

mosteiro e sabia muito bem de outras entradas laterais e nos fundos do prédio. Deu a volta 

pelo lado esquerdo, o mais longo porque abrigava o edifício do mosteiro e suas instalações, e 

foi até a sala dos monges. A porta, é claro, estava trancada, e foi preciso chamar um dos 

monges que conhecia dos tempos de infância para que ele lhe abrisse a porta. Mas, mesmo 

que o menestrel não tivesse essa facilidade, não seria difícil entrar na sala dos monges. Na 

École des Troubadours, aprendia-se todo o tipo de técnica de arrombamento de portas bem 

como a arte de se disfarçar e até mesmo de furtar. Isso não fazia de nenhum menestrel um fora 

da lei, embora em muitos lugares da Europa essa era a fama primariamente atribuída a eles. 

Na verdade, jograis, menestréis, bardos e trovadores já eram normalmente considerados 

pouco confiáveis. Seu próprio estilo de vida, muitas vezes itinerantes, era motivo de 

desconfiança. Essa questão já fora mesmo seriamente tratada por muitos reis e nobres em suas 

respectivas cortes e terras. Em Francia não fora diferente: Pierre Ricavi já tivera grandes 

problemas com esse tipo de ensinamento em sua escola por parte dos capetíngios Filipe IV, 

Filipe V e Carlos IV. A função de menestrel não era, portanto, de uma forma geral, bem vista 

pelo povo, e não era à toa. Muitos criminosos se utilizaram do trovadorismo para passarem 

despercebidos pelas autoridades ou por quem quer que tivesse sido vítima de suas 

artimanhas50. Ricavi, contudo, sempre conseguiu escapar ileso dos ataques dos grandes nobres 

e clérigos de Francia com o argumento de que nunca na história da École um único estudante 

seu fora pego ou acusado de crime algum. Infelizmente, Maurrice LeClerc começaria a por 

em cheque essa boa fama da École, quer dizer, D. Thaddeus Laras, o Anceps. Estas e outras 

razões levariam o trovadorismo a ser extinto, uma classe já em franco ocaso. De qualquer 

forma, Ricavi também argumentava que as artes ditas criminosas que se ensinavam na École 

                                                 
50 Je ne suis pas d’accord!!! Ça c’est une grande injustice! François Villon. 
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eram muito mais para a proteção dos cantadores, poetas e performáticos do que a formação de 

bandidos. Muitos menestréis, trovadores e jograis eram acusados constantemente de forma 

injusta de vários tipos de banditismo, e não tinham outra saída senão a de fugirem de seus 

algozes ou morrer por crimes que não cometeram. D. Tadeu não era exceção. Tinha o 

conhecimento e as ferramentas necessárias para arrombar uma porta como a da sala dos 

monges de Alcobaça, mas, para o menestrel, essa era uma última opção. Arrombar o mosteiro 

era como arrombar sua própria casa, e isso não fazia parte de seu caráter nem da educação que 

recebera. Em outras oportunidades, como se pode ver em outros manuscritos escritos por D. 

Alberto Raposo, de quem teremos conhecimento mais adiante, D. Tadeu fez uso desses e 

outros conhecimentos por vários motivos, todos eles para sua própria sobrevivência51. E uma 

vez estando dentro do mosteiro, andou aligeirado para a Ala dos Conversos, onde parte da 

comitiva real já se havia instalado devidamente para as deliberações do dia. Entre os nobres, 

bispos, padres e comerciantes a esperar por D. Dinis, estava D. Hermenegildo, conversando 

com o abade. O tutor avistou seu pupilo e, com expressão preocupada, chamou-o com gestos 

esbaforidos, ao que D. Tadeu correu imediatamente em sua direção. Mas onde diabos – 

hesitou observando o abade e fez o sinal da cruz – você estava? Você tem noção, continuou 

D. Hermenegildo, da quantidade de pessoas que estão à espera de Sua Majestade? D. Tadeu ia 

desculpar-se mas o abade interveio. Já foi quase impossível colocar D. Hermenegildo na 

ordem do dia e você me chega somente agora, rapaz?, disse com impaciência. D. Pedro, D. 

Hermenegildo, por favor, queiram me desculpar, mas fui atrás da Sorgin quando ela saiu da 

igreja e vi-me ensopado com a chuva, precisei trocar-me para a cerimônia. Ainda acontecerá, 

pois não?, perguntou preocupado o menestrel. Agora já não se tem certeza, disse D. 

Hermenegildo com toda a razão, já há uma lista enorme de pessoas que estão na fila desde 

que começou a missa. Encaixá-lo sem levantar um mar de reclamações será difícil. O abade 

assentiu com a cabeça e tentou acalmar o menestrel. Filho, disse pondo-lhe as mãos nos 

ombros, eis o que se pode fazer: a ordenação de D. Hermenegildo é a primeira, depois de 

muita negociação com o mordomo-mor de Sua Majestade, salvou-o a consideração que a 

corte tem para com este mosteiro. Enquanto Sua Majestade aprova a sua nomeação, falar-lhe-

ei ao pé do ouvido pedindo que também faça a sua nomeação. O consentimento do rei não era 

                                                 
51 Diz-se que D. Alberto Raposo teria escrito uma versão dO Romance do Horto e também uma do Orto do 
Esposo. Há muitos comentários em cópias deste manuscrito que dão conta de que D. Alberto Raposo seria um 
dos vários disfarces da raposa Renart e que tudo não passaria de uma obra apócrifa produzida em ruínas da 
Irlanda, mais precisamente em Fore, atribuída a um monge anacoreta de nome Keiran e que depois teria sido 
depositada na mítica estante dos Libri Mai Scritti, de Borggio. Nenhuma dessas informações pôde até hoje ser 
comprovada. Nota do autor. 
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necessário, via de regra, para a nomeação de D. Hermenegildo como bibliotecário-mor, ou 

para qualquer assunto interno dos mosteiros do reino. Entretanto, D. Dinis tinha um especial 

apreço pela biblioteca de Alcobaça, que frequentemente visitava, e gostava muito de estar a 

par do que acontecia, quem eram os bibliotecários, que obras se produziam e se copiavam, 

enfim, todo o tipo de assunto ligado àquela biblioteca. D. Pedro sabia que tinha liberdade 

suficiente para fazer ordenações e nomeações sem que o rei ficasse sabendo, mas eram épocas 

difíceis, não era necessário abrir querelas com D. Dinis que, ao fim e ao cabo, era um grande 

benfeitor do mosteiro e um rei verdadeiramente admirável. Aquela aprovação real era muito 

mais do que uma troca de favores ou uma mera bajulação, era um sinal de bom entendimento 

e cooperação, uma gentileza, uma cordialidade protocolar, enfim. E, dito isto, entrou na Ala 

dos Conversos, pela porta interna do mosteiro, D. Dinis e seu mordomo-mor. Todos o 

reverenciaram como manda o costume e esperaram que o monarca se sentasse numa espécie 

de trono, na verdade, uma cadeira especial reservada às visitas de Sua Majestade ao mosteiro, 

e que ficava guardada numa cela também reservada a ele. Tendo se acomodado, o mordomo 

colocou-se ao lado direito do rei e começou a ler a ordem do dia, que começava com a 

nomeação de D. Hermenegildo como bibliotecário-mor em substituição a D. Aclínio, morto 

por causas naturais. D. Dinis pediu que D. Hermenegildo se aproximasse e este cumpriu o 

pedido, ajoelhando-se sobre o joelho esquerdo diante do rei. D. Dinis perguntou ao abade, que 

estava próximo entre o rei e o bibliotecário, se esta era a vontade da comunidade dos monges, 

ao que o abade respondeu que sim. Pois bem, disse Sua Majestade, ratifico a decisão soberana 

deste mosteiro de Santa Maria de Alcobaça e nomeio D. Hermenegildo de Tancos como 

bibliotecário-mor. Logo foram passadas algumas instruções ao escrevente da corte, que 

deveria registrar tudo o que se passasse naquela tarde e, com isso, levantou-se D. 

Hermenegildo que já se ia afastando de Sua Majestade quando este lhe disse: D. 

Hermenegildo? Sim, Majestade? Cuide bem dos meus livros. Com todas as minhas forças, 

Majestade, foi o que lhe respondeu sinceramente e, de fato, cumpriria seu juramento à risca, 

como darei testemunho em breve. Ou o dará o monge irlandês, ou sabe-se lá quem estará 

deitando-me tinta à altura daqueles eventos... O mordomo já ia para o próximo item da lista e 

também o abade já se lhe aproximaria quando D. Dinis perguntou ao abade: D. Pedro, o que é 

feito daquele jovem menestrel a quem prometi nomear trovador-mor anos atrás? D. Tadeu, 

ouvindo aquilo, não pôde segurar o nervosismo. D. Hermenegildo empalideceu e o abade não 

viu maiores motivos para preocupação, já conhecia bem Sua Majestade e a pergunta pareceu-

lhe bastante natural, mas não chegou a responder o rei. D. Hermenegildo fez os mesmos 
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gestos ansiosos de antes na direção do menestrel para que este, que se encontrava perto do 

início da fila, afastado do trono, se aproximasse. Os nobres de Alcobaça que estavam à frente 

da fila não puderam fazer nada a não ser desferir impropérios em suas mentes; o próprio rei 

chamara aquele rapaz antes deles, não havia nada a fazer. D. Tadeu aproximou-se e D. Dinis 

levantou-se diante dele e, como o abade lhe fizer anteriormente, pôs as mãos nos ombros do 

menestrel. Qual!, disse animado. Eis que aquele menino com um sorriso e uma cantiga nas 

mãos tornou-se por fim um menestrel! Graças a Pierre Ricavi, Majestade, e à sua bondosa 

ajuda, respondeu em reverência D. Tadeu. Sim, fiquei sabendo que escolheste a École de 

Troubadours, na Provença, como eu havia sugerido. Sim, Majestade. Escolheste bem! O 

próprio Pierre Ricavi ensinou muita coisa a este velho rei, sabias? Não fazia ideia, Majestade. 

Pois, estás preparado para o cargo de que te vou investir, jovem menestrel? D. Tadeu ficou 

trêmulo, não sabia o que responder, aquele era o momento em que seu maior sonho se 

realizaria. Responde, homem! Não posso ter um trovador-mor sem língua, pois não? E todos 

riram com aquela máxima. Não senhor, Majestade, disse D. Tadeu sorrindo, de fato, seria 

uma impropriedade. Pois então, D. Tadeu Laras menestrel, neste dia, eu declaro que és agora 

o trovador-mor desta corte! E D. Tadeu caiu no choro emocionado, agradecendo de joelhos à 

Sua Majestade. Hoje mesmo, continuou o rei, partes conosco e aprenderás tudo sobre teu 

novo ofício com Afonso Sanches, que já não anda mais tão preocupado em escrever cantigas 

tanto quanto em ocupar-se com questões políticas com o príncipe, o outro Afonso, e sorriu, 

soltando uma frase que fez D. Tadeu tremer e buscar o olhar do não menos perplexo D. 

Hermenegildo: dois Afonsos, filios duos, anceps nomen! E, dando um tapa de muito leve no 

rosto de D. Tadeu, dispensou-o. Quando, mais tarde, Sua Alteza, D. Afonso, ficara sabendo 

que o seu desafeto, D. Tadeu, substituiria o bastardo Afonso Sanches, tomou-lhe ainda mais 

como inimigo quimérico, por conta do tempo livre que agora Afonso Sanches teria para se 

dedicar à pretensão de entrar na linha de sucessão ao trono de D. Dinis. Isso afetaria 

profundamente o destino de D. Tadeu. O agora trovador-mor e D. Hermenegildo ainda 

conversariam muito naquela noite sobre os eventos e as coincidências do dia. Na manhã 

seguinte, as despedidas foram emocionadíssimas. Não deixarás de escrever, pois não, senhor 

trovador-mor?, brincava emocionado D. Hermenegildo. E como haveria de sobreviver o 

trovador-mor sem o acesso à biblioteca de Alcobaça, garantido pelo bibliotecário-mor deste 

mosteiro!, respondeu D. Tadeu, ao que, ainda, acrescentou D. Hermenegildo um inspirado 

jogo de palavras: o tempora o mores! E os dois se abraçaram pela última vez naquela manhã, 

mas muito mais ainda haveriam de viver em histórias fantásticas protagonizadas pelo 
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trovador-mor naqueles cinco anos seguintes, mas isto é matéria para outros manuscritos, e 

para Irmão Crispim, cuja pena junto ao Bando Hellequin, creio, aumentará por causa do 

tormento de mais cinco anos aqui não narrados. Mas por que será que o monge Keiran ainda 

não apareceu...  

Enquanto as folhas deste Romance do Horto se completavam de acordo com as suas 

memórias, o monge Keiran, caminhando pelos campos verdejantes tão contrastantes com as 

nuvens baixas daquelas terras irlandesas, perguntou à vaca de onde ela conhecia o Bardo 

Thodol. Na verdade, velho anacoreta, fui apresentada a este curiosíssimo livro graças a São 

Brandão, o navegador. Mas São Brandão viveu no século VI, há oito séculos, como é possível 

que você esteja viva desde então? Ou será possível que o próprio santo a tenha visitado por 

estes tempos? Que posso dizer?, respondeu a vaca, não tenho noção do tempo e muito pouco 

me interessa em que ano estamos. Sei apenas que há dias em que cai a neve do céu, outros em 

que o clima é mais quente, outros ainda quando as flores nascem nas suas mais variadas 

tonalidades e formas e há ainda uma época em que as folhas das árvores trocam de cores e 

ficam como as abóboras. Portanto, não posso afirmar-lhe sequer qual é a minha idade ou 

quantos fólios deve durar esta nossa conversa, não sei nada sobre o tempo. Passou o santo por 

aqui e mostrou-me o livro, e é tudo. Seja como for, raciocinou o anacoreta, se o santo esteve 

aqui quando vivo, tu tens algo em torno de oitocentos anos e, se tens a idade que uma vaca 

normalmente pode ter, isso quer dizer que o santo está perambulando pelas terras da Irlanda 

até hoje. Mas por que te afliges tanto, monge, o fato de uma vaca ter oitocentos anos ou o 

caso de São Brandão estar vagando entre nós, vivo, ou quem sabe, em espírito? Se não te 

afliges o fato de estares conversando com uma vaca, todo o resto não há de lhe confundir a 

mente. O fato de estar conversando com uma vaca pode ser coisa de minha decrepitude, pois, 

se te conto meus últimos dias tu não me vais acreditar! Conta. Conto. Apareceu aqui na 

abadia um monge cujo capuz cobria-lhe o rosto de tal forma que tudo o que se via por baixo 

era uma escuridão sem fim, como o fundo de um poço. Interessante. Mas isso não é tudo. O 

tal monge me deu uns manuscritos para que continuasse a copiar um livro que não existe! E já 

estou desconfiado de que os manuscritos também não existem. A vaca fechou o livro e deitou-

se na relva acompanhando com interesse o depoimento do anacoreta. E o que mais? Enquanto 

escrevo, o tal manuscrito que estou terminando de copiar mete-se a falar comigo e, quando 

abandono o trabalho seja para comer, beber ou dormir, quando volto já se escreveram nele 

muitas outras coisas! Isso não te parece incrível? A vaca deu de ombros, concordando de 

forma indiferente. Não sei quem te daria crédito além de uma vaca falante se contasses essas 
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coisas por aí. Por sorte és o último nestas ruínas. Mas não pensaste na possibilidade de um 

leprechaun estar escrevendo nos pergaminhos enquanto não estás por perto? Decerto, tinha-o 

mesmo como possibilidade, mas isto de leprechauns... São mais plausíveis que um livro que 

se escreve. Já não sei mais o que é plausível, já não sei nem se eu sou plausível... E há 

também este corvo. Um corvo? Um corvo. Vê, ele também fala comigo. Se fosse um elefante, 

eu poderia chegar a duvidar de minha sanidade, afinal, o que mais há nessa ilha são corvos. 

De fato. Então é por isso que não te aflige o fato de estares filosofando sobre a sanidade com 

uma vaca capaz de ler um livro em sânscrito dado por um santo morto há oito séculos? Sim. E 

não! Isto é, não me espanta estar aqui fora conversando contigo porque tu, como o corvo, 

existes na minha realidade, na realidade desta ilha. Entendo. Mas o que não é normal é o fato 

de estar conversando com uma vaca que é fluente em sânscrito. E tibetano. O quê? E tibetano, 

também sou fluente em tibetano. Esta versão do Bardo é escrita em sânscrito, mas há uns 

curiosos comentários em tibetano. Vês? É o que estou dizendo! É bem capaz de o corvo que 

me visitou falar etrusco! Não duvidaria, etrusco é uma língua fácil. Mas, responde-me, o que 

dirias se aparecesse em teu caminho um elefante capaz de declamar poemas em occitânico? 

Uma irrealidade, pois não existem elefantes na Irlanda e muito menos falam o occitânico. 

Então sou uma meia realidade, meia por ser plausível de existir na Irlanda... Sim. ... E meio 

por falar tibetano? E sânscrito. E occitânico. Como? Não importa. Sou meio real, meio irreal. 

Diria que sim. Vê aquele elefante ali nos observando. Sim, o que tem ele? Ele fala occitânico, 

seu nome é Louis. Elefantes não têm nome! E eu me chamo Helga. Como a santa? Como a 

santa. Então, por esse raciocínio, Helga falava occitânico. E tibetano. E sânscrito. Ficaram em 

silêncio por alguns minutos. E o que São Brandão fazia com uma cópia do Bardo Thodol com 

ele? Conseguiu-o em uma de suas viagens. Ele não foi tão longe assim. Já li que chegou até o 

extremo Oriente. Quem te disse? D. Tadeu Laras. O de Alcobaça ou o Anceps? O de 

Alcobaça, aquele de D. Dinis. E como ele pode saber disso? Dizem que se encontrou com o 

próprio São Brandão no meio do oceano. Então D. Tadeu também tem oitocentos anos? Não 

sei o que representam os anos, já lhe disse. Essas coisas que acontecem nos oceanos são muito 

misteriosas. O oceano é muito misterioso. E por que São Brandão resolveu dar-lhe o Bardo 

Thodol? Pesava-lhe na bolsa, foi o que disse. São Brandão é um louco! Dar livros a vacas! E 

o que te incomoda tanto que se deem livros às vacas? Só elefantes podem ler as Santas 

Escrituras em grego? Louis sabe ler grego? Por acaso, não, mas há outros. E permaneceram 

mais alguns minutos em silêncio. Queres ouvir um pouco do Bardo? Se te agrada... Que resta 

ao insano senão viver em harmonia com sua própria loucura? Ele também pode conversar 
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com as vacas e ouvi-las recitar o Thodol. Ou pedir aos elefantes que declamem D. Tadeu. D. 

Tadeu é difícil, você sabe, o galaico-português não é para todos. A vaca já ia começar a ler 

um trecho do Bardo Thodol quando Keiran a impediu de começar. Mas como você aprendeu a 

ler o sânscrito? Ora, com a ajuda do dicionário. E o tibetano? De ouvido. Posso ler o Bardo? 

Não sei, preciso terminar o manuscrito. Mas não disseste que ele se escreve por si mesmo? 

Sim. Então? Pois. A vaca já escolhia a página que seria lida quando se intrigou. Mas não te 

assombra o fato de um livro escrever-se por si mesmo? Não. Como não? Ele se escreve em 

Irlandês. Parece justo, respondeu a vaca, e começou a recitar o Bardo para Keiran. Que não 

sabia tibetano. E nem sânscrito.  

...É bem provável que tenha mesmo encontrado uma vaca que saiba recitar o Bardo Thodol 

em tibetano. Ou sânscrito. Que sei eu?, mal lido com o irlandês e o galaico-português por 

esses dias escreve-se como se quer ou como se ouve ou como se fala, mas que se prossiga 

com o que se passa cruzando o atlântico, ao sul, na velha Alcobaça a de Santa Maria. Os anos 

transcorrem em paz para uns, como D. Hermenegildo, e em aventuras, para outros, como D. 

Tadeu Laras. Enquanto D. Hermenegildo trabalhava quase todo o tempo refazendo o 

inventário da biblioteca do mosteiro, que D. Aclínio havia deixado numa condição miserável, 

D. Tadeu compunha muitas cantigas e cuidava de muitos assuntos burocráticos da corte de D. 

Dinis, todos eles ligados à preservação e produção de documentos. Sua área de atuação era na 

biblioteca real, que continha livros raros e manuscritos desconhecidos entre a maioria dos 

eruditos europeus, mas não chegava sequer aos pés da biblioteca alcobacense, e era por isso 

que D. Dinis tanto a consultava. Nesses anos todos... alguém me lê. Sinto uma presença sobre 

a escrivaninha e não me parece que seja o monge Keiran. É uma presença silenciosa, atenta. 

Respira com ansiedade e parece inquieta... Talvez... Não, não poderia... Continuo. Nesses 

anos todos, D. Hermenegildo recebeu muitas vezes D. Tadeu, muitas delas, de forma 

inesperada, como no dia em D. Tadeu fugia no monstro terenciano que o perseguia por toda a 

Europa e precisou consultar vários manuscritos para poder realizar certos prodígios que o 

permitiriam combater e eliminar a criatura. Outras vezes, eram reuniões oficiais, em que era 

preciso dar conta de livros emprestados ou devolvê-los: D. Hermenegildo havia conseguido 

estabelecer procedimentos rigorosos para empréstimos e devoluções, mas ainda levaria algum 

tempo até que toda a biblioteca fosse totalmente reorganizada. Em outras vezes, o trovador-

mor fazia visitas como amigo e com D. Hermenegildo conversava horas a fio sobre todo o 

tipo de assunto. Em outras ocasiões, ainda, reservava algumas horas para conversar com D. 

Miguel sobre práticas de escrita em pergaminhos. D. Miguel, ordenado monge nesse período, 
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desde que chegara à Alcobaça, tinha se destacado na criação de manuscritos, conseguindo de 

D. Hermenegildo permissão quase que exclusiva para criar seus próprios textos. Nem sempre 

era possível. As encomendas de cópias às vezes eram demasiado numerosas, e todos os 

monges do scriptorium precisavam juntar esforços para entregá-las nos prazos determinados. 

Dizem que D. Miguel trabalhou num manuscrito que chamou de Crônicas de Serra Alta, mas 

há comentaristas que garantem que este é um trabalho do próprio D. Tadeu Laras. Muitos, 

ainda, afirmam que as Crônicas do Orto do Esposo são as únicas obras atribuídas a D. Miguel, 

e seriam volumes comentados do Orto do Esposo, mas isto é adiantar-se aos fatos. Esmurram-

me! Recebo um grande golpe na escrivaninha da figura não mais silenciosa que se pôs a ler-

me. Ouço um vozerio indistinto do lado de fora das ruínas. Vê, Helga, é disto que venho 

falando. Agora anda por aqui o Bando Hellequin! Isso é muitíssimo improvável, não há 

relatos do Bando Hellequin na Irlanda. Devemos ficar atentos. E por quais motivos? Eu, por 

ser uma vaca falante fluente em tibetano e sânscrito. E eu? Por estares falando comigo. E há 

vacas presas ao Bando Hellequin! De todo o tipo! Espera um minuto. Em que parte do Bardo 

estavas quando chegaram os Hellequin? Na parte das almas torturadas, cheias de ódio, 

perdidas e vivendo na ansiedade de satisfazer seus desejos. Aí está! Não percebes? Tu 

invocaste o Bando Hellequin lendo o Bardo Thodol! Queres dizer que uma vaca irlandesa 

recitando o Bardo Thodol para um anacoreta foi capaz de trazer a esta parte do mundo o 

Bando Hellequin? Sim, é o que eu quero dizer. Não imaginava... Que isso fosse possível? 

Não, que meu tibetano fosse tão bom. A presença misteriosa parece dirigir-se à estreitíssima 

janela, demora-se um pouco, parece praguejar, volta a observar-me, pega a pena, molha-a na 

tinta, estou perdido... Por mais cinco anos de omissão desta narrativa, amaldiçoo este livro 

para que nunca venha a ser lido! E me cospe. A tinta deste fólio ainda não está seca! Não 

consigo mais ver o que se passa, tudo está embaçado, parece que o misterioso personagem me 

abandona. Teria sido o Irmão Crispim? Pobre alma, ainda obcecada pelos detalhes 

narrativos... Olha, Keiran, até onde eu saiba, estavas sozinho já há alguns anos nestas ruinas. 

De fato. Mas, vê, um monge beneditino a está deixando e se dirige para o Bando Hellequin. 

Não posso dizer-te quem seja, ninguém além de mim vive aqui. Não compreendo mais nada. 

Está se juntando ao bando. Que te parece? Estão se dirigindo para a floresta. Pelo menos 

pouparam a nós. Não era melhor ler outro livro? Só tenho este. E ficaram novamente em 

silêncio.  
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Naquele ano de Nosso Senhor de 1325, quis Deus quod est monas monadem gignens in unum 

reflectens ardorem52, que a roda da fortuna girasse e desse início aos infortúnios e maravilhas 

de que se deseja falar neste inacessível manuscrito. Tudo começou a um ano atrás quando a 

saúde de D. Dinis começou a debilitar-se. O rei, que naquele ano já havia completado a idade 

avançada de sessenta e quatro anos, sempre mostrara uma saúde invejável em todos os 

aspectos, parecia, agora, sucumbir ao peso da idade. Naqueles meses seguintes, todas as 

atribuições legais do reino ficaram a cargo do príncipe Afonso, o pai do jovem Pedro, apesar 

de o pai expressar sua vontade de ter o bastardo Afonso Sanches no comando de Portugal e no 

trono quando chegasse o momento da sucessão. De fato, ninguém na corte, à exceção do 

próprio D. Dinis, fazia gosto na preferência do rei pelo filho bastardo. Mas, enquanto Sua 

Majestade estivesse viva, os dois Afonsos tiveram que fazer descer a oliva goela abaixo e 

cooperar de muito má vontade um com o outro, tendo Afonso, o filho legítimo, sabido se 

impor frente ao meio-irmão desde que o pai começara a mostrar a debilidade que o levaria à 

morte. D. Tadeu não se intrometeu, a pedido de D. Dinis, na disputa familiar, e passou quase 

todo o tempo ao lado do rei. Juntos, tratavam de organizar o cancioneiro de Sua Majestade. D. 

Dinis sonhava com a circulação de suas cantigas dentro e fora de Portugal, e contava com que 

D. Tadeu estivesse à frente dessa produção. O trovador-mor, entretanto, não chegaria a 

trabalhar no projeto, mas conseguiria, junto ao rei moribundo, pelo menos, organizar as 

cantigas que o rei gostaria de ver circulantes. Muitos comentaristas dizem que não se pode 

afirmar com certeza, no cancioneiro de D. Dinis, quais eram suas e quais eram as cantigas de 

D. Tadeu que teria, segundo esses eruditos, inserido algumas suas próprias sem que o rei 

percebesse. Maurrice LeClerc, naturalmente, fora quem divulgara esta informação. De fato, 

como se verificaria nos anos seguintes, LeClerc conseguiria transformar D. Tadeu quase num 

bandido, e teria conseguido se o menestrel não fosse tão inteligente quanto era. O ano mal 

começara e, já no mês de janeiro, ao dia sétimo, estava já bastante claro que D. Dinis não 

tinha mais muitas horas de vida. O rei mandou então chamar sua família e, é claro, D. Tadeu. 

Além destes, estava nos aposentos reais o mordomo-mor e um escrivão. A rainha Isabel, 

muito consternada, mas, de certa forma, mostrando estar conformada, permaneceu ao lado do 

marido que, diziam, visitava outras damas. Nada nunca foi provado, mas talvez a reação de 

Isabel à morte do marido fosse a indicação de alguma verdade. Jamais se saberá. Beatriz 

segurava Pedro nos braços e, sentada, esperava a morte do sogro. Não lhe tinha por mal e 

desejava apenas que aquele homem morresse em paz. Afonso Sanches, à direita do leito e ao 

                                                 
52 Philosophus I. 
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lado do mordomo-mor, parecia o mais entristecido. Sabia, no íntimo, que jamais sucederia ao 

pai, mesmo sabendo de sua preferência por ele. A corte não o queria e tampouco o povo 

aceitaria um bastardo como rei de Portugal, principalmente pelo fato de viver um filho 

legítimo a quem, legitimamente, portanto, caberia o direito sucessório. Este, ao lado esquerdo 

do leito de morte do pai, tentava mostrar-se o mais nobre possível diante da situação. Não era 

próximo de seu pai. Sentia-se preterido por ele por causa de Afonso Sanches e até mesmo por 

causa de D. Tadeu, que permaneceu ao pé da cama de Sua Majestade, sem nada dizer e 

profundamente soturno. Ele também sabia, como Afonso Sanches, que a morte de D. Dinis 

não lhe traria nenhum benefício, muito pelo contrário, sabia do ódio de D. Afonso por ele e 

duvidava de sua permanência no cargo de trovador-mor. Fazia silêncio no quarto de Sua 

Majestade. Todos esperavam a morte do monarca. O rei respirava com dificuldade, parecia 

que o fim daquele homem não tardaria. Ele pediu à Isabel que se aproximasse. Tendo o rosto 

da esposa junto ao seu, sussurrou-lhe ao ouvido: eu jamais te traí, minha senhora, pois sempre 

te amei, e beijou-a carinhosamente no rosto. O olhar da rainha voou como flecha ao encontro 

de Afonso Sanches, o rei percebeu e disse-lhe ainda: meu coração jamais dormiu em outro 

leito. D. Dinis, apesar da confissão no leito de morte à rainha, tinha outros filhos bastardos 

frutos de adultérios, mas nunca lhes deu muita atenção, quiçá às amantes, tanto que nenhum 

desses outros filhos ou amantes estavam sequer no castelo na hora de sua morte. Tinha um 

bom coração, mas era um desastre nas relações familiares e no que concerne aos sentimentos 

e à luxúria. A rainha Isabel não duvidava de seu amor por ela, mas, a cada bastardo que o rei 

trazia para que ela mesma deles cuidasse, uma grande ferida abria-se em seu coração. Talvez, 

no fundo, jamais perdoara o marido, mas, ao mesmo tempo, talvez jamais o tivesse condenado 

às chamas. E o rei chorou. E rolavam-lhe pelo rosto tanto lágrimas sinceras de amor quanto de 

confissão e de culpa. A rainha entendeu, e beijou o marido na testa. Depois, D. Dinis chamou 

a ele os dois filhos que se aproximaram imediatamente. D. Dinis pegou na mão de cada um e 

disse a Afonso Sanches: sabes que não podes ser rei, apesar de ser este o meu desejo. O 

infante Afonso retorceu o rosto de ódio. É este, e virou o rosto para o infante, o Afonso 

anceps, quem me sucederá, quem sabe?, ainda hoje. Ao ouvir aquelas palavras, o coração de 

D. Tadeu acelerou e as palmas de suas mãos gelaram. E o rei continuou: meu desejo era o de 

que tu, Sanches, fosses a mão direita de Afonso, e que Afonso, como rei, pudesse contar 

contigo. Não foi isso que prometeram à vossa mãe? Naquele mesmo ano, em Lisboa, os 

Afonsos teriam chegado a declarar guerra entre si e, ao mesmo tempo, o infante chegou 

inclusive a considerar o assassinato do próprio pai. Foi a rainha Isabel quem intermediou um 
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consenso e salvou Portugal de uma guerra civil, pela qual muito se interessa o reino de 

Castela, desejando anexar as terras que já haviam sido suas. Não sei como tens a coragem de 

me pedir tal coisa, meu pai, disse o infante, ao que retrucou o pai: jurastes um armistício 

perante a rainha, à vossa mãe. À minha mãe, corrigiu o infante. Sanches já foi legitimado, 

esquece, em nome de Deus!, pediu o rei. Para mim, isto que está diante de ti sempre será um 

bastardo!, exasperou o filho legítimo de D. Dinis. Disto, sacou a espada e já ia passar o 

bastardo legitimado pelo seu fio gélido e afiadíssimo, ao que, este, sendo também excelente 

esgrimista, não foi menos rápido na defesa e a espada de um foi parar no pescoço de outro, 

traçando um fúnebre arco por sobre o corpo já quase entregue à morte de D. Dinis. D. Tadeu 

não se aventurou a dizer palavra. Foi a rainha Isabel que, caindo em prantos, gritou: malditos 

sejam os dois se não abaixarem as armas imediatamente! Não é isto que um pai às portas do 

julgamento de sua alma espera de seus filhos! O que estais fazendo, por Maria mãe de Deus?! 

Os dois jovens tiveram a consideração, pela mãe, de baixarem suas armas, ao que o rei os 

advertiu de pronto: no dia em que um de vocês cortar a garganta do outro, e não fará diferença 

quem terá assassinado quem, nenhum dos dois terá Portugal, pois ele não será de mais 

ninguém, senão de Castela, pois já não teremos um rei, e sim um assassino, e duvido muito 

que o povo vá querer um fratricida como rei. Fez-se um silêncio duro, como o olhar que os 

Afonsos trocavam naquele momento. O rei pediu que D. Tadeu se aproximasse, coisa que 

logo fez pelo lado direito, o de Afonso Sanches. Meu nobre trovador-mor, que seria deste 

reino sem os anúncios de meu arauto? Que seria de meu legado se não fossem teus esforços 

em transformar rabiscos e desordem em um cancioneiro digno de um rei? Majestade, não fiz 

nada mais do que minha obrigação devida a esta corte, disse D. Tadeu humildemente. O rei 

pediu-lhe o ouvido e sussurrou: sabes que se morro hoje, amanhã não és  mais o trovador-

mor, nem sequer um menestrel desta corte, não sabes? D. Tadeu compreendia muito bem o 

que o rei estava dizendo, e concordou forçando os lábios um contra o outro numa expressão 

de conformidade. O rei continuou: não te abales com isso. De que vale um trovador-mor sem 

um rei que se interesse pelas letras? A vida de menestrel é muito mais atraente, não te parece? 

D. Tadeu sorriu. Que queres, morrer dentro dessas paredes assoberbado de tarefas 

burocráticas e desinteressantes até o fim dos teus dias? Aceita o que te reserva para muito 

breve o destino e ganha o mundo, filho! No final, meu querido trovador, ser um menestrel é 

ser um trovador sem o peso da coroa à cabeça... D. Tadeu concordou com um sorriso tímido. 

O rei tomou a mão do ainda trovador e puxou-a para o seu coração e disse-lhe. Torna-me 

imortal, menestrel. Ao dizê-las, virou o rosto na direção do neto e sorriu, expirando. O infante 
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Afonso, agora rei, declarou a morte do pai e dirigiu-se a D. Tadeu e deu seu primeiro decreto 

real: estás dispensado de tuas funções, trovador-mor. E D. Tadeu olhou-o fixamente, mas 

decidiu abaixar o olhar porque estava diante do rei. E, com um lacônico e reverente 

“majestade”, retirou-se da câmara de Sua Majestade. E o luto e a tristeza tomaram conta do 

aposento, e que eu me cale sobre o que se passou depois naquele quarto, porque é preciso 

respeitar este momento. Naquela mesma noite, D. Tadeu arrumou todas as suas coisas para no 

dia seguinte deixar a corte que, naquele fatídico dia, estava pousada em Santarém. Em seu 

quarto, o ex-trovador-mor, depois de arrumar todas as suas coisas – eram poucos os seus 

pertences que couberam num pequeno baú que levaria às costas – precisou ainda deixar em 

ordem o cancioneiro do rei. Era, de fato, um excelente compêndio de cantigas de todo o tipo, 

a maioria de amigo e de amor. D. Tadeu sabia que sua obrigação era deixá-lo nas mãos do 

mordomo-mor e assim o faria na manhã seguinte, se lhe fosse possível ter acesso a qualquer 

um dos funcionários que deveriam estar bastante ocupados com os procedimentos do funeral 

de D. Dinis e da coroação de D. Afonso. Contudo, D. Tadeu pensou em homenagear o rei de 

alguma forma, era preciso agradecê-lo, ainda que depois de morto, pela nomeação que, 

embora por tão pouco tempo, o fizera tão feliz. Organizando pela última vez o cancioneiro, 

teve uma ideia: lembrou-se da cantiga que fizera para o rei em Alcobaça no dia em que se 

conheceram pessoalmente, quando então o rei prometera fazer dele o trovador-mor da corte. 

A cantiga que o rei havia levado consigo ao deixar Alcobaça na manhã seguinte àquele dia, 

estava entre várias outras cantigas de que o rei gostava muito e que costumeiramente lia. D. 

Tadeu pegou-a entre tantos outros manuscritos e inseriu-a no cancioneiro de D. Dinis e disso 

teve muita alegria, porque pôde imortalizar aquele presente nas memórias do rei trovador. O 

dia amanhecera e D. Tadeu despertara com o canto dos galos de Santarém, harmoniosíssimos 

e, estando tudo pronto, armou-se do pequeno baú às costas, por sobre a capa de viagem, vestiu 

sua boina escarlate com a comprida e curva pena branca de garça e esperou uma audiência 

com o mordomo-mor de D. Dinis, agora, mordomo-mor do rei Afonso IV. Assim que o 

mordomo-mor saíra do seu quarto para começar as difíceis tarefas daquele dia, D. Tadeu 

abordou-o com o cancioneiro em mãos, prestando as últimas contas de sua atividade como 

trovador-mor. Este recebeu o calhamaço de pergaminhos e agradeceu os serviços do agora, 

novamente, menestrel D. Tadeu. O primeiro impulso de D. Tadeu foi dirigir-se para 

Alcobaça, para o segundo andar do edifício administrado por Seu Focas para poder colocar os 

pensamentos em ordem. Lá, contaria com o apoio do amigo D. Hermenegildo, passaria a 

compor muito de seu próprio cancioneiro nas tardes simples de Serra Alta e, quem sabe, como 
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Pierre Ricavi, também ele dirigisse uma escola de trovadores em Alcobaça. Era uma 

possibilidade, ou melhor, uma necessidade, pois os maravedis mensais da corte cessariam, e 

era preciso viver dignamente de alguma forma. E assim foi. Nos anos que se seguiram, D. 

Tadeu fixou-se em sua casa no segundo andar da barbearia, alternando entre sua modesta 

oficina em Serra Alta e o suntuoso scriptorium de Alcobaça. Ganhava a vida como tutor, 

ensinando quem lhe procurasse querendo aprender. Alcobaça pareceu não ter sido visitada por 

Thaddeus Anceps, e assim D. Tadeu não teve problemas com sua reputação. Muitas vezes o 

próprio D. Miguel o consultava sobre vários assuntos, desde ortografia até significados de 

partes obscuras de manuscritos ainda mais obscuros. Nem sempre as aulas que D. Tadeu 

ministrava conseguiam pagar as contas, e D. Hermenegildo contratava o menestrel para a 

cópia de manuscritos. Outras vezes dava-se o caminho inverso. As encomendas em Alcobaça 

ultrapassavam os limites dos copistas regularmente. Quando isso acontecia, era D. 

Hermenegildo quem buscava o menestrel para ajudá-lo. Nem sempre, entretanto, D. Tadeu 

estava disponível em Alcobaça. Suas habilidades não se limitavam à prática da escrita e da 

leitura. O menestrel de Alcobaça era constantemente procurado por pessoas de outras cidades 

para resolver, na maioria dos casos, crimes comuns ou para investigar eventos maravilhosos, 

como aparições de santos e fantasmas e todo o tipo de situação comum, a bem da verdade. 

Teve algumas indisposições perigosas com a Inquisição, pois muitas vezes era convidado a 

atuar em casos que os inquisidores já haviam começado a investigar. Mas nada disso ouvireis 

aqui falar, pois, para tomardes conhecimento desses anos de aventura de D. Tadeu deveis 

buscar o Librum Tadei Laratis Chronicarum53. Mas não nos conta nenhuma?, perguntou uma 

voz que vinha da estreita janela do que restou do scriptorium do mosteiro de Fore. Não 

poderia, não sei de nada do que se passou com D. Tadeu no que concerne ao Chronicarum. E 

eis que o corvo já conhecido deste manuscrito e do monge Keiran pousou àquela janela e 

pediu: não te podemos crer. Tantas páginas, tantos conhecimentos e não te podes lembrar de 

uma aventura sequer das que viveu D. Tadeu Laras depois que deixou a corte de D. Dinis e 

voltou a ser menestrel itinerante? Vejam, não é uma questão de lembrar-me ou não, é coisa de 

não haver o que lembrar. E se eu mesmo contasse uma de minhas próprias histórias?, 

                                                 
53 Admitido como seu autor D. Miguel Correa de Alcobaça, o livro consta em vários comentários de livros 
catalogados como do Ciclo do Orto, como As Crônicas de Serra Alta e As Crônicas do Orto, mas nunca se 
conseguiu encontrá-lo, nem mesmo na estante dos Libri Mai Scritti. Soube-se de uma cópia encontrada na Ilha 
do Corvo, no arquipélago de Açores, mas isto também só é referido em comentários do próprio Ciclo do Orto. Já 
houve também quem tenha dito encontrá-lo nas bibliotecas dos mosteiros femininos de Cós, Ceiça e Las 
Huelgas, este último no reino de Castela, em Burgos, cuja autoria de um dos capítulos depois aproveitados na 
compilação do livro costuma ser atribuída à Branca de Castela, primeira esposa de D. Pedro I e repudiada pelos 
pais do infante, quando então decidiu seguir o monacato naquele mosteiro. Comentei e dou fé: Dr. Leitão. 
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perguntou D. Tadeu, aproximando-se de Keiran, Helga e Louis. Mas... és tu mesmo? O 

próprio D. Tadeu Laras?, quis saber o monge Keiran. Cuidado, pode ser o Anceps, preveniu 

Louis. Não vos preocupeis, sou eu mesmo, D. Tadeu Laras, o alcobacense. E como podemos 

confiar nas tuas palavras?, desconfiou Helga. Já se sabe das artimanhas de Maurrice LeClerc, 

menestrel, não há como negar, escreveu o manuscrito. Posso provar. Como?, indagou o corvo 

à janela. É simples, mas, para isso, preciso contar a história. E digo mais: se fosse o Thaddeus 

Anceps, já cá estaria eu denegrindo a minha imagem, isto é, a de D. Tadeu Laras, que é a 

minha própria. Não deixa de fazer certo sentido, refletiu Helga. Mas eu não posso escrever o 

que não conheço, retaliou o Romance do Horto. Façamos assim: à medida que eu for 

contando o fantástico caso dos espelhos, tu o vais escrevendo, mas podes fazer o inverso 

também, esqueceste? Só posso contar a história se me escreveres contando-a. Isto não faz o 

menor sentido, disse a vaca, em sânscrito. Mas é fato que para que isso aconteça, alguém 

também o tenha que escrever como se estivesse escrevendo a mim contando este maravilhoso 

caso dos espelhos. O título é interessante, disse Keiran, mas não consigo compreender quem, 

afinal, virá a ser o autor. Foi quando o corvo, filosofando, chegou à seguinte conclusão: eu 

acho que entendi. Vejamos, a autoria é o de menos. Reparem que toda essa discussão vem 

sendo escrita desde o começo. O caso não é o de nos preocuparmos com o autor, e sim de 

sermos lidos. À medida que se nos escrevem? Louis sentou-se na relva confuso. Então quem 

nos escreve na realidade é o leitor?, pensou o elefante. É o que parece, escreveu-se no 

pergaminho. Então, se nos abandona o leitor, não se nos escrevemos?, concluiu Helga. 

Exatamente!, respondeu D. Tadeu, e continuou: façamos um teste: leitor, peço-te que deixe o 

livro de lado por alguns instantes. Vai, confia, olha para o lado, coça o nariz, vá até a fonte, 

conte até dez, não importa, fecha-nos! Agora que estamos aqui sozinhos, nada se está 

produzindo, afirmou D. Tadeu. Mas estás falando, disse Louis contrariado. Oh, disse 

sorridente D. Tadeu, mas estas palavras não fazem a menor diferença na história, de fato, diria 

que estamos num outro nível narrativo, o do psicológico. O que é o nível psicológico?, 

perguntou curioso o corvo. É quando nós agimos mas não somos lidos, ou quando somos 

lidos mas só pensamos. Nesses momentos, o tempo não passa para ninguém nem nada se 

acrescenta, é tudo uma grande ilusão de narrativa, escreve-se-a sem que se a escreva de fato. 

Entenderam?, inquiriu o menestrel. O monge Keiran não sabia o que dizer e fez cara de 

paisagem. Helga e Louis se olharam desconfiados. O corvo movia a cabeça rapidamente, 

como uma avezinha, tentando encontrar no livro as linhas que teriam sido geradas por esta 

estranha conversa e não encontrou nada, chegando a dizer para os ouvintes do lado de fora do 



 
     

255 
 

scriptorium: é certo, amigos, que não há uma linha sequer sobre o que estamos conversando, 

um verdadeiro prodígio! Abriu-nos o leitor! Corvo, veja se ao manuscrito acrescentou-se 

alguma coisa!, pediu o menestrel. O corvo voltou a balouçar a cabeça velozmente como um 

pardal e disse de dentro do scriptorium: Eis o que leio: Abriu-nos o leitor! Corvo, veja se ao 

manuscrito acrescentou-se alguma coisa!, pediu o menestrel. O corvo voltou a balouçar a 

cabeça velozmente como um pardal e disse de dentro do scriptorium: Eis o que leio! E 

corvejou aos brados, de susto, maravilhado! Mas agora, o que estamos falando..., Louis 

raciocinava mais lentamente, ... já está fazendo diferença para o leitor? Sim, respondeu D. 

Tadeu, agora o leitor já se inteira do que se passa. Helga olhava para o horizonte e, depois de 

um silêncio generalizado, disse: é possível que nos estejam contando, por isso não se pode ver 

ninguém escrevendo o que se vem escrevendo. E todos fizeram novo silêncio. Foi quando 

Irmão Crispim chegou de mansinho por trás de todos, causando grande alvoroço. Valei-me, 

São Bertalião, é o fantasma de Irmão Crispim! Cuidai, amigos, vem com ele o Bando 

Hellequin! As vozes se confundiam e se alternavam entre balidos, mugidos, rabiscos e 

grasnados e em muitos idiomas. Não vim para levar ninguém comigo, não vos alarmeis. É que 

soube que D. Tadeu ia contar uma de suas histórias de que tanto tenho necessidade em saber e 

pensei: se não posso lê-lo, talvez possa ouvi-lo. Ainda acho que é um leprechaun, falou 

baixinho o monge Keiran. Se agora deixais, passo a contar o incrível episódio dos espelhos, 

aventura em que me meti em meus anos como menestrel itinerante, mas também de Alcobaça 

e Serra Alta. D. Tadeu, perdoe-me, disse Helga, mas preciso saber: como estamos nos 

entendendo? E respondeu D. Tadeu: este é o grande mirabilis da linguagem literária universal, 

e que o leitor se divirta tentando responder sua pergunta, ou se for mais prudente, a evitará, ou 

terá o mesmo fim que Irmão Crispim. E todos prestaram atenção, principalmente o leprechaun 

que empunhou sobre mim a pena, maior que ele, carregada de tinta54. 

 

O Improvável Caso dos Espelhos 

ou de como D. Tadeu Laras menestrel descobriu o verdadeiro e prodigioso motivo pelo qual os 

espelhos de Serra Alta não mais mostravam os reflexos das gentes. 

 

 E aconteceu que, certa vez, quando D. Tadeu visitava D. Hermenegildo porque muito 

se fazia necessário catalogar muitos manuscritos que foram encontrados em um pequeno 

armário de madeira escondido atrás de uma das paredes de pedra da biblioteca, e nisto houve 

                                                 
54 Nesta altura do livro perdi-me, e foi o que de melhor me pôde acontecer. Ipsum Auctor. 
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muito espanto porque eram manuscritos inacabados e mal escritos sobre esses e outros 

eventos ainda por acontecer, um dos noviços chegou sem fôlego ao scriptorium e disse a D. 

Hermenegildo e a D. Tadeu que se apresentassem imediatamente a D. Pedro Nunes, abade de 

Alcobaça, pois seus conhecimentos acerca das maravilhas do mundo e das gentes e dos povos 

e de tudo o que paira e já pairou sobre a superfície da Terra eram imprescindíveis à certa 

entrevista que um jovem serra-altense dava ao abade. Logo o bibliotecário-mor e o menestrel 

trataram de repor no armário de madeira os manuscritos fantásticos a que se dedicavam e 

puseram-se a correr escada abaixo pois o noviço mostrava-se impaciente. Levaram 

pouquíssimo tempo até chegarem ao altar principal em que estava o abade à frente do serra-

altense, visivelmente fora de si e muitíssimo perturbado, balbuciando impronunciáveis 

palavras e sorrindo como os loucos. Ao verem aquela cena, D. Hermenegildo e D. Tadeu se 

sobressaltaram e o primeiro teve um palpite terrível, que guardou para si: trata-se de uma 

possessão demoníaca, pensou, pois era o infeliz de joelhos à frente do cruzeiro e à frente do 

abade e cobria o rosto com as mãos e parecia em grande desespero. D. Tadeu preferiu esperar 

a palavra do abade que, ao vê-los, dirigiu-se-lhes dizendo: D. Hermenegildo, D. Tadeu, este 

homem veio até nós para pedir ajuda, mas não sei o que se pode fazer de seu estado porque 

jamais ouvi falar de tal e tão assombroso prodígio. E o menestrel perguntou do que se tratava, 

e o abade não tomou palavra, mas sim um espelho que o pobre homem trouxera consigo e, 

mostrando-o aos dois amigos, perguntou o que viam, e os dois responderam que viam suas 

imagens refletidas no espelho, e logo o abade pediu que os dois prestassem atenção porque se 

faria novamente o prodigioso mirabilis, e pediu que o homem olhasse para o espelho e, 

olhando-o, não se pôde ver refletida sua imagem, e isso causou grande temor em D. 

Hermenegildo que benzeu-se com o sinal da cruz, e grande surpresa em D. Tadeu, que 

interessou-se e aproximou-se para inspecionar o espelho e viu que era um espelho comum e 

que a tudo refletia, menos o rosto do pobre homem, e viu que tal coisa era mesmo capaz de 

tirar qualquer um de seu juízo. E D. Pedro Nunes pediu a um dos monges que acompanhasse 

o serra-altense até o claustro e lhe desse amparo e, se houvesse necessidade, que o pusessem 

em uma cela vazia ou na hospedaria até que se acalmasse, e que também lhe fizessem uma 

novena. E, saindo da igreja, o abade contara-lhes a história que ouvira daquele infeliz, e era 

muito simples porém muito espantosa. O homem dissera ao abade que naquela manhã fora 

olhar-se no espelho mas não se podia achar, e que a parede atrás dele podia ser vista bem 

como todo o resto do quarto mas não seu rosto, e nisso cresceu-lhe grande pavor pois teve em 

conta a arte do demônio e veio para Alcobaça porque queria expulsar o demônio de si e do 
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espelho, porque era mui pecador e aquele era o seu castigo, mas era também penitente e cria 

no poder de Deus e nos milagres feitos por Seu Filho Nazareno. E tanto o menestrel quanto o 

bibliotecário voltaram a examinar o espelho e em nada lhes pareceu anormal ou demoníaco e 

aquilo despertou-lhes a curiosidade e também certo assombro. Muito deliberaram entre si sem 

mais nada daquilo revelarem a ninguém e decidiram manter o homem no mosteiro e também 

que D. Tadeu faria uma visita à Serra Alta e pernoitaria em seu escritório na cidade, e logo 

partiu porque o sol já se punha e não convém viajar à noite pois a noite é a hora dos 

demônios, mas é também a hora dos ladrões e dos basiliscos e de outras terríveis abominações 

aos olhos de Deus, que são um eterno aviso aos crentes para que não se desviem do caminho 

pois a obra do diabo é constante e só espera que os filhos de Deus vacilem ludibriados por ele. 

D. Tadeu viajou as poucas horas que separam Alcobaça de Serra Alta e chegou nos últimos 

raios de sol e preparou-se para dormir. Antes, porém, consultara muitos livros de magos 

árabes e também de rabinos e sufis e teólogos mas nada encontrou que pudesse esclarecer o 

prodigioso espelho que não refletia a imagem daquele homem. Tudo o que podia fazer dali 

para frente era dormir e esperar o dia amanhecer para começar as investigações. E à noite, 

como seu espírito não houvesse sossego, preferiu sentar-se à frente de casa e observas as 

estrelas, e eram muitas e de muitos brilhos diferentes, e sentiu de repente, pela primeira vez 

em sua vida, uma grande solidão. Estava feliz com sua vida, tinha suas amizades, desfrutava 

de boa saúde e podia dar-se ao luxo de, além de ter uma casa, possuir também um escritório, 

mas, naquela noite um sentimento novo tomou conta de seu coração e de sua alma, e viu que 

estava sozinho e isso o entristeceu, e tentou ligar as estrelas no céu formando rostos e viu 

surgir o rosto da florista Taís, e depois viu outros rostos de que se lembrava ter encontrado 

pela vida ainda tão breve porém tão plena. E eis que surgiu o sono e com ele o sonho e nele 

todas as poucas mulheres que havia tido ou por quem se apaixonara ou pensara ter se 

apaixonado e a noite passou pelo menestrel tão rápido quanto seus sonhos. Os primeiros raios 

de sol ainda não haviam tocado Serra Alta, apesar do rosa alaranjado que surgia por trás das 

montanhas quando D. Tadeu acordou com um grito agudo de mulher vindo da casa ao lado, e 

tamanho foi o susto que se levantou como se ainda dormisse e precisou de equilíbrio para 

ficar em pé. De dentro de sua casa, via pela janela os moradores correrem na direção da 

vizinha, muitos ainda em seus trajes de dormir e pensou que era mais urgente acudir quem 

quer que fosse do que perder tempo trocando de roupa, e nem sequer lavou o rosto saía à rua 

como dormira. E já havia um bom número de pessoas em frente à casa da mulher. Quem 

gritava era D. Lionda, a mulher de Seu Quirilo, um dos trabalhadores da fazenda de Seu 
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Magno, um dos poucos donos de terras cultiváveis de Serra Alta. Não pôde entrar naquele 

momento na casa de D. Lionda por causa da multidão curiosa, mas soube que a mulher 

passava por uma crise nervosa, chorando e se lamentando muito, a ponto de deixar Seu 

Quirilo muito preocupado. Restava-lhe prestar atenção nos comentários que saíam pela porta 

e pelas janelas da casa de Seu Quirilo e esperar que chegassem intactos até ele, pois, como 

menestrel, sabia que em boca de trovador perde-se o escritor. E o que lhe chegou aos ouvidos 

foi o relato de que D. Lionda estava a dizer disparates e que estava louca. Ela diz, contavam, 

que roubaram sua imagem no espelho! E, ouvindo isso, D. Tadeu correu a casa e trocou de 

roupas e logo em seguida pedia licença aos vizinhos e conterrâneos que lhe tinham muito bem 

e sabiam que era um menestrel de muitos conhecimentos e por isso deixavam-no passar e foi 

assim que entrou em casa de Seu Quirilo e encontrou, em seus braços, a pobre D. Lionda, que 

gritava histérica e não havia quem a fizesse acalmar-se. E D. Tadeu pediu permissão a Seu 

Quirilo para entrar e este, dando-a, deixou o menestrel se aproximar dando graças aos Céus 

pela sua presença, pois D. Tadeu era tido em grande conta e muito respeito por todos em Serra 

Alta. E, ao aproximar-se de D. Lionda, vendo que a pobre mulher não parava de chorar 

assustadíssima, tirou de sua bolsa a tiracolo uma pedrinha como prata, muito lisa e brilhante, 

presa por uma cordinha de couro bem trabalhada e fez com que D. Lionda, depois de muito 

esforço e lábia, olhasse para a pedrinha que ele fazia balouçar de um lado para o outro, 

acompanhando-a com o olhar. Subitamente, D. Lionda retomou a paz de espírito, mas, logo 

que D. Tadeu ia recolher a pedrinha, reparou que a imagem da mulher de Seu Quirilo também 

não aparecia refletida na superfície polida e espelhada da pedra que era como prata mas não 

era de prata. Decidiu não revelar ao casal esse estranho prodígio e guardou-a em sua bolsa. 

Pediu que D. Lionda lhe contasse o que acontecera e ela forneceu-lhe um brevíssimo relato, 

como o do homem que estava agora sob os cuidados dos monges de Alcobaça: naquela 

madrugada, pois acordavam muito cedo sendo Seu Quirilo um agricultor e os trabalhos da 

terra exigem toda e qualquer luz do dia disponível desde o anúncio da alvorada, havia 

acordado e se lavado quando foi até o espelho para se enxugar e, horrorizada, viu que o 

espelho refletia a sua casa, mas não podia refletir sua própria imagem e não pôde crer naquilo 

e tomou-se de grande pavor e descontrolou-se. D. Tadeu se levantou devolvendo-a ao marido 

e pediu para ver o espelho, que estava diante da penteadeira do quarto do casal. Pôs-se em 

frete ao espelho, muito simples e de muito pobre qualidade, e viu sua imagem refletida, como 

acontecera no transepto da igreja no dia anterior, e perguntou a D. Quirilo se ele vira sua 

própria imagem, e o agricultor disse que sim, ao que este perguntou-lhe se tinha 
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conhecimento desse tipo de feitiçaria, mas D. Tadeu disse que não, a despeito do semelhante 

caso anterior, e prometeu que começaria uma investigação, deixou a casa de D. Quirilo e D. 

Lionda e foi para seu escritório onde permaneceu pensativo durante algum tempo mais. O 

povo serra-altense, nas ruas, não falava em outra coisa durante o dia. Uns diziam que era obra 

da bruxa Sorgin, outros diziam que eram os dias do Juízo Final, e muitos mais se benziam, 

como D. Hermenegildo, acreditando ser aquilo obra do diabo. E D. Tadeu, naquele dia, pediu 

que D. Quirilo lhe desse o espelho no que teve muito gosto em dá-lo ao menestrel porque o 

tinha agora como coisa do demônio, e o menestrel o levou para Alcobaça e enfiou-se no 

scriptorium do mosteiro onde viraram noite examinando muitos livros de magia e de 

ocultismo e de ciências pagãs mas nada encontraram que houvesse de coincidente com o caso 

do sumiço das imagens refletidas. Houve ainda que D. Hermenegildo pensou numa estratégia 

que consistia em fazer refletir a imagem do homem que havia chegado ao mosteiro com seu 

espelho que não lhe refletia a imagem no outro espelho que D. Tadeu trouxera de Serra Alta, 

mas era preciso não molestar o já sofrido homem e então se puseram no claustro de forma que 

o infeliz ao passar em frente ao espelho seria refletido neste segundo espelho que seguravam 

D. Hermenegildo e D. Tadeu, e houve muito espanto dos dois homens porque a imagem do 

serra-altense também neste espelho não refletiu, e D. Tadeu disse que foi como a imagem da 

mulher que também não refletiu na pedra brilhante qual prata que carregava em sua bolsa. E 

muito mais se pesquisou em velhos livros da Antiguidade e nada foi achado e D. Tadeu achou 

melhor ir para casa e descansar a cabeça porque é só não pensá-las que as respostas aparecem. 

Contudo, no dia seguinte, era já a hora quarta quando D. Hermenegildo batia à porta do 

menestrel no segundo andar da barbearia de Seu Focas e despertou D. Tadeu Laras que como 

era sabido não costumava levantar-se antes desta hora e, desperto, abriu a porta e recebeu D. 

Hermenegildo que lhe contara ter chegado à Alcobaça mais um transtornado com a imagem 

roubada, e viera do vilarejo de São Pedro, também por aquelas terras e trouxera com ele o 

espelho. D. Hermenegildo pediu que D. Tadeu o acompanhasse porque era preciso conhecer e 

estudar mais este caso ou logo todo Portugal não se veria mais em nenhum espelho e deixaria, 

portanto, de existir, no que concordou D. Tadeu, arrumando-se o mais depressa que pôde. E, 

chegando em Alcobaça, foram logo para a Ala dos Conversos ter com o homem de São Pedro 

e, ao entrarem, muito todos se espantaram ao ver que o tal homem apontava para D. Tadeu 

dizendo que o vira pular de sua janela no meio da noite carregando um saco quase do seu 

tamanho. E foi preciso que o abade também estivesse presente e também chamaram Seu 

Focas da barbearia para que o homem se convencesse de que não fora o menestrel que saíra 
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de sua casa pulando pela janela. E o homem não podia entender porque não se enganara à luz 

das velas mas não queria chamar de mentirosos os monges que lhe acolheram e também 

receou porque D. Tadeu era deles conhecido e havia ainda o testemunho de Seu Focas, que 

gostava de passar a noite em seu salão lendo as muitas crônicas que D. Tadeu escrevia e que 

muitas vezes chegaram a servir para pagar o aluguel. E foram novamente D. Hermenegildo e 

D. Tadeu para o scriptorium e ambos sabiam muito bem que só poderia ter sido Maurrice 

LeClerc, o Thaddeus Anceps, o ladrão das imagens, mas não se sabia de que maneira eram 

roubadas as imagens porque é algo de muito maravilhoso. E D. Tadeu, agora, se conhecia 

bem Maurrice, sabia que era perigoso continuar com a investigação em São Pedro porque era 

possível que toda a cidade já o tomasse como o ladrão das imagens, e não tardaria para que 

também a Serra Alta chegasse a notícia, e talvez nem mais em Alcobaça pudesse andar 

tranquilamente novamente a não ser que pudesse provar que Thaddeus Anceps não era ele, 

Tadeu Laras. E muito preocupados passaram todo o dia no scriptorium buscando uma solução 

para a misteriosa situação em que se encontravam. E eis que, no tardar da noite, em que tanto 

D. Hermenegildo quanto D. Tadeu dormiam já sobre manuscritos e montes de livros, pousa à 

janela da biblioteca uma coruja muito grande e de penada marrom-escura e olhos enormes e 

amarelos e que, piando, acordou os dois amigos. D. Tadeu, que a tinha em frente à janela e ao 

lado de D. Hermenegildo, mesmo com muito sono, não pôde deixar de rir ao ver que os olhos 

vermelhos de sono mal dormido do amigo dentro do rosto branco com a barba por fazer e 

enfiado num capuz deixavam-no muito parecido com a coruja pousada à janela e largou-se a 

rir quase sem forças tomado que estava pelo sono. Foi quando assaltou-o uma ideia! 

Perguntou ao monge se não lhe arrumava um hábito qualquer que já não se usasse mais, de 

preferência o que mais se aproximasse do marrom e o bibliotecário quis saber por que motivo 

o haveria de querer. Sem responder, D. Tadeu perguntou se também lhe daria uns camisões e 

calças também marrons, dessas que os monges usam e também as cordas que usavam como 

cintos, e D. Hermenegildo disse que o caso não era para tanto a ponto de D. Tadeu abandonar 

o mundo e entrar para o monacato. D. Tadeu garantiu-lhe que logo o amigo saberia a razão de 

seu pedido e obrigou-o a entregar-lhe tudo ainda naquela noite, mesmo sob os protestos do 

bibliotecário. D. Hermenegildo disse que havia alguns hábitos muito antigos sobrando, e foi 

pegá-los à sala dos monges retornando em pouco tempo. De posse das roupas e do hábito, o 

menestrel saiu com pressa e foi para casa e lá ocupou-se de cortes e costuras e nisso ficou por 

todo o resto da noite e pela manhã até a hora prima, quando dormiu. Durante aquele dia, o 

menestrel não apareceu no mosteiro e deixou D. Hermenegildo preocupado, pois nada lhe fora 
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dito sobre o propósito do hábito e das roupas dadas a ele. Ao cair da noite, o bibliotecário 

encontrava-se sozinho terminando os serviços do scriptorium pois havia tarefas e livros que 

não deveriam ser do conhecimento dos ajudantes, e muito disso se passava em seu apartado, 

bem próximo à entrada da biblioteca. Comparando a lista de livros utilizados naquele dia com 

os livros a serem recolocados nos pequenos armários de madeira entre as paredes de pedra das 

salas da biblioteca, D. Hermenegildo ouviu um pio de coruja, mas não deu muita atenção, 

concentrado que estava em sua tarefa. Lembrou-se, entretanto, da comparação que D. Tadeu 

fizera na noite anterior entre ele e a coruja e não pôde deixar de dar razão ao menestrel. Por 

certo, falou entre os livros, parecemo-nos mesmo com corujas. Voltou a ouvir o mesmo pio, 

dessa vez, mais intenso e pensou que a coruja tivesse entrando pela janela, o que não era 

incomum; as bibliotecas, assim como os campanários, forneciam abrigo para os seus ninhos e 

os de outras aves menores e, em contrapartida, as corujas caçavam os ratos tão indesejados 

nas bibliotecas por roerem irreversivelmente vários livros e pergaminhos. E eis que D. 

Hermenegildo ouve um terceiro pio e resolve virar para trás e por pouco não morre de susto 

ao ver uma coruja do tamanho de uma pessoa de cabeça para baixo no lado de fora da janela!, 

e se benzeu como de costume sempre que cria estar diante de um mirabilis, mas aquela grande 

coruja pareceu achar graça na reação do monge e começou a rir, o que o deixou ainda mais 

perplexo e, ao ver que o bibliotecário cria verdadeiramente que aquilo só podia ser algo 

maravilhoso, decidiu falar-lhe e disse que não se assustasse, porque aquela coruja era D. 

Tadeu, em disfarce de coruja pendurado por uma corda que amarrara no topo da fachada da 

ala da biblioteca, e não houve maneira de D. Hermenegildo acreditar no que via e foi quando 

D. Tadeu, para convencer o amigo de que ali não se apresentava diante dele um ser 

prodigioso, tirou o capuz que costurara de forma a fechar-se até a altura da boca, deixando 

apenas dois pequenos buracos para enxergar. E quando tudo começou a fazer sentido para D. 

Hermenegildo, D. Tadeu se balouça e pula para dentro do scriptorium pela janela e diz: — D. 

Hermenegildo, conheça o Coruja Escarlate! A única reação do ainda surpreso monge foi 

perguntar-lhe: — E onde está o escarlate dessa coruja marrom?! — Está apenas no nome, 

caríssimo e velho amigo! E é só o nome que importa.  Não concordas que coruja marrom não 

é o melhor dos nomes para um... para... — Para uma criatura fantástica?, o bibliotecário 

tentou ajudar. — Sim, acho que sim, para uma criatura fantástica está bom, digo, se é assim 

que nós chamamos nossos licantropos e todo o tipo de monstro como o terenciano... E D. 

Hermenegildo, incrédulo, quis saber mais sobre do que afinal se tratava aquele desatino, e D. 

Tadeu explicou-lhe que, uma vez que no vilarejo de São Pedro o menestrel estava sob 
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suspeita de ser o ladrão de imagens e, portanto, sua segurança estava comprometida, era 

preciso disfarçar-se para continuar a investigação, pois fora em São Pedro que ocorrera o 

último roubo e, sendo assim, era bem possível que, se ainda naquele dia estivesse no vilarejo à 

noite, poderia descobrir o que realmente estava acontecendo e se Maurrice LeClerc estava ou 

não envolvido. D. Hermenegildo concordou com a lógica de D. Tadeu, mas ainda não 

entendia o porquê do costume de uma coruja marrom. Escarlate. De uma coruja escarlate, 

considerando que D. Tadeu era versado também na arte do disfarce, de modo que poderia 

adotar qualquer outro costume, como um mendigo, um viajante, um comerciante... Tinha as 

técnicas adequadas para aumentar o seu nariz, mudar a cor da pele, transformar os cabelos, 

enfim, podia se transformar até no próprio D. Thaddeus Anceps se quisesse!, mas, ainda 

assim, preferiu algo que chamaria muito mais a atenção do que lhe daria salvo-conduto. D. 

Tadeu explicou que, decerto, poderia chegar a São Pedro na pele de qualquer um que 

desejasse, mesmo mulheres, mas, qualquer um desses disfarces poderia limitá-lo em algumas 

situações. Mulheres não entram em claustros de mosteiros, por exemplo, nem homens velhos 

podem correr como jovens. Os disfarces de que falava D. Hermenegildo, sim, eram muito 

bons temporariamente ou para incursões investigativas, para as primeiras abordagens. O 

Coruja Escarlate, no entanto, era um costume para ser usado à noite, pois se camuflava bem 

com o breu e ainda tinha a vantagem de meter medo em quem quer que fosse, dando ao 

menestrel uma vantagem que poderia ser decisiva num confronto, por exemplo. E D. 

Hermenegildo aceitou o argumento do menestrel, pois, ele próprio, fora vítima desse medo. O 

costume do Coruja Escarlate era simples: as calças e a camisa eram folgadas e ambas da cor 

marrom, sendo que as calças eram de uma tonalidade mais escura. Com a corda fez um 

cinturão de duas voltas, e tinha dupla utilidade: servia como cinto e continuava a ser uma 

corda, útil em muitas ocasiões, imaginava, e, de fato, no futuro, assim foi. Calçava botas de 

couro não tingido, altas, dobradas para baixo e para fora à altura da panturrilha. Ainda não se 

decidira se as faria, depois, da cor que têm as patas de uma coruja. As luvas eram os 

componentes do costume mais escuros, quase negras e, como as botas, eram compridas e iam 

até a metade dos braços, mas não se dobravam, e tinham cadarços, diferente das botas, que 

eram lisas. O que lhe dava mais aspecto de coruja era o hábito de uma quarta tonalidade de 

marrom, que D. Tadeu abrira na frente, transformando-o em uma capa com capuz que se 

fechava completamente pela frente, cobrindo-o por inteiro. O capuz deu um pouco mais de 

trabalho ao menestrel. Como era largo, D. Tadeu conseguiu diminuir a abertura para o rosto, 

fechando-o logo abaixo do nariz, à altura da boca, com outro pedaço de couro em que fez, 
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como já se disse, os dois buracos para os olhos. Por debaixo do hábito-capa, carregava um 

bornal com algumas ferramentas e outras muitas coisas pelas quais o Coruja Escarlate ficaria 

conhecido. Não bastasse o costume, D. Tadeu também pintara a parte do rosto descoberta com 

uma outra coloração. De dia, o Coruja Escarlate não passaria de um ladrão mascarado, mas, à 

noite, inspiraria terror nos corações daqueles que cruzassem o seu caminho. E, ainda naquela 

noite, com a aprovação e a apreensão do amigo bibliotecário, D. Tadeu montou num dos 

cavalos a serviço do mosteiro e seguiu para São Pedro. Quando lá chegou, a noite já estava 

fechada e não havia lua no céu, apenas as estrelas, tímidas, aguardando, talvez, o desenlace de 

toda aquela trama. D. Tadeu deixou o cavalo amarrado a uma árvore perto da entrada da 

cidade e se movimentou por entre as sombras, aproveitando o quase nenhum movimento nas 

ruas. Era a primeira vez que fazia aquilo e não tinha ideia de por onde começar. Não sabia 

onde morava o homem cuja imagem havia sido roubada, muito menos onde o ladrão, 

possivelmente LeClerc, atacaria em seguida. Podia valer-se apenas de palpites. Quanto ao 

número de residências com espelhos: mesmo os espelhos mal feitos, mesmo aqueles em cuja 

superfície metálica muito lisa, como se fossem espelhos que todos costumavam ter, contavam 

e, sendo São Pedro maior que Serra Alta, talvez houvesse ali cerca de mil habitantes, talvez 

um pouco mais, o que dava uma média de umas quinhentas residências, se se considerassem 

famílias de duas pessoas em cada casa. Dessas, descartavam-se as que se encontravam em 

ruas maiores, pois nem Maurrice nem nenhum outro ladrão se arriscaria agir em locais que 

lhes prejudicassem uma fuga urgente, era preciso ter mobilidade em caso de perseguição. 

Melhor, se assim fosse, também para o Coruja Escarlate. Abandonou igualmente a 

possibilidade de deter-se na entrada da cidade, local muito aberto que, se por um lado dava-

lhe liberdade de movimentos, por outro deixava-o completamente desprotegido e visível. O 

centro da cidade era um labirinto de vielas, portas abertas, cestos, carroças, poças d’água, 

animais  e calçamento desnivelado. Uma fuga por ali era risco iminente de uma queda. D. 

Tadeu pensou em se movimentar até as casas da região baixa da vila. No fundo, divertia-se 

com aquilo, gostava da sensação de ser um... uma criatura fantástica, apesar dos perigos e dos 

riscos. E conseguia movimentar-se com bastante destreza por entre os pontos mais escuros 

das ruas, entre as casas, debaixo de toldos, apesar de a máscara de couro não se ajustar muito 

bem com a disposição dos olhos. Era preciso consertar isso mais adiante. De fato, com o 

passar do tempo e das aventuras, o Coruja Escarlate vestiria muitas variações de seu traje. Ao 

chegar no bairro de baixo, percebeu ainda algumas lamparinas a iluminarem as janelas de 

algumas casas. As pessoas certamente estavam com medo do ladrão de imagens e mantinham-
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se em alerta, ainda que isso lhes custasse o sono. Para o Coruja, aquilo foi de providencial 

ajuda: limitava o número de casas que, às escuras, poderiam ser as próximas a serem visitadas 

pelo ladrão. Não podia, entretanto, permanecer parado num único local. Rondou as ruas e as 

casas que estavam escuras. Não eram muitas. Pôde mentalizar uma rota simples que cobria 

todas elas e, assim, percorrê-la a noite toda. Algumas horas se passaram e D. Tadeu 

preocupou-se com o fato de, com o tempo, mais moradores começarem a ir dormir e a apagar 

suas velas. A situação ainda estava sob controle, mas, uma meia dúzia de casas a mais e o 

Coruja não daria conta de todas elas. Foi quando o menestrel disfarçado percebeu um vulto 

movimentando-se por uma das ruas à frente, sem lamparina, no escuro, e sem nenhuma roupa 

que o pudesse confundir com a noite. Decidiu segui-lo de perto. Além da perícia nos 

disfarces, D. Tadeu também aprendera a se movimentar em silêncio, mas isso deu-se com o 

tempo. Naquela noite, não viu uma poça e pisou-a com força, fazendo um barulho que poderia 

denunciá-lo. Escondeu-se rapidamente numa das sombras por entre as casas e imitou um gato, 

mas logo lembrou-se de que era uma coruja, e piou como uma, mas, em seguida, lembrou-se 

de que corujas não andam pela rua, e tornou a miar como um gato55. O estratagema pareceu 

ter dado certo, ninguém pareceu dar importância nem ao pio da coruja nem ao miado do gato. 

O Coruja Escarlate então continuou a segui-lo. Ao dobrar uma esquina, pôde ver com clareza 

o vulto pular a janela de uma das casas já sem nenhuma iluminação, mas não sabia, 

novamente, o que fazer. Entraria atrás do ladrão e o surpreenderia na casa de um dos 

moradores da cidade? Dois homens, um deles parecendo ser uma coruja humana e o outro 

fazendo sabe-se lá o quê poderia ser pior do que apenas saber que sua imagem foi roubada ao 

olhar-se no espelho de manhã. Havia ainda o risco de uma luta e de destruição da propriedade 

alheia. O melhor seria esperar o ladrão sair da casa e segui-lo e depois se veria o que fazer. E 

assim preferiu fazer o Coruja Escarlate. Em poucos minutos, o ladrão, cujo vulto ainda não 

permitira afirmar ser o de Maurrice LeClerc, saltou da janela para a rua, carregando um saco 

nas costas e, silenciosamente, dirigiu-se para fora da cidade, pelas portas do bairro de baixo. 

O Coruja Escarlate então o seguiu da mesma forma, silenciosamente, e de perto. O ladrão 

dirigiu-se para a floresta e andou cerca de uma hora. Foi uma boa caminhada, e o Coruja teve 

que ter muito cuidado para que seus passos não fizessem um barulho demasiado alto ou 

suspeito. Pensou em pisar compassadamente com aquele que perseguia, mas os barulhos, era 

óbvio não, coincidiriam por tanto tempo. A melhor solução foi segui-lo de longe, aguçando os 

ouvidos e a visão. O misterioso ladrão de imagens chegou a uma espécie de acampamento 
                                                 
55 Certamente uma grande coruja acaba de agarrar um gato e levá-lo para o seu ninho onde o haverá de jantar. 
Pobre bichano. Um morador da vila de São Pedro. 
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improvisado, onde se achavam uma pequena tenda e sinais de uma fogueira que havia sido 

acesa há pouco tempo. O ladrão deixou o saco que trazia dentro da tenda e reacendeu-a 

utilizando lenha e alguns pergaminhos secos, friccionando dois gravetos. Iluminado pela 

claridade da fogueira, o Coruja teve a confirmação: era Maurrice, ou D. Thaddeus Anceps, 

vestido como D. Tadeu nos tempos da École, incluindo a boina vermelha e a pena branca. 

Não era à toa que o menestrel estava começando a ter problemas em regiões próximas à 

Alcobaça. Resolveu esperar mais um pouco. Depois de acesa a fogueira, Maurrice foi até a 

tenda, tirou o espelho do saco e voltou para perto do fogo. O que D. Tadeu viu naquela noite 

foi espantoso. Maurrice olhou para o espelho e não havia nenhum reflexo! Então não era ele o 

ladrão de imagens? Maurrice passou a mão pelo espelho e começou a chorar em desespero até 

que soltou um brado terrível que chegou a fazer com que os pássaros ali perto batessem em 

revoada. Depois, olhou para o espelho de novo, retirou do bolso um pequeno pedaço de 

pergaminho e, lendo-o, disse as seguintes palavras: speculum imagine sine mea sine nulli. 

Espelho sem a minha imagem, sem a de ninguém, foi o que D. Tadeu traduziu. Era assim que 

Maurrice roubava as imagens das pessoas: feitiçaria! Mas isso não explicava por que a 

imagem de D. Lionda não aparecia refletida na sua pedrinha polida. Que fazer? Maurrice 

estava vulnerável e, como se sabia, os espelhos de fato não eram roubados, então Maurrice 

retornava às casas e os devolvia. O que estaria procurando? Esperaria que ele devolvesse o 

espelho e permitiria que mais um inocente beirasse à loucura vendo-se sem reflexo? Atacaria 

por trás? Tentaria conversar com ele? Não acreditava verdadeiramente que pudesse ser 

reconhecido, já fazia muito tempo desde o dia do concurso de poesia na École, e estava 

disfarçado. Seria possível que o Coruja Escarlate passasse no seu primeiro teste de não 

reconhecimento? E depois de pensar sem avaliar as consequências, pois viu que era preciso 

agir e arriscar-se, o Coruja Escarlate subiu numa árvore próxima ao acampamento 

improvisado e dali saltou para bem próximo da fogueira, deixando-a entre ele e Maurrice 

LeClerc que, ao vê-lo, chegou a ficar de pé tamanho o susto mas, surpreso e assustado, 

deixou-se cair na terra, de costas. O Thaddeus perguntou quem era aquela figura, afastando-

se, e D. Tadeu disse, mudando a voz: eu sou o Coruja Escarlate, e estou aqui para que tu 

desfaças o mal que vens fazendo ao roubar as imagens refletidas das pessoas. A luz da 

fogueira, vinda de baixo, produzia sombras especialmente sinistras no rosto mascarado do 

Coruja, fazendo com que Thaddeus temesse ainda mais a sua figura. Agora explica, disse 

ameaçadoramente o Coruja, como devolver as imagens aos espelhos? E o Thaddeus assim 

respondeu: não há como, o feitiço é duradouro, nada posso fazer a não ser compartilhar minha 
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desgraça! E o Coruja contornou a fogueira e o pegou pela camisa à altura do peito e teve 

forças para levantá-lo do chão e improvisou: revela como se pode anular essa magia ou... 

Hesitou. Sabia que jamais seria capaz de matar um homem, não assim, a sangue frio, e 

também sabia que não podia contar com os magistrados da cidade, a não ser que o deixasse 

amarrado a uma árvore e mandasse um bilhete para o tribunal da cidade dizendo que o 

procurassem lá. Mesmo assim, se fizesse isso, estaria entregando a si mesmo, dada a 

semelhança entre os dois, o que acabaria de vez com a sua reputação, até mesmo em 

Alcobaça. Era preciso dizer alguma coisa, o improviso o metera em maus lençóis. A sorte, 

entretanto, estava a seu lado. Enquanto pensava em todas essas possibilidades, o Thaddeus o 

olhava fixamente, como se se perdesse no olhar do Coruja, parecia ausente, como se tivesse 

acabado de descobrir a coisa mais importante sob o céu. O Coruja regelou por inteiro, o 

disfarce havia sido descoberto. E o Thaddeus disse-lhe como que hipnotizado: leva a pessoa 

cuja imagem foi roubada para diante do espelho e faz com que ela diga: speculum cum 

imagine mea, cum imagine omnium. E o Coruja memorizou a frase para que pudesse reverter 

mais tarde a magia que havia sido feita por Maurrice. Decidiu ainda amarrá-lo à árvore, mas 

não o entregaria aos magistrados, sabia que o inimigo se livraria das cordas mais cedo ou mais 

tarde, era preciso apenas algum tempo para esclarecer outros detalhes. Quem te ensinou esta 

magia?, perguntou-lhe enquanto o amarrava. Isso não é relevante, respondeu e continuou: as 

artes mágicas estão em toda parte, com os astrólogos, com as bruxas, em livros e até com os 

monges. Mas por que roubas as imagens de outras pessoas?, não faz sentido! E o Thaddeus 

explicou-lhe que, há muito tempo, passara-se por outra pessoa porque desejava com todas as 

forças ser aquela pessoa; por mais que a admirasse, também a odiava. E como sua obsessão 

jamais abandonou seu coração, houve um tempo em que começou a não se reconhecer mais 

no espelho, e isso tirou-lhe a razão; e um dia, numa grade feira de uma cidade em Francia, 

passou por um vendedor de espelhos e quis ver como se parecia, mas já não havia reflexo, e a 

única lembrança que tinha era a de que se chamava D. Thaddeus Laras, o Anceps, mas não 

podia ver este D. Thaddeus de que se lembrava. E nesta mesma cidade, havia uma cigana de 

nome Achia, e eu a procurei porque os ciganos conhecem muitos segredos mágicos e eu 

contei a ela minha situação, e ela disse que minha imagem desaparecera no mundo que ela 

chama de contrário, um mundo como o nosso, mas disso não quis saber porque me pareceu 

arte demoníaca e a Inquisição não perdoa nem os ciganos nem aqueles que se envolvem com 

eles. Mas o meu desespero era tanto e tamanho era o meu sofrimento que não resisti aos 

encantos da cigana Achia e deixei-a falar. Achia me dissera que os espelhos são as portas para 
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o mundo contrário e que, às vezes, nossas imagens se perdem e não conseguem encontrar o 

caminho de volta. Nesse momento, D. Tadeu pensou estar olhando através de um espelho. E 

me disse que eu deveria procurar em todos os espelhos até encontrá-la e, a cada vez que eu 

não a encontrasse, deveria fazer esse encantamento para que o número de janelas do mundo 

contrário diminuísse até que só restasse uma, e seria naquela última janela que eu encontraria 

minha imagem. D. Tadeu irritou-se. Não vê que a cigana o está usando? Não sabes que depois 

que fazes o encanto a imagem da primeira pessoa a se olhar no espelho também se perde, pois 

fechas mais aquele portal? O Thaddeus respondeu calmamente. Disso não sei nada, e não me 

importa. Não é problema meu. E disse isso sem tirar os olhos dos olhos do Coruja. O que sei é 

o que Achia me disse, que quando eu encontrasse minha imagem refletida no mundo 

contrário, lesse a outra frase e tudo voltaria ao normal. É possível que funcione com os outros. 

Louco! Bradou o Coruja. Tu também o serias, Coruja Escarlate, se não te pudesses mais olhar 

no espelho. E, dito isso, D. Tadeu, sentindo que o sol não tardaria muito a nascer, decidiu 

deixar o Anceps à própria sorte, levando consigo os dois pedaços de pergaminho com as 

palavras mágicas. Antes de partir, pegou o espelho que o Thaddeus roubara há poucas horas e, 

fitando aquele homem desgraçado, jogou-o no chão e o quebrou, pisando-o. Aquele espelho, 

pensou, não roubaria a imagem de mais ninguém. E partiu para os portões de São Pedro, 

montou no cavalo emprestado do mosteiro e correu para Alcobaça. Chegará o dia, pensou, em 

que o Coruja Escarlate terá que se revelar à luz do sol... E, no dia seguinte, chegando à 

Alcobaça antes que ela acordasse, rumou direto para a barbearia de Seu Focas e deixou o 

cavalo amarrado numa das colunas de madeira que sustentava o telhado da varanda e sumiu 

pelas escadas. Depois da terça hora, dirigiu-se, já com suas roupas normais, para o mosteiro e 

lá deixou o cavalo, citando o nome de D. Hermenegildo como o monge que autorizara o 

empréstimo, o que era verdade. Encontrou-se com o bibliotecário no scriptorium e contou-lhe 

tudo o que vivenciara naquela noite, animadíssimo, e fez planos para outros costumes do 

Coruja Escarlate, e também havia gostado da ideia de ter um cavalo e de ter um lugar 

reservado, fora da cidade, onde pudesse se esconder caso não pudesse chegar à cidade 

vestindo o traje escarlate apenas no nome. D. Hermenegildo ouviu-o também animado, era 

algo que podia vir bem a servir em outras ocasiões; não desaprovara, mas ainda tinha certo 

receio. Tendo explicado também o motivo dos sumiços das imagens e sabendo a forma de 

restaurá-las, foi com o amigo até o claustro e pediram que os roubados lessem o pequeno 

pergaminho em frete aos seus espelhos, e muito se maravilharam porque as imagens 

retornaram do mundo contrário para o mundo real, ou apenas estavam do outro lado na hora 
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em que deveriam estar, não mais perdidas. Dias depois, D. Tadeu e D. Hermenegildo 

ouviriam relatos de um criminoso que andava roubando as pessoas nas estradas e nas casas e 

também matando outras, e uns diziam que era um terrível feiticeiro, outros diziam que era um 

astuto bandido, até que, um dia, um dos relatos trouxera um nome para o vilão: o Coruja 

Negra. Finis. 

E tendo terminado de contar o improvável caso dos espelhos, D. Tadeu agradeceu a todos por 

terem-no ouvido e retirou-se, pois, disse, há muito ainda por se contar, e é preciso que eu 

esteja lá para ser contado, e perguntou-lhe Helga por que era preciso que estivesse onde 

deveria estar para que pudesse ser contado, e lhe respondeu o menestrel que, da mesma 

maneira que todos ali estavam e puderam ser contados, assim deveria ser com ele também, 

porque não se pode contar sobre alguém sem que este alguém lá esteja para ser contado, e 

concluiu: é para não perder nenhum detalhe na hora de compor a narrativa. E, agradecendo a 

todos mais uma vez, seguiu rumo à floresta e sumiu por entre ela. Do mesmo modo, Irmão 

Crispim, com um ar de contentamento, levantou-se e desapareceu por entre a floresta. E o 

corvo bateu asas e sumiu no horizonte; e Louis levantou-se demoradamente e também seguiu 

para a floresta e desvaneceu desbotando-se por entre os troncos das árvores; e o monge Keiran 

despediu-se da vaca Helga e voltou para o scriptorium; e a vaca Helga voltou a ler o Bardo 

Thodol em tibetano. Ou sânscrito, não sou capaz de diferenciá-los. E eis que o anacoreta 

debruça-se sobre a escrivaninha e já enche de tinta a pena, é hora de deixá-lo narrar; farei o 

possível. 

E foi naquele inverno do ano de 1330 que isto que agora vos narro houve de mui tristemente 

acontecer. A crise econômica e uma grande escassez de alimentos começaram a se fazer sentir 

em sua forma mais terrível: a fome. A situação não era diferente entre nobres, clérigos e o 

povo. Produzia-se muito pouco, vendia-se muito pouco e comprava-se menos ainda. As 

encomendas de manuscritos para Alcobaça diminuíram significativamente; gastos com coisas 

menos imediatas eram evitados a todo o custo, e D. Tadeu teve que se contentar com aqueles 

meses de poucos morabitinos e maravedis, assim como Seu Focas, o seu senhorio e barbeiro 

da cidade. Se as coisas nos grandes centros urbanos não iam bem, a situação nos campos era 

ainda pior. As famílias de agricultores e os camponeses de uma forma geral viviam daquilo 

que produziam, e não era muito. O gado começava a emagrecer e todos temiam que o pior em 

breve estaria batendo às suas portas. Na casa dos Figueira, aquela família de dez pessoas 

estava passando por seus piores dias: toda a comida disponível era dada aos oito filhos. Maira 

e Germano dificilmente comiam alguma coisa. D. Henrique Oliveira também se houvera 
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privado de muita coisa e não tinha como ajudar a todos os seus vassalos. Tancos era vítima da 

crise tanto quanto qualquer outra cidade. O clima seco daquele ano em Portugal não 

prejudicara apenas as pessoas: nas florestas e nos campos os animais estavam morrendo à 

míngua ou sendo mortos para matar a fome das pessoas. O equilíbrio natural das coisas estava 

sendo alterado perigosamente. Num desses dias de escassez, uma alcateia de lobos não 

conseguiu mais encontrar os costumeiros coelhos e outros pequenos animais dos quais 

costumavam se alimentar, e a fome os empurrava para fora da floresta. Já havia acontecido 

antes. Ataques de lobos a cidades não eram assim tão incomuns, e as pequenas vilas eram 

sempre as mais sofridas, pois não contavam com guardas nem altas muradas para se 

protegerem. Eram os próprios moradores que se defendiam como podiam. Lobos e homens 

morriam muitos, mas assim eram os planos de Deus àquela gente. Aquele inverno também 

fora um dos piores para Guinefort. O animal, perdido há muitos anos atrás por ter se afastado 

da caravana dos Oliveira em busca do caçula Miguel, não teve escolha senão vagar pelas 

terras portuguesas em companhia da raposa Renart e de outros animais que foi conhecendo 

pelo caminho, como o gato Tibert. Renart era uma raposa com uma inteligência fora do 

comum, e também de caráter questionável. Não havia, de sua parte, uma má índole, mas nem 

sempre agia como deveria, passando muitas vezes dos limites, tanto com os homens como 

com os animais. Ela e Guinefort acabaram se tornando grandes amigos e nunca mais se 

separaram, chegando mesmo a andar por toda a Francia e Castela. Dizem alguns que 

chegaram até as terras dos ducados italianos, mas isso é incerto. De qualquer modo, naquele 

inverno de frio e fome, passavam por terras de Castela e abrigavam-se da neve quando foram 

surpreendidos por Noble, o leão, a quem ambos acabaram enfurecendo por causa das trapaças 

de Renart. Noble os havia seguido desde Francia até aquelas longínquas paragens de Castela, 

e estava seco por uma ávida mordida naquela carne de raposa. Noble, contudo, mostrara-se 

tão violentamente que fez Renart e Guinefort darem saltos enormes e correrem cada um numa 

direção. Se, por outro lado, tivesse chegado em silêncio, àquela altura já estaria empanturrado 

com a carcaça de Renart. Diante da fuga, Noble preferiu seguir Renart, por quem mais direta e 

numerosamente havia sido enganado. Guinefort correu o mais que pôde e, nisso, ajudou-o 

muito o fato de ser um galgo, muito magro e velocíssimo. Correram tanto que depois não 

puderam mais se encontrar. Guinefort, enquanto vivo, nunca mais soube de Renart, mas 

desejou que o matreiro tivesse escapado, apesar de estar precisando há muito tempo de um 

bom castigo. Que Noble fosse justo com a raposa, e não apenas uma besta irracional. Muitos 

dias se passaram nos quais Guinefort vagou sozinho pelas florestas, campos e vales. Bebia 
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água de rios e lagos ou, quando não os encontrava, lambia a neve que caía e era abundante no 

chão. A comida estava mais difícil: mesmo os ratos pareciam ter sumido dos campos. 

Precisou comer filhotes de pássaros e, na maioria das vezes, insetos. Por mais que estivesse 

sempre com receio de que algo de ruim lhe acontecesse enquanto estivera em companhia de 

Renart, não podia negar que o amigo, através de suas trapaças e engodos, sempre os pusera às 

melhores mesas e banquetes. E sentiu saudade do amigo e da comida e das aventuras. E nisto, 

deixando que o destino lhe abrisse o caminho, Guinefort chegou a um vale que outrora 

deveria ter sido belíssimo, de um verde incomparável, de floradas por serem emolduradas, 

mas que agora era uma mistura de neve, galhos e árvores mortas e de uma terra desolada. 

Dava-lhe vida o que restava de um trigal e do pequeno olival que em breve também secariam, 

como a figueira seca por Jesus Misericordioso e que haveria de ter com aquela terra 

misericórdia em breve. E resolveu caminhar pelo campo embranquecido pela neve: era menos 

frio que na floresta e era possível que encontrasse ninhos de corujas buraqueiras ou tocas de 

outros animais como a toupeira. Caminhou a esmo e viu adiante um casebre feito de pedra de 

cuja chaminé saía uma tímida fumaça. Poderia haver comida, se é que a comida não era um 

cachorro; lembrou de uma história de camponeses do sul que, segundo dizem, em uma terrível 

época de seca, chegou a comer uma baleia, pelo menos era o que Renart contava... Mas não 

tinha opção; se não houvesse comida, poderia ser que fosse uma família caridosa e o 

acolhesse e, na pior das hipóteses, pelo menos ficaria aquecido. Aproximou-se com o rabo 

entre as pernas e desconfiado da porta da casa, de onde se podia ouvir muitas crianças. Umas 

rindo, outras chorando. O cheiro que vinha da cozinha parecia ser o de uma sopa de batatas, 

ou legumes, não identificou bem, era avesso ao que não fosse carne. O frio aumentara e tudo 

indicava que a precipitação de neve aumentaria consideravelmente. Decidiu-se finalmente por 

arriscar. Arranhou a porta com a pata e esperou. Nada. Arranhou-a novamente mas, dessa vez, 

também ganiu para garantir ter chamado a atenção dos moradores. E deu certo. Uma menina 

de cabelos castanhos, muito claros, pele alvíssima e olhos cor de mel abriu a porta e se 

encantou com Guinefort. Não precisou abaixar-se muito para afagá-lo: Guinefort era quase 

tão alto quanto a pequena Inês em seus dez anos de idade. Ambos magros; ele, mais. Um era 

um galgo, a outra, pobre. Depois do afago, Inês o abraçou carinhosamente e o fez entrar em 

casa. Ao vê-lo ao lado de Inês no meio da salinha, as outras crianças correram para brincar 

com ele e fazer todo o tipo de carinho. Maira e Germano ficaram sem reação por algum 

tempo, não sabiam de quem era aquele animal e nem se era perigoso, mas, do jeito que a coisa 

corria, parecia não haver nenhum problema, o cachorro mostrara-se manso e afetuoso. 
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Germano, ironicamente, virou-se para Maira e perguntou se havia sobrado alguma coisa do 

jantar para oferecer ao “número nove”. Correram os dias e logo o Número Nove, como 

acabou sendo chamado por todos na casa, já se sentia um membro da família. A comida era 

pouca, mas havia calor e amor em abundância. Número Nove gostava de brincar e dar longas 

voltas pelas terras cultiváveis de D. Henrique, agora não tão cultiváveis assim, mas sua 

presença alegrava até Maira e Germano. Os dias de privação e necessidade eram menos 

pesados com o novo parente. Contudo, o inverno não foi menos rigoroso com o passar do 

tempo. As coisas em Portugal não andavam bem. Na corte de D. Afonso IV, sobravam 

problemas, como o das guerrilhas nas fronteiras de Castela por causa da forma humilhante 

como sua filha, D. Maria, era tratada pelo seu marido, Sancho IV de Castela. O tesouro real 

também estava já em suas reservas e o rei, que nunca foi muito simpático em relação ao povo 

português, agora era menos ainda, a ponto de começarem a surgir boatos de um levante 

popular. Muitos portugueses achavam que a maldição da bruxa Sorgin, no dia do batismo do 

príncipe Pedro, caíra definitivamente sobre Portugal e o rei começou a representar, para seu 

próprio povo, uma ameaça. Os últimos pés de trigo de Tancos estavam se acabando e, apesar 

de toda a alegria que os Figueira viviam em companhia de Número Nove, Germano começou 

a ficar soturno, profundamente preocupado com a sorte da família. Mas não haveria nenhuma 

sorte para eles naquele dia. Um pouco antes da hora terça, Guinefort teve um súbito mau 

pressentimento. Estava deitado à lareira, junto de algumas crianças naquela manhã preguiçosa 

e levantou-se rapidamente com as orelhas em pé, assustado. O que foi, rapaz?, perguntou 

Germano. E o cachorro o olhou com receio. Correu para a porta e começou a arranhá-la 

querendo sair. Maira e as crianças mais velhas ficaram receosas com a atitude de Número 

Nove. Germano, vendo que o cachorro queria sair a qualquer custo, abriu-lhe a porta e o 

deixou sair. Guinefort correu alguns metros e depois ficou em alerta. Estava sentindo o cheiro 

de outros animais e ficou inquieto. Quando Germano o alcançou, viu, aterrorizado, que vários 

lobos, não soube dizer quantos, saíam da floresta e pareciam se dirigir em direção a sua casa. 

Chamou Número Nove e os dois entraram em casa rapidamente. Germano trancou a porta por 

dentro com uma viga de madeira, dificilmente os lobos a derrubariam. Como a casa era feita 

de pedras, unidas umas às outras com a argamassa de cal, areia, argila e água, os lobos não 

conseguiriam entrar, mas ninguém mais também poderia sair. Agora era uma guerra de 

nervos, quem resistiria mais tempo em sua própria prisão de fome, uma, a céu aberto, a outra, 

entre paredes de pedra. Os lobos nem sequer mostraram a intenção de abandonar o cerco 

naquela noite e no dia seguinte. Na casa dos Figueira, a água estava acabando. Resistiriam o 
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quanto pudessem, mas havia um limite. Germano tinha confiança de que a fome dos lobos 

chegasse a um nível que os obrigasse a procurar outra alternativa ou a comerem-se uns aos 

outros.  Não fora isso que acontecera nos dois dias seguintes, quando a água da casa acabou, 

junto com as últimas batatas. Era inevitável, teriam que sair de algum modo. Germano olhou 

pela janela e dessa vez contou: eram onze lobos ao todo, todos grandes e ameaçadores. Não 

havia remédio, teria que sair. Pediu que as crianças ficassem em casa, mas os dois mais velhos 

se recusaram e, armados de machados e facas como o pai, combinaram de acompanhá-lo no 

que se tornaria um banho de sangue. Germano deu ordem para que, assim que saíssem os três, 

bloqueassem a porta imediatamente com a viga de madeira. Maira e as outras crianças 

estavam apavoradas. Estavam num caminho sem volta. Morreriam de inanição se não se 

arrumasse mais água e comida. Era a morte lenta ou arriscar-se com os lobos. O instinto de 

preservação falou mais alto. Germano preparou-se com os filhos. Olhou mais uma vez pela 

janela, estavam espalhados. Eram três homens contra onze lobos. Se acertassem golpes 

certeiros talvez conseguissem sobreviver. Não poderiam esperar que a alcateia se juntasse, o 

momento de surpreendê-los era agora. Tirou a viga de madeira, abriu a porta e os três juntos 

correram, urrando como se estivessem no meio de uma batalha, na direção do lobo mais 

próximo. Guinefort permaneceu em casa com Maira e as crianças. O lobo para o qual se 

atiraram tentou uma reação, mas foi golpeado pelos machados e morreu na mesma hora. 

Faltavam dez lobos. Dez lobos que correram para cima do pai e dos dois filhos, tudo 

dependeria de quem fosse mais veloz, ou estivesse mais faminto. Germano e os filhos 

conseguiram abater mais quatro lobos com alguma dificuldade, mas, enquanto os abatiam, 

eram atacados pelos outros cinco restantes e isso foi tirando-lhes as forças, até que, 

finalmente, sucumbiram. Germano morreu primeiro, a dentadas. Os outros dois juntos, ainda 

conseguiram cortar a garganta de mais um deles, mas deixaram os braços muito vulneráveis e 

os perderam logo em seguida, e morreram. Havia carne o suficiente, mesmo para a matilha 

diminuída, mas, como se sabe, os lobos e outros animais carnívoros costumam levar suas 

presas para suas tocas e esconderijos, ou para guardá-las para mais tarde ou para dividi-las 

com as fêmeas e os filhotes. Maira olhou tudo pela janela e entrou em choque. Inês não 

suportou a dor da mãe e, sem pensar, desorientada, tirou a trave que trancava a porta e abriu-a 

correndo na direção do pai. Foi Guinefort que correu atrás da menina e abocanhou suas 

roupas, derrubando-a no chão. Mas era tarde demais. Os lobos ouviram os prantos de Inês e 

correram na direção da criança. Guinefort encontrou forças para puxá-la para dentro de casa 

mas não havia como fechar a porta antes que os lobos pudessem entrar. Só houve tempo para 
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que Inês se encolhesse no canto da salinha e Número Nove ficasse à sua frente para defendê-

la dos lobos que agora também entravam no quanto onde estava o resto da família. De sua 

parte, Guinefort fez o que pôde e lutou ferozmente para proteger Inês dos ataques dos lobos, 

mas nada pôde fazer em relação à Maira e às outras crianças. Os lobos as estraçalhariam em 

questão de minutos. O combate prosseguiu no canto da salinha onde Número Nove enfiou os 

dentes na garganta de um dos lobos com quem combatia ferozmente e, arrancando-lhe parte 

do pescoço, matou-o, fazendo com que o sangue quente jorrasse na pequena Inês que 

escondia o rosto entre as mãos. No quarto, enquanto os lobos brigavam entre si pelo espólio 

humano, Guinefort, sem saber que Maira e as crianças estavam mortas, manteve a fúria da 

batalha pela sobrevivência e partiu para cima dos lobos. Foi um combate desigual. Os lobos 

feriram fatalmente Guinefort, mas a cada mordida recebida, o valente cachorro era certeiro em 

suas mordidas; o corpo esguio e ossudo dava-lhe muito mais velocidade, agilidade e 

resistência. Guinefort matara todos os outros lobos e selara seu destino. Ele gostaria de ter 

lambido os rostos de Maira e das crianças como despedida, mas não os encontrou. Sentou-se e 

emitiu um uivo que comoveria Portugal, pois fora ouvido desde o Algarve até a Galícia. 

Longe dali, a noroeste do reino, Qamaruzzamãn ouviu o uivo de Guinefort e teve um mau 

súbito. Sentiu uma forte dor no peito e ajoelhou-se. O astrólogo sabia... Em Tancos, na casa 

da família Figueira, Guinefort, muito machucado, foi até Inês e, ganindo, empurrando-a com 

o focinho, fê-la entender que deveriam sair dali.  Inês estava profundamente abalada, seguiu 

Número Nove mais por instinto do que por raciocínio, e abandonaram a casa que agora 

cheirava a sangue. Seguiram pelos campos cobertos de lama e neve até onde conseguiram, e 

não foi muita coisa, apenas o suficiente para perderem de vista a casa onde Inês passara sua 

infância. As forças estavam abandonando definitivamente Guinefort, e ele deitou-se na lama, 

ofegante. Inês não sabia o que fazer, sabia que logo Número Nove a deixaria. Abraçou-o e 

ficou com ele, em prantos, até que ele deu o último suspiro e ela adormeceu, exausta, ao lado 

do fiel amigo, e lá ficaram até a manhã seguinte, quando um dos empregados do castelo de D. 

Henrique passou por ali em ronda e encontrou a criança abraçada ao cachorro morto. 

Aproximou-se devagar e acordou a menina que, ao ver o homem, pareceu não ter reação 

nenhuma. Olhava para Número Nove, afagava a cabeça do animal e olhava para o vazio. 

Demorou muito até que o vassalo conseguisse alguma informação sobre o que acontecera com 

a menina. E toda a narrativa veio acompanhada de crises de choro e silêncios demorados. O 

rapaz entendeu o que se passara e se propôs a enterrar Guinefort com a ajuda da menina, e 

ambos assim fizeram. Depois que o enterraram, Inês buscou dois galhos e os amarrou em 
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forma de cruz com um pedaço de pano que tirou da própria roupa e fincou-a próximo à 

sepultura. O jovem vassalo, embora fosse cristão, jamais ouvira falar de enterros ou covas 

para cães, muito menos de cruzes para seus túmulos, mas, apesar disso, era um homem bom e 

piedoso, e se comovera com a história de Inês. Portanto, entendeu a homenagem da menina e 

pensou: talvez este cachorro seja mesmo um santo, e seguiram juntos para o castelo de D. 

Henrique. Lá, o vassalo do nobre cavaleiro logo pediu audiência com seu senhor, no que foi 

sem demora atendido. D. Henrique era como seus pais e seus tios: tratava com respeito e 

humanidade a todos que o cercavam. Cada um conhecia seu lugar, suas obrigações e seus 

direitos, mas não era por isso que os Oliveira tratariam as pessoas desigualmente ou com 

soberba. De imediato, D. Henrique achou estranho o fato de um de seus vassalos, responsável 

pelas vistorias periódicas em suas terras, estar acompanhado de uma menina naquele estado: 

suja de sangue, ausente, com as roupas rasgadas. Pensou imediatamente que fosse um caso de 

violação, mas eram incomuns em Tancos desde os tempos de seus pais. Pediu explicações ao 

jovem vassalo e este explicou tudo o que vira e também o que lhe contara a menina. Como se 

chama, mocinha?, perguntou o rei. Inês, respondeu. Você quer viver aqui no castelo? Eu 

quero ver meus pais... Aquilo cortou o coração de D. Henrique. Pediu as aias do castelo que 

tomassem conta da pequena Inês, e que também conversassem com ela e a deixassem o 

menos infeliz possível. Voltou-se para o fiel vassalo e pediu que corresse até a igreja de 

Tancos e que trouxesse o padre até eles. Era preciso dar um funeral cristão àquela família. E 

assim foi feito. Já no dia seguinte, D. Henrique, armado como cavaleiro, um escudeiro, o 

vassalo que encontrara Inês e Guinefort, a própria Inês amparada por outras jovens e o padre 

de Tancos rezavam sobre os túmulos cavados na noite anterior pelos empregados do castelo 

de D. Henrique e, desse modo, podiam descansar em paz os Figueira e a infelicidade de Inês 

teria, pelo menos, um luto apropriado. E Inês Figueira passou a viver no castelo de D. 

Henrique, e teve tudo o quanto pôde a seu serviço, tudo o quanto a crise daqueles dias 

permitira. E foi educada nas artes e na religião de Cristo, e aprendeu a se comportar na corte 

como os nobres, e todos a queriam muito bem, mas jamais esqueceu-se de sua família e de 

Número Nove, e todos os dias visitava a pequena capela que D. Henrique mandou construir 

onde antes estava a casa dos Figueira, e também o pequeno memorial erigido para Número 

Nove: uma estátua de mármore com a sua figura deitada sobre uma base em forma de 

trapézio, que deixava cair a pata direita sobre a face frontal do pedestal, onde havia um grande 

número 9 de bronze, e tinha a cabeça por sobre a pata esquerda, dobrada. E os muitos dias e 
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as muitas semanas e os muitos meses seguintes serviram para amenizar a dor de Inês Figueira, 

até que o destino resolvesse tirar-lhe tudo novamente. 

As coisas não melhoraram em Portugal nos anos que se seguiram a estes eventos. Em 

1333 a coroa vivia um dos mais terríveis momentos econômicos de sua história; apenas o 

início de uma década de desastres naturais e outras crises ainda piores como se virá a saber. 

Por todo o reino agravara-se em muito a falta de comida e a economia começava a fazer suas 

vítimas: desapropriações, falências, mortes e doenças tornaram-se constantes por toda a parte, 

e também em Castela. O número de desempregados aumentou drasticamente em todos os 

setores. O comércio das grandes feiras passou a ser menos regular e o escambo passou a ser a 

moeda corrente. As cidades, vilas e aldeias não tiveram outro remédio a não ser se ajudarem 

como podiam; o instinto de sobrevivência falou mais alto do que o desejo mesquinho de 

acumular maravedis. O medo tomou conta dos mais religiosos e havia um sentimento 

apocalíptico que viria a se intensificar nos anos seguintes. D. Tadeu não conseguia mais 

sobreviver com os serviços de menestrel de Alcobaça e a as classes de leitura e escrita 

estavam praticamente paradas. Era preciso economizar todo e qualquer alfonsim. Contudo, D. 

Tadeu era o menestrel oficial de Alcobaça e Serra Alta e, naqueles tempos de troca, muita 

correspondência era enviada e recebida pelas cidades de Portugal. Nem todos podiam pagar 

pelos serviços de um mensageiro, e nem todos os mensageiros dominavam o cálculo ou a 

escrita; muitas vezes apenas transmitiam os recados oralmente. D. Tadeu era versado em 

vários tipos de escrita, caligrafia e também conhecedor das muitas moedas correntes, logo, 

tinha uma vantagem sobre outros mensageiros na hora de uma contratação. Houve vezes, 

entretanto, em que trabalhou por comida ou por peças de roupa ou material de escrita ou 

qualquer outro objeto, como cordas, copos e garrafas. Se não fosse ele diretamente o 

beneficiado com estas coisas, o Coruja Escarlate saberia bem empregar tais pagamentos 

recebidos. Sua relação com Seu Focas também transformou-se em uma troca de favores. Se, 

por um lado, D. Tadeu nem sempre tinha dinheiro para pagar o aluguel, por outro Seu Focas 

nem sempre conseguia administrar sua barbearia e sua contabilidade a contento. E um acabou 

precisando do outro naqueles dias, e isso veio, mais tarde, a extinguir a relação de senhorio e 

inquilino entre os dois. Seu Focas estava ficando velho e tarefas simples como abastecer-se de 

água ou ir ao mercado já demandavam ao barbeiro um grande esforço. Em Tancos, D. 

Henrique era um dos pouquíssimos nobres a quem a crise castigara menos. Apesar de suas 

terras terem sofrido bastante nos últimos anos, D. Henrique possuía silos e estoques 

abundantes, mas isso não representava uma segurança contra a fome e a miséria que 
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rondavam a península: havia compromissos de compra e venda que envolviam grande parte 

daquela reserva, e também era preciso salvaguardar o máximo possível do que restara. O 

racionamento era uma das poucas armas contra o futuro incerto. Muitos comerciantes, como 

os Corrêa, também foram menos castigados, por serem já grandes companhias de comércio e 

por terem grandes reservas de dinheiro e mercadoria. Mesmo assim, a incerteza de dias 

melhores obrigava-os também ao racionamento, com direito a alguns luxos raros. Dizia-se 

que Portugal à época não passava de um grande olival seco como o de D. Fernando Matoso. 

Em muitas de suas viagens como mensageiro, tradutor e contador, D. Tadeu esteve algumas 

vezes no castelo do amigo D. Henrique, onde sempre era recebido muito bem. Numa daquelas 

viagens, acabou conhecendo Inês Figueira e sua história56. D. Henrique pensou que D. Tadeu 

poderia ajudá-la na sua educação, ensinando-lhe outras línguas e contando as histórias antigas 

e mitológicas, pagaria bem. D. Tadeu, que logo afeiçoou-se à jovem, aceitou, mas não era 

necessário que fosse pago. Sua situação com Seu Focas era a melhor possível para ambos e, 

no castelo, enquanto estivesse ensinando Inês, estaria usufruindo das comodidades de D. 

Henrique: comida, pernoite; até as roupas, quando necessário, eram lavadas em regatos pelas 

aias do castelo, enfim, não havia motivo para ser pago mediante tantas contrapartidas. Além 

disso, os dois eram amigos de longa data e o dinheiro, ao entrar naquela relação, como se 

sabe, poderia acabar com ela; e D. Tadeu também nunca foi apegado ao dinheiro, usava-o 

para as necessidades básicas, a acumulação de maravedis nunca passou-lhe pela cabeça. 

Ambos firmaram então o acordo: enquanto D. Tadeu estivesse encarregado da educação de 

Inês, poderia servir-se do que quisesse no castelo do cavaleiro. Inês era uma ótima estudante e 

aprendia rápido. Também era uma pessoa de agradabilíssima convivência: era gentil, 

divertida, jovial e alegre. D. Henrique estava bastante satisfeito com o acordo firmado com o 

amigo. E assim os anos se passaram para todos em Portugal. Um dia, ao chegar para sua 

classe, D. Tadeu passou pelos aposentos do amigo e o viu à janela, debruçado no peitoral e foi 

cumprimentá-lo. Achou-o triste, um pouco solitário, quis começar uma conversa e D. 

Henrique aceitou-a. Contou ao menestrel que gostaria de se casar com Inês. Logo faria quinze 

anos, já era uma donzela em corpo de mulher e ele, também jovem sentia-se muito sozinho. 

D. Tadeu quis saber se os dois já haviam conversado sobre essa possibilidade e D. Henrique 

negou. Sentia-se atraído por Inês mas não sabia se o sentimento era correspondido. E mais, 

                                                 
56 Muitos estudiosos têm-se detido nesta passagem do livro, pois é bastante plausível que, ao ouvir a história de 
Inês Figueira pela boca de D. Henrique, D. Tadeu a identificasse como a filha de Maira, a mesma que ajudou a 
vir ao mundo. Não é, entretanto, o que acontece, e não foi encontrada ainda uma resposta para que o episódio 
tenha sido ignorado pelo menestrel de Alcobaça e Serra Alta. Ad solvendum. S.H. 
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disse-lhe uma vez o cavaleiro, como sabes, amigo, não tenho família. Se tudo correr como 

querem as leis da natureza, meus tios morrerão antes de mim e não terei ninguém para herdar 

os bens da família. Gostaria muito de ter um filho e acho que Inês seria uma ótima mãe, já 

amadureceu bastante desde que a conheci. D. Tadeu compreendeu o dilema do amigo mas não 

sabia bem como poderia ajudá-lo. Nesses casos, o melhor era que o cavaleiro se declarasse à 

donzela, mas disso nada sabia D. Henrique, ao menos, na prática, e pouco na teoria, pois fora 

educado pelos tios muito mais dentro do código de cavalaria do que na ars amatoria. D. 

Tadeu, ao contrário, pelo menos na teoria e através do estudo das cantigas e do estudo do 

amor cortês na École, conhecia bastante sobre o assunto e poderia ajudar o cavaleiro nesse 

sentido. E foi assim que, agora, o menestrel de Alcobaça tinha dois alunos: Inês, a quem 

transmitia conhecimentos gerais, e D. Henrique, a quem ensinava tudo o que sabia sobre o 

amor cortês. Além disso, D. Henrique pedira-lhe ainda mais um favor: como ele era o tutor 

tanto de um como de outro, poderia levar a D. Henrique o que pensava Inês sobre o 

casamento, ou sobre o amor, e até mesmo sobre o próprio cavaleiro, e, em relação a Inês, 

poderia sondá-la a respeito de um possível admirador secreto, levando-lhe até mesmo 

cantigas. D. Tadeu não achou de imediato essa uma boa ideia Apesar de conhecer vários 

livros em que o amor entre dois jovens só foi possível através da intermediação de terceiros, 

normalmente aias, também sabia-se que essas intermediações acabavam dando voltas e 

reviravoltas e transformavam-se em mal-entendidos que acabavam mais por separar os 

amantes do que por aproximá-los. Mas, se não houvesse tais mal-entendidos, certa vez 

comentou D. Henrique, não haveria livros sobre eles e, portanto, nada saberíamos sobre o 

amor cortês. E D. Tadeu, bazofiando o amigo, disse-lhe: não é lá muito do meu gosto armar 

essa teia entre ti e Inês, pobrezinha, e nem sei se tenho o talento necessário. Isso são coisas 

que as mulheres fazem melhor do que os homens, posso assegurar-te. Mas, se teu coração está 

neste grande desespero e o amor parece ser gentil e sincero, pois bem, posso tentar, mas não 

venhas reclamar depois se acabares entre feras numa floresta qualquer ou na masmorra de 

feiticeiros terríveis ou nas garras de um dragão ou no bucho do monstro terenciano ou ainda 

nas mãos de um D. Inigo qualquer. E mesmo que tu fosses um D. Moço, sabes bem que fim 

este levou, ele e sua amada Ausenda! Ora, meu amigo contador de histórias, isso tudo não 

passa de livros e personagens! E nós o que somos, pobre cavaleiro apaixonado? Por sorte, não 

houve contratempos entre D. Henrique e Inês Figueira, talvez, e muito provavelmente, porque 

entre ambos não havia uma distância ou uma floresta misteriosa e também porque não eram 

de famílias diferentes ou rivais, ou talvez porque não fossem personagens de uma romance de 
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amor cortês. Tudo, e isso é o que importa, acabou correndo bem. Inês também nutria um 

sentimento misto de admiração, gratidão e respeito por D. Henrique, mas, como ainda era 

muito nova quando o conheceu, só havia o sentimento de amor familiar em seu coração. 

Agora, mais velha, de corpo feito e livros lidos, com a ajuda de D. Tadeu, pôde compreender 

o que sentia por D. Henrique. O resultado foi que em dois anos o cavaleiro D. Henrique e a 

dama Inês Figueira, agora Inês Oliveira, se casavam numa grande cerimônia na igreja de 

Alcobaça, celebrada por D. Hermenegildo, cujo padrinho havia sido o próprio D. Tadeu. Na 

missa, auxiliava D. Hermenegildo seu bibliotecário assistente, D. Miguel e, mais uma vez, o 

destino sabia o que fazia. Desde o primeiro momento em que D. Miguel pusera os olhos em 

Inês, apaixonara-se profundamente por ela. Por muitos dias depois, o assistente se 

penitenciaria se autoflagelando em sua cela, mas nem mesmo as chibatadas eram capazes de 

afastar a imagem de Inês de sua mente. D. Miguel estava irremediavelmente apaixonado e D. 

Hermenegildo, assim como D. Tadeu, soubera de imediato. Na festa de casamento, em 

Tancos, para a qual foram convidados também os celebrantes da missa, foi preciso muito 

cuidado e observância: D. Miguel não conseguia sequer esconder o que sentia por D. Inês 

Oliveira, mas, felizmente, D. Henrique passou a noite inteira ora ocupado com os detalhes e o 

andamento da festa, ora comemorando seu casamento, entretido com as músicas e as danças. 

Apesar de D. Hermenegildo estar atento, não dirigiu palavra para o assistente-bibliotecário. 

Também D. Tadeu preferiu não tocar no assunto, uma vez que aquela deveria ser a última 

oportunidade em que se veriam. O menestrel de Alcobaça não podia estar mais enganado. A 

vida seguiu seu curso como quer Deus Imperador do Mundo Senhor das Hostes Celestes quod 

est qui solus sui intellectu uiuit57.  A crise de grãos havia melhorado um pouco depois daquele 

inverno, a situação era mais favorável mas ainda requeria cuidado. Em Alcobaça, as 

encomendas de manuscritos voltaram aos poucos a seu ritmo normal. D. Tadeu, apesar de 

ainda estar passando por um período de pouquíssimas classes, manteve seu novo ofício de 

mensageiro entre os comerciantes da região. Quando tinha tempo livre, compunha cantigas e 

algumas crônicas, como as que serviram de testemunho para tudo o que é dito aqui. Em 

Tancos, D. Henrique e D. Inês Oliveira viviam os melhores dias de suas vidas; as classes de 

Inês dadas por D. Tadeu continuaram e a amizade entre os três tornava-se mais forte a cada 

dia. Contudo, houve dissabores no castelo dos Oliveira: D. Inês ficara grávida duas vezes e, 

nas duas, perdera o filho. D. Henrique preocupava-se não só com a saúde da jovem esposa 

mas também temia a possibilidade de não ter herdeiros. Apesar disso, o casal mantinha as 

                                                 
57 Philosophus XX. 
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esperanças em sua juventude. D. Inês chorou sozinha muitas vezes em seus aposentos. Tinha 

a certeza de que não podia ser mãe e chegou a consultar físicos itinerantes que lhe deram 

prognósticos de que não poderia, de fato, jamais vir a ter filhos. D. Henrique jamais soube de 

nenhum desses fatos. Houve um dia muito especial na vida de todos eles: quando a caravana 

dos Corrêa parou no castelo de Tancos para negociar alguns excedentes. Neste dia, D. Tadeu 

estava caminhando nos jardins recitando alguns poemas de Catulo com D. Inês, que muito 

tinha gosto por esse autor: fascinava-a o fato de Catulo amar e odiar a mesma pessoa 

igualmente. O amor o fez sofrer demasiado, não achas, D. Tadeu?, perguntava ao menestrel. 

D. Tadeu dizia que não se pode confiar nos poetas. Muitos deles inventam suas emoções, 

fingem o que sentem, e ainda há umas pobres almas que, tamanha a ilusão da poesia, chegam 

até a acreditar na própria poesia e acabam por martirizarem-se pelo que não sentem 

verdadeiramente. Oh, mas que gente mais complicada, dizia sempre D. Inês. E tu, D. Tadeu, 

perguntou a Senhora Oliveira certa vez ao menestrel de Alcobaça, tu também inventas aquilo 

que escreves? Tens o coração mentiroso, menestrel? D. Tadeu não soube o que responder, 

limitou-se a um suspiro e um sorriso de cumplicidade para consigo mesmo. Não tenho 

certeza, minha senhora, respondeu depois de pensar. Isso de sermos poetas, depois de um 

tempo, nos tira todo o juízo e dá ao coração uma liberdade muito perigosa. Começa-se a 

escrever sem o menor raciocínio, entregamo-nos, compreendes? É como se servíssemos 

apenas ao coração de corpo e alma. D. Inês compreendeu um pouco e quis saber mais: tu 

achas que eu deveria escrever? Minha senhora, respondeu o menestrel, em verdade não é uma 

coisa que eu aconselharia, até porque não é uma coisa que se possa aconselhar; é muito mais 

uma pulsão, entendes? Não se pensa que se deva escrever ou não, os escritores e poetas 

apenas escrevem. Certo dia, sentam-se diante de suas escrivaninhas e escrevem. É simples 

como te digo, mas, ao mesmo tempo, não há nada de simples nisso. D. Inês sorriu. Queres 

fazer parecer difícil, eis o que penso. D. Tadeu aceitou a inocente provocação. Pois, senhora, 

proponho-te uma divertida aposta. Tu já tens todos os meios para escrever o que quiseres e na 

língua que quiseres. Tu me mostras o que escreveres e eu te serei totalmente honesto quanto 

ao que lerei. Combinado? Pois muito bem, senhor menestrel, temos a partir de agora um trato! 

E digo-te mais, se me permites: tenhamos nossas classes a partir de teus escritos, o que me 

dizes? Mas isso não seria uma insolência muito grande de minha parte? Estamos aqui a ler os 

grandes poetas da Antiguidade, a admirar nossos cancioneiros, a saborearmos as palavras de 

D. Dinis, e tu queres que eu, esta pobre analfabeta me inclua neste magnífico rol? Não vejo 

por que não, D. Inês. Não custa tentarmos, não é mesmo? E já que tocaste no assunto, diga-
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me, de qual cantiga de D. Dinis tu gostas mais? Ah, são tantas, D. Tadeu... Não saberia dizê-

lo. No entanto, lembro-me sempre de uma em que Sua Majestade conta-nos que as mulheres 

lavam os camisões de seus maridos ao levantar-se a velida, pois aqui, como sabes, temos 

aquele pequeno córrego para onde tem vista o meu quarto, e, todas as manhãs, exceto aquelas 

em que chove, posso ouvir as mulheres cantando os mesmos versos. E logo D. Tadeu 

percebeu que a cantiga que tinha composto quando era criança havia não só honrado muito a 

D. Dinis, como também sobreviveria através dos tempos. E, ora, perdi-me como já não fazia 

desde o começo dessas mal traçadas linhas! Confunde-me sobremaneira o irlandês... Pois, 

caminhavam juntos D. Tadeu e D. Inês Oliveira a lerem algumas poesias de Catulo quando 

um empregado do castelo veio avisar à Senhora Oliveira sobre a chegada da caravana de 

comércio. Era um costume, já há algum tempo, D. Henrique receber os Corrêa junto a sua 

esposa, pois, agora, D. Inês dividia a administração do castelo e dos arredores com o marido, 

de forma que havia itens dos quais cada um dos dois tratava separadamente. D. Inês pediu que 

D. Tadeu a acompanhasse, e ele atendeu seu pedido. E qual não havia sido sua surpresa ao 

reconhecer a família Corrêa! Fazia tempo que D. Telo, D. Micaela e os filhos Isália e Justo 

não viam o menestrel, então, praticamente não o haviam reconhecido. Ele próprio foi quem se 

apresentou e houve grande festa nesse inesperado reencontro. Todos ali, no final das contas e 

por causa de D. Tadeu, acabaram transformando uma transação comercial de rotina num 

motivo para uma festa que D. Henrique insistiu em fazer. Não seria nada portentoso, mas 

obrigaria os Corrêa a pernoitarem nas acomodações do castelo. A comida naquela noite foi 

farta: foram servidos coelhos, porcos, alguns faisões, muita cerveja e vinho, pães e doces de 

todo o tipo. A música preencheu o pouquíssimo espaço entre as animadas conversas. D. 

Tadeu aproveitou para dar notícias de D. Miguel à sua família, que já não recebia cartas há 

algumas semanas. D. Tadeu explicara-lhes que, felizmente, estava sobrando serviço 

novamente em Alcobaça e que, provavelmente, D. Hermenegildo estava fazendo com que 

seus assistentes não dormissem mais. Naquela noite, ninguém também conseguiria dormir. 

Pela manhã, os ânimos ainda estavam exaltados. D. Henrique era tão bom anfitrião quanto os 

Corrêa eram bons hóspedes, mas era hora de partirem. Conseguiram dormir algumas horas, na 

verdade, precisavam dormir algumas horas antes de partir, à hora quarta. D. Tadeu sentiu a 

falta de Guinefort e perguntou por ele. D. Telo contou que o cachorro se perdera no dia em 

que deixaram Miguel na estrada mais próxima para Alcobaça. Guinefort e Miguel eram 

inseparáveis, e não houve jeito de impedir que Guinefort seguisse o amigo. Infelizmente ele 

decidiu segui-lo depois de muito tempo e se perdeu de nós., nunca mais o achamos, nem ele a 
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nós. D. Tadeu entristeceu-se com a notícia, passou pouco tempo com Guinefort mas nunca o 

esquecera. D. Inês ouviu a conversa e quis compartilhar também de sua dor passada, e contou 

como foi salva de uma matilha de lobos por um cachorro que apareceu perdido em sua casa. 

Os Corrêa se entreolharam e D. Tadeu entendeu o que pensavam. Seria Guinefort o Número 

Nove? Discutiram sobre o assunto, trocando descrições sobre o galgo cor de terra, até que D. 

Inês sugeriu que fossem todos até o memorial de Número Nove. Lá chegando, os Corrêa se 

emocionaram, e também D. Tadeu, D. Inês e D. Henrique. A figura em mármore era muito 

semelhante a Guinefort. Seria possível, disse D. Micaela, que Deus tenha afastado nosso 

amado cachorro para salvar a vida dessa jovem? D. Inês aproximou-se da Senhora Corrêa e 

abraçaram-se. Não era fácil chegar a uma conclusão definitiva. Havia poucos galgos em 

Portugal, mas, mesmo assim, todos os galgos são muito parecidos, ainda mais representados 

por uma estátua de mármore, por melhor esculpida que ela fosse. O que dava sustentação à 

emocionada argumentação que ligava Guinefort a Número Nove era a coincidência de um ter 

se perdido e de outro, ou o mesmo, ter sido achado vagando sem rumo em épocas muito 

próximas. Os Corrêa preferiram acreditar que os dois cachorros eram, na verdade, o mesmo. 

Isso lhes dava uma conclusão ao vazio que tomou conta de seus corações quando Guinefort 

decidira partir atrás de Miguel. Para os Oliveira, a identificação de um com o outro também 

tornava-se significativa na medida em que isso fazia de Inês uma jovem especial aos olhos de 

Deus e, por conseguinte, fazia o mesmo de D. Henrique. E despediram-se ainda naquela 

manhã, todos muito emocionados com votos de paz e prosperidade. O dia tinha sido uma 

bênção para todos. Logo depois, D. Henrique pediu que D. Tadeu fosse até o salão principal 

do castelo, precisava falar-lhe urgentemente. O menestrel não fazia ideia do que poderia ser, 

não se lembrou de ter cometido nenhuma gafe nem de ter deixado nenhum assunto pendente 

em relação a suas obrigações com D. Inês. Esta foi logo tratar das ordens do dia relativas às 

mercadorias que haviam trazido os Corrêa. D. Inês gostava de lidar com as coisas comezinhas 

de sua casa: a cozinha, as roupas e os criados. Enquanto estava na cozinha administrando os 

mantimentos e fazendo o inventário, D. Henrique tinha uma conversa importante com o 

menestrel de Alcobaça. Tadeu, preciso contar-lhe algo e fazer-lhe uma proposta. O que quiser, 

D. Henrique. Chama-me de Henrique, não há necessidade de tantas reverências entre nós, 

pelo menos aqui, enquanto estamos sozinhos. Como queira. Pois, sabes que D. Afonso IV está 

reunindo tropas com Afonso XI de Castela – Afonsos..., pensou D. Tadeu sem interromper o 

cavaleiro – para uma retomada definitiva do Sul de Castela expulsando de vez os mouros de 

Granada. De fato, é o que se comenta. Pois, sabes que fui sagrado cavaleiro, estavas lá, 
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naquele memorável e terrível dia. Como esquecê-lo? É meu desejo jurar fidelidade à Sua 

Majestade e juntar-me às tropas portuguesas, que me dizes? Pois, que poderia eu dizer além 

do que tu já sabes? É uma empresa perigosíssima essa a que pretendes. Os mouros são tão 

obstinados em nome de Alá quanto nós defendemos o nome e o sangue de Cristo. Mas hoje 

estão em minoria, Tadeu. Veja, há apenas este reino de Granada, uma pequena porção de terra 

e dois exércitos como se fossem apenas um a derrotá-los. Não há como perdermos, 

reconquistaremos toda a península e torná-la-emos terra sagrada por inteiro outra vez. Sei 

disso, amigo, não me parece difícil a derrota dos mouros, mas agora tu tens uma esposa, 

voltaste às tuas terras, reconstruíste tudo, superaste uma crise de graves proporções; não te 

parece que isso seja uma prova de que Deus te quer aqui, com tua família? Não tenho tanta 

certeza de que Deus quer que eu tenha uma família, Tadeu. Inês até hoje não engravidou e não 

sei se isto é culpa minha. Na verdade, isso não é importante, o fato é que Deus não me quer 

dar uma descendência. E por que uma descendência haveria de ser assim tão importante para 

ti? Não sabes que tudo isso é passageiro e corruptível? Não sabes que esbarramos no pecado 

com esses pensamentos? De que valeria tudo isso a uma criança órfã de pai ou a uma viúva 

jovem como Inês? Não se trata dessas mundanidades, Tadeu, trata-se da minha linhagem, do 

nome de meus pais, daquilo que construíram. Trata-se da sobrevivência de todos os que 

trabalham para mim, aqui e nos campos. D. Henrique não deixava de ter razão e D. Tadeu 

sabia disso. No fundo, tentava de todos os modos convencer o amigo a não se juntar ao 

exército de D. Afonso IV. E o que ganhas indo para o campo de batalha? Espólios? Isto era 

para quando vivias sozinho, não te lembras de tudo o que conversamos? Não te lembras de 

como te empenhaste em conquistar o amor de Inês? E agora pões tudo a perder? Mas para isto 

tornei-me cavaleiro, Tadeu! É verdade, devo dizer, que as coisas em minha cabeça mudaram 

um pouco depois de Inês, principalmente agora, com o casamento. Mas que honra terei como 

cavaleiro se jamais estive num campo de batalha? E se Granada se recupera? E se os mouros 

novamente nos ameaçarem e nos dominarem? Pergunto-te eu, meu amigo menestrel, não 

perderia tudo igualmente ou de forma pior, se deixasse todo o patrimônio que construí até 

hoje cair nas mãos dos infiéis? Era uma hipótese, pensou D. Tadeu. Não se sabia até que 

ponto uma união entre os Afonsos era confiável, a rivalidade entre os dois era grande. Se 

houvesse um descompasso qualquer entre os dois exércitos, os mouros saberiam se aproveitar 

disso para ganhar, senão a guerra, uma batalha decisiva. D. Tadeu sentou-se e ficou pensativo. 

E o que queres de mim? Vem comigo para o campo de batalha! Que te parece? Estar presente 

numa das mais grandiosas batalhas entre cristãos e mouros! Podes ser o primeiro a escrever 
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sobre elas! D. Tadeu não se importava com o fato de ser ou não o primeiro, mas sim o fato de 

registrar algo como uma batalha. Seria uma experiência nova. A curiosidade e o instinto o 

impeliam. Escrever estava em suas veias, narrar era o ar que respirava. Poderia livrar-se por 

alguns meses da fastidiosa tarefa de fazer a comunicação entre comerciantes de todo o tipo, 

apesar de isso lhe dar um sustento bastante razoável. Lembrou-se das canções de gesta como a 

Canção de Rolando e todos os livros do Círculo do Graal; as grandes aventuras dos cavaleiros 

da Távola Redonda o impressionaram profundamente desde menino. E se te digo, disse para 

D. Henrique, que tenho medo da morte? Respondeu-lhe o cavaleiro: digo-te que morrerás 

querendo ou não, se não for contando uma grande batalha campal, será tropeçando num 

maldito carrinho de frutas na feira de Alcobaça e batendo com a cabeça numa pedra pontuda 

no chão. Ou sabe-se lá se um basilisco o comerá vivo... D. Tadeu o olhou fixamente 

relembrando os dois noviços que foram seus colegas de estudo em Les Baux. É preciso pensar 

e fazer alguns preparativos, não te posso responder agora, disse o menestrel. Pois quero que tu 

voltes à Alcobaça e penses seriamente nisto que te peço. Seria uma boa ideia, pensou o 

menestrel, conversar com D. Hermenegildo. Pois está bem, disse D. Tadeu, em poucos dias te 

darei uma resposta. Para mim está ótimo, pois são os dias de que preciso para jurar lealdade à 

D. Afonso e preparar-me para a viagem. Era preferível jurar lealdade a um saco de batatas, 

falou entre os dentes D. Tadeu. 

Enquanto isso, em Lisboa, na corte de D. Afonso IV, o infante D. Pedro e a infanta Constança 

Manuel casavam-se pela segunda vez numa cerimônia fechada na presença do bispo lisboeta. 

O primeiro casamento acontecera em Évora, três anos antes, e se dera como um acordo 

político muito comum àqueles dias entre a coroa portuguesa e a coroa castelhana: os 

casamentos de linhagem. De fato, apenas o infante D. Pedro e seus pais compareceram à 

cerimônia, já que a noiva fora substituída por uma procuração. D. Afonso XI de Castela não 

consentira totalmente com o casamento, exigindo que Constança não saísse de seu reino, mas 

isso acabou gerando uma rivalidade entre os dois monarcas, que logo foram aconselhados por 

seus nobres sobre um possível interesse mouro naquele provável enfraquecimento frente ao 

inimigo em comum. Os dois reis concordaram com um armistício e este segundo casamento, 

em Lisboa, contou, portanto, com a presença dos dois noivos. Contou também com algumas 

aias mais próximas de D. Constança, entre elas, a jovem Inês de Castro58. 

                                                 
58 Em um texto apócrifo chamado El Mago Qamaruzzamãn, que circulou por Castela no século XIV, existe uma 
passagem de muito assombro e que não se costuma contar por que, diz-se, traz má sorte. Durante a viagem de 
Constança para Lisboa, ao passarem de Castela para Portugal, a comitiva teria se encontrado numa das estradas 
com a carroça onde vivia e peregrinava este mago Qamaruzzamãn. Ao ouvir o passar da comitiva, o mago 
desceu da carroça para ver quem eram os viajantes. † Dizem que Inês de Castro †, que vinha à janela da 
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E foi no solo sagrado da igreja que os olhos de D. Pedro encontraram os olhos dissimulados 

de Inês de Castro e a ambos atravessou-lhes o olhar de D. Constança. Nada foi dito, nada mais 

precisava ser dito. Ali, diante do altar, novas promessas silenciosas foram feitas e velhas 

mentiras foram abençoadas. D. Constança jamais sorriria novamente. 

— O que são olhos dissimulados? Perguntou o corvo novamente à janela, preenchendo o 

vazio deixado pelo temeroso Keiran no scriptorium onde os últimos suspiros do sol 

bruxuleavam. 

— Não tenho muita certeza sobre esse significado, respondi. Acredito que sejam olhos que 

não são totalmente sinceros, que escondem algo, dizem sem dizer, perturbam o sentido das 

coisas, deixam-no muito mais para aqueles que fitam. É qualquer coisa de sombrio, quase 

malicioso; oblíquos. 

— Como os ciganos? 

— Mas são oblíquos os ciganos? 

— É o que se diz. Os ciganos são dissimulados, estão sempre escondendo alguma coisa. Vai 

saber... 

— Inês não era cigana. 

— E isso impede que seja-o o seu olhar? 

— Certamente que não, muito embora ser castelhana seja, para os portugueses, o mesmo que 

ser uma cigana. E o contrário não fugirá à regra. Mas como sabes tu tanto de obliquidades e 

dissimulações? 

— Sou das aves o cigano... 

— E eu, dentre os livros... 

D. Inês Figueira achou estranha toda aquela movimentação no castelo naquela manhã, 

especialmente nas cavalariças. Tinha despertado com o som de armas tilintando umas sobre as 

outras, o bater dos pregos nas ferraduras e todo o tipo de falatório na parte inferior do castelo. 

Não viu D. Henrique ao seu lado, já deveria ter despertado provavelmente para saber o que 

estava ocorrendo. A jovem fez a sua toalete, vestiu-se e desceu para a cozinha. Havia 

preparativos como se se fosse dar uma festa. Perguntou ao cozinheiro e este lhe explicara que 

D. Henrique sairia em viagem longa, e uma caravana estava sendo preparada com armas e 

                                                                                                                                                         
carruagem de D. Constança †, ao ver o astrólogo †, mudou de expressão instantaneamente e o olhou fixamente †, 
com um olhar penetrante e semblante ameaçador e apontou com a mão direita para o céu †. No instante seguinte 
†, ouviu-se uma ovelha agonizar ao longe †. Diz-se ainda que Inês de Castro † não tirou os olhos de 
Qamaruzzamãn até sumir na linha do horizonte †. Algumas versões do El Mago dão conta de que 
Qamaruzzamãn teria se suicidado logo depois †. E aqui paro, pois anoitece, e a passagem é verdadeiramente 
assustadora. Keiran de Fore. 



 
     

285 
 

provisões. A ordem tinha sido dada na noite anterior. Inês estranhou, Henrique nada lhe havia 

dito sobre viagem alguma e um pensamento que rondava à mente de Inês voltou com força, 

um pensamento que a fizera perder algumas noites de sono e rendera algumas discussões nas 

noites frias em frente à lareira com seu senhor. Dirigiu-se para as cavalariças e lá encontrou 

seu marido em meio a seus empregados, dando ordens e averiguando itens de viagem, 

inspecionando cavalos e às voltas com todo o tipo de supervisão de seus criados. Meu senhor, 

se não se opõe, poderia informar à sua senhora do que se trata todo esse emaranhado de 

criados por cima desta carroça?, perguntou irônica ao marido. Estamos preparando uma 

grande viagem, respondeu seco, sem encará-la, D. Henrique. Espero que o destino seja de 

meu agrado, porque desejo acompanhar-te, disse duramente. Não comeces com esse assunto 

novamente, já falamos sobre isso. Sabes bem para onde e vou e melhor ainda que não podes 

acompanhar-me, mulher, respondeu-lhe, agora, fitando-a com rigor. Sim, nós discutimos, mas 

não lembro de em nada termos concordado. Proíbo-te de ires!, exaltou Inês. Inês, para, te 

peço, estou decidido, preciso ir, foi para isso que consagrei-me cavaleiro! Inês, muito abalada 

e aos prantos, batia com os frágeis punhos na armadura de Henrique e gritava, ordenando-o 

que não fosse. Estava descontrolada. Desferiu os fracos golpes no rosto do marido e, vencida 

pelo cansaço, apoiou-se em seu peito protegido por uma pesada cota de malha e deixou-se 

levar em lágrimas, suspiros e pedidos. Eu te suplico, marido meu, não vá, não posso correr o 

risco de ver-me abandonada e sozinha novamente, tu me punes com tudo isso, não me 

obrigues a esse sofrimento, não de novo, eu te imploro, em nome da Virgem, fica! E chorava 

abraçando o marido que tentava tranquilizá-la. Inês, minha esposa, ouve: te asseguro voltar 

sem um ferimento sequer. Não é uma batalha solitária, me juntarei aos exércitos de Sua 

Majestade em Elvas. E isto que diferença faz? Não sabes que estes mouros são os exércitos do 

Anticristo?, e que o segundo cavaleiro do apocalipse já anda por entre nós promovendo essas 

sangrentas batalhas inúteis?!, reagiu Inês. Escuta, esposa, se estiverem entre nós estes 

amaldiçoados cavaleiros, esta é mais uma razão para que nós os enfrentemos em batalha! 

Lembra-te de que é Deus quem nos guia, somos os exércitos do Ressuscitado! Esposa, 

recorda as homilias: in hoc signo uinces! Somos os cavaleiros da cruz! Nada há que nos 

impeça de vencermos! Inês não pôde se controlar: palavras em latim, Henrique, palavras em 

latim e nada mais! Qual cruz vai-te proteger de uma lança moura? Qual o pároco que te vai 

defender de uma cimitarra?! E tornou a desferir golpes na armadura do marido, dando-lhe as 

costas e correndo para o interior do castelo derramando as lágrimas que Henrique viu 

correrem por sua armadura. Ao entrar pelos corredores internos e pelos pátios intermediários, 
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encontrou D. Tadeu, que se dirigia para os estábulos. O menestrel quis cumprimentá-la mas 

Inês, mais rápida, deu-lhe um forte tapa no rosto. Tu sabias, Tadeu! Tu sabias de tudo isso! E, 

surpresa: e tu também vais? Meu marido não está contente em morrer apenas, mas quer levar 

quem mais puder consigo. Que vais fazer no campo de batalha? Cantar para que os mouros 

durmam ou vais declamar os cantos fúnebres de teu amigo? Senhora Inês, eu... Tu não tens o 

direito de se dirigir a mim! Tu me traíste, Tadeu, traíste a minha confiança! Nós somos 

amigos, por Deus... Nós éramos amigos, Tadeu, como pôde... E saiu deixando D. Tadeu 

perplexo e, logo depois, triste. O menestrel seguiu para os estábulos e lá encontrou o amigo 

sentado sobre um fardo de feno bastante aborrecido. Encontrei-a há pouco, Henrique, disse D. 

Tadeu. Eu já imaginava, a marca de sua mão ainda está em seu rosto. Henrique, fizemos o que 

é certo? Tu também duvidas, não é, amigo? Não se trata de duvidar, sei bem do risco que 

corremos enquanto não erradicarmos os mouros de nossas terras, mas... Mas? Mas tu não tens 

a experiência em campo de batalha. Eu chamei os melhores escudeiros que conhecia, os 

melhores cavaleiros de outras batalhas para que me ensinassem, conheci as guarnições de Sua 

Majestade, estive com elas em Lisboa e aprendi o bastante, basta-me. Ficaram em silêncio ao 

som dos preparativos para sua viagem por conta dos empregados dos Oliveira. Mas tu nunca 

viste o vermelho nos olhos de um soldado árabe, nem o sangue que escorre por entre seus 

dentes quando trincam a mandíbula de ódio no furor da batalha. Continuaram em silêncio. 

Henrique, tu és um cavaleiro da Ordem de Cristo, eu compreendo, talvez não morresses 

honradamente sem que participasses dessa batalha, talvez, a última, mas há honrarias que só 

trazem a desgraça. Tu lês demais, passaste tempo demais com os monges. Henrique, pensa em 

tua senhora, Inês não suportaria essa segunda perda. Tu és toda a família que ela tem. 

Henrique pesou bem as palavras antes de dizê-las: minha esperança, Tadeu, era a de que Deus 

nos desse um filho e que eu pudesse morrer no campo de batalha combatendo o Anticristo, 

lutando em Seu nome e pela Sua obra, deixando para Inês o meu legado e vivendo através de 

meu filho. Hoje sei que não é assim que Ele planejou as coisas para mim. Acredito, portanto, 

que não morrerei no campo de batalha, pelo menos não em Salado. Trarei a vitória e então 

poderemos ter um filho. Refletiram por alguns instantes. E depois: preciso terminar de dar 

algumas instruções. Tu sabes a hora em que partiremos. E saiu. D. Tadeu ficou ainda alguns 

minutos sobre o feno, não tinha uma boa impressão sobre a decisão do amigo, embora 

compreendesse a sua mágoa em relação ao fato de não ter tido filhos com sua esposa. Ali, nos 

estábulos, não havia mais preparativos para o menestrel. Se desejasse seguir viagem, bastaria 

selar seu cavalo. Decidiu falar com D. Inês mais uma vez. Ou seria a última? 
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Em Santa Maria de Alcobaça, D. Miguel estava trabalhando num manuscrito original: 

As Crônicas da Coruja, uma série de pequenas histórias em que uma misteriosa criatura meio 

homem meio coruja vagava por Alcobaça e concelhos vizinhos metido em aventuras dignas 

dos romances de cavalaria. Os relatos circulavam pela cidade e eram de todo o tipo: o Coruja 

Escarlate, como chamavam esse estranho aventureiro, tinha a força de dez homens e podia 

voar. Uns diziam que falava com os animais e que podia desaparecer no ar. Muitos, porém, 

consideravam-no um fora da lei, nada além disso. Ninguém que se esconde atrás de uma 

máscara, diziam aqueles que assim o consideravam, é digno de confiança. Mas a maioria do 

povo lhe era simpática, e muitas crianças já brincavam pelas ruas como se fossem o próprio 

Coruja Escarlate. Havia quem dissesse que o Coruja Negra e o Coruja Escarlate eram a 

mesma pessoa, um artifício inteligente para que o mal feitor roubasse e violentasse como o 

Coruja Negra e, depois, como se fosse o Coruja Escarlate, enganava a todos como justiceiro 

do primeiro. As opiniões dividiam-se em toda a região, mas todos faziam a mesma pergunta e 

nisso estavam de acordo: onde está o vermelho do Coruja Escarlate, afinal? Como 

bibliotecário-mor, uma das atribuições de D. Hermenegildo era acompanhar todas as obras 

produzidas no scriptorium de Alcobaça, fossem elas cópias, encomendadas ou de restauro, 

fossem elas manuscritos criados pelos próprios monges, e não eram poucas essas produções. 

Muitas crônicas e livros de poesia didática saíam dos scriptoria de toda a Europa. Livros com 

textos e observâncias sobre artes liberais e outras ciências também eram bastante difundidos, 

entre eles os livros de teologia, matemática, metafísica, geometria e cartografia. As crônicas 

pagãs eram menos requisitadas e pouquíssimo escritas em âmbito monástico. A maioria delas 

era produzida por trovadores e menestréis. No entanto, as poucas que se conhecem cuja 

criação deu-se em scriptoria de mosteiros eram toleradas pelos monges superiores com a 

desculpa da preservação da história. Mas tudo isso já se sabe e eu aqui a fazer o corvo 

dormir59. O que não se sabe é que D. Miguel trabalhava nas Crônicas da Coruja quando 

recebeu a visita de D. Hermenegildo. Como estão nossas crônicas, D. Miguel? 

Surpreendentes, D. Hermenegildo! Os relatos são impressionantes! Já ouviste um que diz que 

o Coruja Escarlate matou um leão com as próprias mãos no concelho de Lorvão? E há 

variantes! Dizem que não foi um leão, mas uma mantícora! O povo fala muito, divertiu-se D. 

Hermenegildo. Mas, continuou, em se tratando do Coruja Escarlate, não duvidaria que tenha 

sido uma mantícora realmente. D. Hermenegildo, por razões óbvias, dava uma atenção 

especial àquelas crônicas. Embora não fosse citado em nenhum relato, sabia que o Coruja 
                                                 
59 A expressão “fazer o corvo dormir” tem origem neste fólio. Nesse exato momento, de fato, essa estranha ave 
dorme no estreitíssimo vão que chamei de janela. 
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Escarlate contava com sua ajuda sempre que possível, e, em algumas das crônicas, reconhecia 

a sua participação silenciosa, isso sem mencionar que D. Hermenegildo fora ele próprio a 

primeira pessoa a conhecer o herói do povo, como também era chamado, além de ser seu 

melhor amigo. Fico feliz que as crônicas estejam progredindo, mas não vim incomodá-lo por 

este motivo, D. Miguel, venho tratar de outro assunto contigo. Relativo a livros, 

provavelmente?, supôs o monge. Não está nem perto disso, ou melhor... isto é... Pois, tu... E 

não continuou a sentença. Entrava no scriptorium, subindo as escadas em caracol, aos berros, 

Sua Alteza, o príncipe D. Pedro em pessoa. Vinha seguido de alguns monges que tentaram 

persuadi-lo a todo custo de entrar no scriptorium. Embora os reis portugueses tivessem livre 

acesso em Alcobaça, o mosteiro possuía sua própria autonomia e havia dependências de 

acesso exclusivo dos monges. O scriptorium era uma delas, a não ser que os nobres em 

questão estivessem acompanhados do bibliotecário-mor ou do próprio abade. Não era esse o 

caso. D. Pedro irrompeu bradando, coisa muito característica sua, e parecia furioso, mas esse 

era o seu temperamento. D. Pedro era uma figura com a qual assustava-se facilmente. Era 

alto, tinha uma pele morena clara, mais escura que o branco característico dos europeus em 

geral, mas não tanto a ponto de ser confundido com um mouro. Tinha uma barba espessa, 

deixava-a crescer, e trazia os olhos esbugalhados, sempre muito atentos, sempre agitados, de 

um leve estrabismo. Os lábios eram bem definidos e grossos e o nariz era grande, volumoso. 

Andava apressadamente, fazendo barulho o mais que podia a cada passo. Seria um louco 

furioso se não se soubesse que era o príncipe herdeiro de D. Afonso IV. Onde está o 

bibliotecário-mor?! Gritava gaguejando, chamando a atenção de todos os copistas, 

pesquisadores e tradutores que trabalhavam no scriptorium. D. Hermenegildo avançou 

devagar mas firme na direção do príncipe. Do outro lado, acabava de subir pelas escadas o 

abade D. Pedro Nunes, alertado pelos outros monges da presença inesperada de Sua Alteza. 

D. Hermenegildo cumprimentou-o com a devida reverência e se apresentou. Eu sou o 

bibliotecário-mor, D. Hermenegildo, a serviço de Deus, de Portugal e de Vossa Alteza. E 

ficou sem jeito, não sabia mais o que dizer. A bem da verdade, era uma situação bastante 

incômoda para todos os monges, não estavam acostumados com esse tipo de intromissão, 

mas, ao mesmo tempo, nada podiam fazer para repreendê-lo, afinal, era o príncipe em pessoa. 

Enquanto D. Hermenegildo acabava de se apresentar, chegava perto do grupo o abade, um 

pouco sem fôlego com a subida às pressas pela escada. Vossa Alteza, a que devemos a honra 

de sua presença nesse humilde mosteiro?, dirigiu-se-lhe o abade, estendendo-lhe a mão direita 

para que o príncipe beijasse seu anel. D. Pedro sabia ser, e era, inoportuno e inconveniente, 
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mas não era, de fora alguma, um louco inconsequente, ou nem tanto, pelo menos não antes de 

subir ao trono. Assim, tomou a mão do abade nas suas e beijou seu anel. O equilíbrio de poder 

dentro de Alcobaça havia sido restabelecido. Mudando da água para o vinho, D. Pedro, agora 

mais calmo e gaguejando menos, perguntou: quem é vosso melhor escriba? D. Hermenegildo 

buscou os olhos do abade e, este, os daquele. Não sabiam o que responder. D. Hermenegildo 

arriscou: Vossa Alteza, temos muitos monges que se destacam nas mais diversas áreas: há 

bons copistas, bons tradutores, filósofos, exegetas, matemáticos... Quero saber qual dentre 

todos esses é capaz de escrever um livro que venha de sua própria inspiração, ordenou D. 

Pedro. E que venha da inspiração de Deus, naturalmente, completou o abade. D. Pedro teve 

que concordar: é claro, e que venha da inspiração divina. D. Hermenegildo olhou em volta. Os 

monges já voltavam às suas atividades normais. Todos já conheciam bem D. Pedro das missas 

a que comparecia, sempre criando situações desastrosas, como no dia em que cismou que sua 

cadeira estava torta e arremessou-a pela nave principal. Do mesmo modo, era um homem 

capaz de se emocionar às lágrimas ao ouvir um canto gregoriano. Assim era D. Pedro. D. 

Hermenegildo, na verdade, encontrava-se em uma situação bem delicada. Não podia 

simplesmente apontar um monge que considerasse o melhor, estaria promovendo a rivalidade 

entre os monges e suscitando o pecado da vaidade. O abade amenizou o problema. Vossa 

Alteza, não temos melhores ou piores monges. Todos aqui são excelentes naquilo em que 

trabalham. No momento, D. Hermenegildo, temos algum monge trabalhando em algum livro 

independente? O bibliotecário-mor agradeceu mentalmente pela intervenção, e parece que D. 

Pedro não tinha nenhuma restrição à reformulação de seu pedido. D. Hermenegildo fez um 

gesto para que os Pedros o seguissem e chegaram até a escrivaninha de D. Miguel. O 

bibliotecário assistente levantou-se e reverenciou Sua Alteza apropriadamente, mas sem muita 

formalidade. D. Miguel era calado e reservado. Não falava mais do que o essencial. Muitas 

vezes D. Hermenegildo suspeitou da sua vocação, mas o destino tinha seus motivos, e 

também Deus. D. Miguel, disse D. Hermenegildo ao príncipe, no momento está trabalhando 

numa série de crônicas sobre o Coruja Escarlate, certamente Vossa Alteza já ouvira falar, pois 

não? Decerto que sim, quem ainda não ouvir falar desse ladrão embuçado? D. Miguel 

cometeu o erro de contra-argumentar: Mas Vossa Alteza seguramente também sabe que o 

povo o adora, que ajudou a muita gente, quero crer. Irritado, D. Pedro vociferou com sua 

terrível gagueira: pois aos meus olhos este gajo não passa de um calaceiro e desocupado! Até 

que venha perante mim jurar lealdade e se dispuser a servir-me e à coroa não passa mesmo 

disto: um larápio! E se Portugal pensa assim, hão todos de assim pensar! Preferiu-se não 
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discordar de Sua Alteza. D. Hermenegildo dirigiu um olhar a D. Miguel e este entendeu. Nem 

era pelo medo de uma punição, pelas quais D. Pedro viria a ser conhecido, afinal, estamos 

falando de punir Alcobaça, e isso muito temiam também os reis, mas calava-se muito mais 

pelo fato de D. Pedro tornar-se intratável em suas bizarrias e vociferações. Quanto mais 

discordâncias, mais impropérios sem sentido. Mais valia o silêncio. D. Miguel, muito 

inteligentemente, baixou a cabeça e disse: se é assim que deseja Portugal, não há por que não 

concordar. Deixa-me ver isto que escreves, disse D. Pedro tomando para si alguns fólios das 

Crônicas. Depois de examiná-las, deu seu veredito: não passam de mentiras que o povo conta, 

mas é fato que está bem escrito, agrada-me o estilo. Diz-me, rapaz, que te parece se te fizer 

uma encomenda? Se meus superiores concordarem, ficaria honrado em servi-lo, Vossa 

Alteza. D. Hermenegildo adiantou-se: de minha parte, não me oponho. E o abade: Alcobaça 

ficará feliz em cumprir o desejo de Vossa Alteza. D. Hermenegildo, pode combinar os 

detalhes com o príncipe. Se me dão licença, é preciso cuidar de outros afazeres. D. Pedro 

pediu a bênção ao abade. Deus o abençoe, D. Pedro – e depois, sussurrando – e abençoe a 

todos nós, e saiu deixando os três a sós. Então, Vossa Alteza, se puderes nos dizer com mais 

detalhes no que está pensando a respeito de sua encomenda... D. Pedro explicou o que queria, 

gaguejando e com o olhar perdido, parecia estar sonhando acordado. Quero oferecer um livro 

a não interessa quem! Assim era D. Pedro. Basta saber que o receberá uma dama. E de que 

deverá tratar o livro, Alteza?, perguntou D. Hermenegildo. Deve haver muitas histórias sobre 

muitas coisas e sobre a natureza, e também sobre as Santas Escrituras e também sobre Cristo 

que ressuscitou dentre os mortos e que em breve triunfará sobre os cavaleiros do Apocalipse! 

Um compêndio, Alteza?, foi especificando D. Miguel. Sim! Uma obra completa sobre todas 

as coisas! D. Pedro pareceu se empolgar com a ideia, aumentou a gagueira e o tom de voz. 

Mas não deve parecer um livro escrito para ela, embora pareça ser um livro escrito para 

alguém. De que estás falando exatamente, meu Senhor?, perguntou o bibliotecário-mor. 

Quero que o livro pareça ter sido pedido por alguém, a um monge, como eu o estou pedindo a 

ti, mas não deve ser este o pedido a ser escrito, mas um outro, como o meu, mas diferente. D. 

Miguel e D. Hermenegildo não perceberam onde D. Pedro queria chegar. Quero que a donzela 

se encante com o fato de ter ganho um livro que fora pedido por alguém, uma outra dama, a 

um monge, pois assim se estabelece uma relação entre o fato de o livro ter sido escrito e o fato 

de ela o ter recebido, apesar de não ter sido ela a mulher que o pedira mas que, ainda assim, o 

esteja recebendo e, além disso, como não terei sido eu a escrever, quero lembrar-me de o 

haver pedido sem que ela o saiba. Quero que pareça real sem que verdadeiramente o seja. O 
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livro achado é sempre mais sedutor que o livro pedido. Como ela não saberá que foi pedido, 

sentir-se-á seduzida e dirá que foi o destino que me fez encontrá-lo e, da minha parte, saberei 

eu, apenas eu, que, na verdade, o pedi. Que me diz, jovem? Para quando ficará pronto? D. 

Hermenegildo respondeu pelo assistente: tenho certeza de que D. Miguel fará todo o possível 

para escrevê-lo o quanto antes, Alteza, podes ficar tranquilo quanto a isso, não é mesmo. D. 

Miguel? A coroa tem prioridade neste scriptorium, D. Hermenegildo, começarei o quanto 

antes. D. Pedro olhou bem nos olhos de um e de outro monge e pareceu querer dizer alguma 

coisa. Permaneceu em silêncio um pouco mais e expressou apenas um “bom”, e foi para as 

escadas que davam acesso ao claustro, pisando forte fazendo a armadura tilintar. D. 

Hermenegildo, disse apavorado o assistente bibliotecário, que fizemos? Como vou escrever 

algo assim? E há as crônicas! Não terei tempo! Agora, meu caro D. Miguel, respondeu com 

pesar D. Hermenegildo, não há mais as crônicas. Não pude fazer nada, sabes como é o 

príncipe. Que querias, que ele nos passasse a espada? Não sei o que escrever! Copia um 

compêndio qualquer, não, é melhor não arriscar, o trabalho deve ser original. Mas o que ele 

quis dizer com o livro parecer real sem que seja real? Escreve primeiro as coisas que 

conseguires encontrar ou imaginar, fala sobre tudo, consulta a biblioteca. Um exemplário? 

Isso! Faz uma recolha de exemplos explicando as coisas do mundo aos olhos de Deus, mostra 

como ler a Bíblia, o que importa? O pedido de D. Pedro dá margem para criarmos o que bem 

entendermos, desde que falemos de tudo. Tu sabes como é Sua Alteza, talvez até se esqueça 

de ter feito essa encomenda. Não me parece, D. Hermenegildo, está enfeitiçado por alguma 

mulher e com certeza não é a princesa Constança. Pensei nisso também, dificilmente a amante 

o deixará em paz enquanto ele não lhe entregar o livro. Mas como construo o artifício do 

pedido? Não entendi ainda: simulo um pedido a um monge que não sou eu, nem é D. Pedro 

aquele que pediu, mas uma mulher. É estranho, pois, sou monge e o livro foi-me pedido... E, 

de certa forma, por uma mulher através de D. Pedro, completou o raciocínio D. 

Hermenegildo. Ficaram em silêncio. Que faço das minhas crônicas? Esquece-as. Mas não 

estão acabadas! E qual livro está acabado no final das contas, meu jovem assistente? 

Refletiram. D. Hermenegildo, não te incomodaste quando D. Pedro disse que apenas ele 

saberia que o livro foi encomendado? D. Hermenegildo não havia dado importância para o 

fato, mas, agora, pareceu-lhe não só relevante como preocupante. O que ele quis dizer? Acho, 

respondeu D. Hermenegildo angustiado, que exatamente o que ele quis dizer... E pensou: 

talvez ele e o Coruja Escarlate devam se conhecer antes do que ele imagina... Já ia deixando 

D. Miguel quando este o lembrou do assunto que o trouxera até ele antes da interrupção de D. 
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Pedro. Oh, sim, não é nada, tu és agora o confessor das monjas de Cós. D. Miguel ficou sem 

fala. Foi escolha do próprio abade, disse D. Hermenegildo. Mas e o livro do príncipe? Desejo 

que você encontre muita inspiração na estrada que nos separa de Cós. Além disso, tu deves 

estar lá para as confissões apenas uma vez por semana, não te estorvará muito. D. Miguel 

tranquilizou-se um pouco e perguntou: o que aconteceu com o antigo confessor, D. 

Crisóstomo? O bibliotecário-mor respondeu-lhe em tom de seriedade. Sumiu, segundo as 

monjas, dentro do próprio mosteiro. Que te parece? E D. Miguel respondeu-lhe com um 

sorriso quase imperceptível: um caso para o Coruja Escarlate, presumo. 

Às portas dos aposentos de Inês, D. Tadeu ainda não se decidira a bater. Talvez fosse 

mesmo a última vez em que via a amiga, como saber?, e achou que suas últimas palavras 

deveriam ser melhores do que as ditas nos corredores internos do castelo dos Oliveira. No 

entanto, sabia que deveria respeitar os sentimentos de Inês, e incomodá-la com as feridas 

ainda abertas poderia não ajudar em nada, muito pelo contrário. Hesitou alguns instantes 

ainda, quando ouviu as últimas ordens de D. Henrique: o grupo partiria dali a poucos minutos. 

Se quisesse realmente saber como era a composição de uma canção de gesta, deveria correr. 

Decidiu bater. Inês não respondeu. Preocupou-se. Bateu outra vez, novo silêncio. Arriscou a 

maçaneta, a porta estava aberta. Empurrou-a devagar, não queria ser indiscreto e foi se 

anunciando à medida que empurrava cada vez mais a porta. Inês estava à janela, 

contemplando a paisagem. Entra, Tadeu, disse a Senhora Oliveira. Inês, era preciso falar-lhe... 

Antes de ir embora? Já o imaginava. Entra e senta-te. É bom que sejas rápido ou perderás a 

companhia de meu marido. Houve silêncio por alguns momentos. Vim para dizer-te que nada 

te contei a pedido de D. Henrique, penso que a obrigação deveria ter sido dele a de te contar. 

Sim, deveria, mas não o fez, e agora estou como estou, sozinha, novamente. Não sei o que 

será de mim, Tadeu. O menestrel levantou-se e foi para o lado de Inês. Escuta, nem teu 

marido nem eu estamos mortos, por que não te dás a chance de acreditar em nossa volta? 

Porque está claro que esta chance não existe. Quantos cavaleiros tu conheces de tuas histórias 

que partiram do mesmo modo e voltaram? D. Tadeu calou-se. Eu, aqui nesta janela, sou a 

própria Oriana vendo seu Amadis ser morto em batalha. Devo atirar-me ao solo agora ou 

quando tu trouxeres, se retornares, a notícia de sua morte, Tadeu? Inês, entendo como se 

sente, mas as coisas são como são e não se pode prever o futuro. Os mouros são ferozes, mas 

portugueses e castelhanos fazem maior número. Que se pode dizer de uma batalha? É 

leviandade prever qualquer coisa. Inês não saía da janela e D. Tadeu não tinha mais o que 

dizer. Inês, de qualquer modo, vim despedir-me. Tenho esperanças de voltar. Gostaria de 
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levar um abraço de minha amiga comigo. Inês não disse nada. Virou-se e olhou bem o rosto 

do menestrel. Deixou algumas lágrimas correrem e o abraçou forte e assim ficaram alguns 

instantes. Depois, Inês tirou o anel de casamento do dedo e o entregou a D. Tadeu dizendo: 

entrega-o a meu marido na hora da batalha. Os clarins tocavam do lado de fora junto com o 

latido dos cachorros, o relinchar dos cavalos e os vivas dos vassalos de D. Henrique. Vai, 

disse Inês, escreve a tua canção, menestrel, e volta, pelo menos tu, mas volta. Inês parecia 

segura da morte do marido, D. Tadeu não quis dizer mais palavra. Guardou o anel e se 

abraçaram mais uma vez. E naquele dia de sol e céu claro, o cavaleiro D. Henrique Oliveira 

partia para Granada com D. Tadeu Laras, o responsável por suas memórias, deixando para 

trás D. Inês Oliveira em profunda tristeza, observando o marido desaparecer no horizonte. 

A viagem de Tancos até Elvas era curta, poderiam fazê-la em dois dias apenas sem 

pararem para um pernoite no meio do caminho, valendo-lhes muito mais um descanso maior e 

mais seguro chegando à cidade depois dessa marcha forçada. D. Tadeu e D. Henrique 

conversaram pouco. O menestrel queria saber mais sobre o passado de D. Henrique enquanto 

esteve em companhia dos tios, em Cadima; já estava começando a organizar os dados para 

escrever a canção de gesta sobre o amigo. Encontraram, no caminho, um grupo de monges 

que pareciam ser beneditinos, peregrinando para Lisboa. O grupo, de cinco religiosos, cantava 

hinos em latim que, segundo D. Tadeu explicara a D. Henrique, eram cantos penitenciais. Ao 

sul de Portugal, onde havia ainda sistemáticas batalhas contra os mouros de Granada, 

chefiados por Abul-Hassan, comandante das tropas do rei de Granada, Yusef-Abul-Hagiag, 

muitos religiosos propagavam a ideia de que este seria o primeiro cavaleiro do Apocalipse, o 

Anticristo, pelo fato de aparecer nas batalhas como João o descrevia no Apocalipse60. Tu 

acreditas nisso, Tadeu?, quis saber o cavaleiro. Não creio que um mero rei granadino venha a 

ser o Anticristo. Não achas que é muito poder para um único ser humano? D. Henrique não 

respondeu nada de imediato, depois falou: o que dizem é que as guerras que o Anticristo 

promove são sinal de que o segundo cavaleiro caminha sobre a terra61. Mas quantas batalhas e 

guerras têm-se travado desde a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, Henrique? Se fôssemos 

dar crédito a cada uma delas faltariam selos no pergaminho de João para tantos cavaleiros, 

ironizou D. Tadeu. Concordo, disse sorrindo, mas não podes negar que Yusef-Abul-Hagiag, 

bem como todos os mouros, são inimigos de Cristo e adoram Alá. Que me dizes disto? Digo 

                                                 
60 “Vi então quando apareceu um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco, e deram para ele uma coroa. Ele 
partiu, vitorioso e para vencer ainda mais”. Apocalipse 6, 2.  
61 “Apareceu então outro cavalo, era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar da terra a paz, a fim de os 
homens se matarem uns aos outros. E entregaram para ele uma grande espada”. Apocalipse 6, 4. 
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que há entre os cristãos aqueles que duvidam da divindade de Cristo e nem por isso os 

pusemos sobre cavalos brancos para destruir a Criação. E continuou. As coisas são o que nos 

parecem ser. Se se deseja que os cavalos cobertos com o sangue vermelho de seus cavaleiros 

destroçados nas batalhas pelos soldados de Abul-Hassan sejam os cavalos vermelhos do 

segundo cavaleiro do Apocalipse, assim será. Acredito que no dia em que o Juízo Final 

chegar, não haverá dúvidas de que é realmente o dia do Juízo Final. E assim continuaram a 

jornada, deixando para trás os monges penitentes. Muito próximos de seu destino, do alto de 

uma colina, puderam avistar os exércitos de D. Afonso IV, e a vista os animou. D. Henrique 

contou dez mil homens aproximadamente, incluindo lanceiros, arqueiros, besteiros e 

cavaleiros. Estás vendo, Tadeu, o que te disse? Não podemos perder essa batalha contra 

Yusef-Abul-Hagiag! E imagina tu que a estes exércitos se juntarão os exércitos castelhanos!, 

falava animadamente D. Henrique. O cavaleiro tinha razão, até certo ponto. Se, por um lado, 

os exércitos unidos somariam vários milhares de soldados, por outro, não se tinha certeza 

sobre o contingente mouro, mas D. Tadeu achou melhor guardar seus pensamentos para si e 

trabalhou nas origens de D. Henrique em seus pergaminhos. Os próximos dias seguiram 

tranquilos. D. Miguel ouvira suas primeiras confissões em Cós e espantou-se muitíssimas 

vezes, mas isto são segredos de confissão que nem a mim cabe revelar nestas páginas. 

Também começou uma tímida investigação sobre o desaparecimento de D. Crisóstomo mas 

sobre isso nenhuma monja, nem mesmo a abadessa, quis falar. Se quisesse descobrir alguma 

coisa, teria que contar com a ajuda do Coruja Escarlate. Quanto ao livro de D. Pedro, reunira 

alguns pergaminhos e códices para compor os exemplos didáticos e as diversas narrativas 

idealizadas pelo príncipe. Contudo, no que se refere à criação do pedido fictício do qual 

deveria partir a composição do livro, em nada havia pensado, nem mesmo no título; veria-se 

adiante o que se poderia fazer. Inês Oliveira passou os dias imersa em terríveis pensamentos 

sobre as possíveis mortes do marido, e decidiu começar uma enorme tapeçaria que contaria a 

história de Guinefort, esperando pela volta do marido62. Em Alcobaça, D. Hermenegildo 

mantém-se ocupado com o inventário dos livros emprestados e com as cópias encomendadas 

de rotina, principalmente livros de horas.  Na corte, estabelecida em Elvas, D. Afonso IV 

preocupa-se cada vez mais com os encontros de seu filho com a aia Inês de Castro. Uma 

desonra à Constança, nesse momento, poderia custar a aliança com D. Afonso XI e dar a 

vitória para os mouros em Granada. D. Pedro poderia estar pondo tudo a perder por causa de 

                                                 
62 É dito que esta tapeçaria estaria guardada, junto a outros objetos recolhidos por D. Tadeu em suas andanças, 
em algum lugar de Serra Alta. Há, contudo, testemunhos que confirmam que a tapeçaria decora a barbearia de 
Seu Focas. Dr. Leitão.  
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um romance proibido. Agora reunidos às tropas afonsinas portuguesas, D. Henrique e D. 

Tadeu seguiram para Sevilha, onde encontrariam as tropas afonsinas castelhanas. D. Tadeu 

não pôde mais estar ao lado de D. Henrique, havia uma distinção muito clara e necessária 

entre os componentes do exército que, agora, somava um número aproximado de trinta mil 

homens. Os pouquíssimos menestréis e trovadores iam ao final da campanha junto com todo o 

tipo de suporte aos cavaleiros e seus escudeiros: flecheiros, ferreiros, físicos, carpinteiros, 

monges e clérigos em geral. De Sevilha todos partiriam para Tarifa, o ponto mais ao sul de 

Castela, passando por Cádiz. O rei Afonso XI travaria combate com as forças marroquinas e o 

rei Afonso IV ficaria responsável pelas manobras contra os granadenses. A campanha até 

Sevilha seria demorada, duraria algumas semanas; a movimentação das tropas era mais lenta, 

o terreno mais acidentado e os reis ibéricos passavam muito tempo elaborando suas 

estratégias militares. Aproximando-se de Tarifa, os ibéricos puderam ver os exércitos mouros: 

eram milhares, talvez em maior número do que portugueses e castelhanos juntos. Ninguém 

esmoreceu, todos estavam confiantes na vitória. Fariam vigília naquela noite para o combate 

no dia seguinte. Foi durante essa vigília que D. Tadeu foi ter com D. Henrique. Mostrou-lhe 

algumas páginas do que viria a se chamar A Canção d’Oliveira e desejou-lhe sorte. 

Abraçaram-se. Henrique, é preciso que lhe entregue algo antes da batalha de amanhã. D. 

Tadeu tirou de sua bolsa o anel de casamento que Inês lhe dera. Inês pediu que lhe entregasse 

isso na hora oportuna. Pareceu-me ser esse o momento. D. Henrique pegou o anel entre os 

dedos e, em silêncio, deixou as lágrimas rolarem. Tirou um cordão de prata com uma grande 

cruz também de prata do pescoço e nele pendurou o anel que pendeu ao seu lado. Beijou a 

cruz e o anel e colocou o cordão de volta em torno do pescoço. Não disseram mais nada. 

Quando ia saindo da tenda dos cavaleiros com os quais estava D. Henrique, este perguntou-

lhe: menestrel, que te parece tudo isso? E D. Tadeu respondeu-lhe: parece-me que sois todos 

loucos!, e deixou-os. Na manhã seguinte, antes de o sol nascer, ambos os lados já estavam 

preparados para a luta. Mensageiros dos dois lados trocaram mensagens e os reis acordaram 

combater quando o primeiro raio de sol iluminasse a pradaria que os separava. Um pouco 

antes da hora prima, o verde da relva tornara-se dourado e os comandantes levaram seus 

exércitos ao campo de batalha. D. Tadeu acompanhava cada movimento de D. Henrique, cada 

mouro abatido, cada golpe recebido, cada relinchar, cada estrondo metálico; todos os urros, 

todos os lamentos. A batalha foi feroz, mas o Anticristo, como escreveu D. Tadeu, parecia 

estar levando vantagem. O número de mouros era ligeiramente superior e o treinamento de 

muitos cavaleiros ibéricos parecia não ser suficiente para enfrentá-los. Os Afonsos 
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participaram pessoalmente das batalhas, eram os mais aguerridos, os mais bravos. Muito 

sangue jorrou naquela manhã. O dourado de que se revestira o extenso gramado agora era 

tingido de vermelho, assim como os cavalos. D. Tadeu lembrou do segundo cavaleiro do 

Apocalipse. Viu que D. Henrique cambaleava em cima de seu cavalo e logo seu escudeiro 

tomou-lhe as rédeas e o levou para um canto onde eram tratados os feridos. O cavaleiro, 

mesmo ferido, abateu dois mouros que o atacaram à traição, não perdoando, porém, seu 

escudeiro. D. Tadeu pensou em Rolando, e em Carlos Magno, e também em Yvain e Amadis, 

e nos cavaleiros da távola redonda, e decidiu inseri-los em suas linhas. Primeiro, começou por 

comparar D. Henrique e outros bravos cavaleiros portugueses a todos esses personagens, até 

que, sem que tivesse sentido, começou a narrar as proezas dos cavaleiros lendários na batalha 

do Salado. Deixou-se levar; sua mão escrevia rapidamente. Estava tomado de um êxtase 

inexplicável. Já não era mais o menestrel quem escrevia o d’Oliveira. Foi quando ele olhou 

para o campo de batalha e viu a recuperação das tropas ibéricas sobre os mouros, ajudadas por 

Rolando, Yvain e os demais. O próprio Orlando, o Furioso, fazia voar pelos ares os pedaços 

dos mouros que encontrava pela frente. Viu Rolando dividir um arqueiro granadense e seu 

cavalo em dois com um único golpe. Mais à frente, viu um leão arrancar os membros de um 

mouro que estava a segundos de decepar o cavaleiro Yvain. No flanco dos castelhanos, 

escrevia e via Rodrigo Campeador derrubar do cavalo um árabe com apenas um soco, 

amassando-lhe o elmo e a cabeça. No solo, desmontado, descreveu o rei Arthur 

desmembrando um por um uma fileira de soldados mouros com sua Excalibur. Descendo da 

colina a toda velocidade, Viriato vinha de espada um punho bradando palavras de ordem 

contra os mouros e lançou-se no meio deles, e tanto foram os golpes que logo aquela campina 

de Tarifa tornara-se um rio de sangue e de despojos humanos. Os mouros, que não contavam 

com aquele suporte, pareciam recuar. Mas a pena de D. Tadeu não estava satisfeita apenas 

com o sangue dos homens. Nos céus, o menestrel avisou uma legião de anjos combatendo 

com suas espadas de fogo um grupo de temíveis djinni que comandavam todo o tipo de 

manifestação da natureza, como os raios e os ventos. Dos golpes que os anjos recebiam, saía 

uma espécie de substância dourada que se esvanecia no ar, ao passo que dos ferimentos que 

recebiam os djinni, eram expelidas nuvens e fumaça. E os estrondos da batalha celeste eram 

tão grandes que abria fendas no campo de batalha, devorando cristãos e infiéis, e logo não se 

podia mais compreender nada do que se dizia nem do que se gritava. E por entre as nuvens eis 

que o próprio Ressuscitado aparece e, diante dele, o profeta Maomé, e isso incitou ainda mais 

os guerreiros em terra e houve novo e aumentado banho de sangue. E foi quando uma flecha 
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velocíssima zuniu no ar e atingiu o pergaminho onde D. Tadeu escrevia todas essas visões, 

rasgando-o em dois e lançando para longe a pena carregada de tinta. O menestrel, em cuja 

perna direita, de raspão, a flecha passou cravando a pedra onde estava sentado, saiu do transe 

em que estava e, segurando um pedaço de pergaminho em cada mão, olhou para o campo de 

batalha e viu D. Henrique de volta, massacrando mais mouros com sua espada até que uma 

lança atravessou-lhe as costas e mostrou sua ponta ao cavaleiro à frente de seu peito. Neste 

momento, no castelo dos Oliveira, Inês, tomada por um mau súbito, machucou seu dedo 

indicador na roca na qual tecia a tapeçaria de Guinefort. Naquele instante, ela soube, e 

deixou-se abater. D. Tadeu levantou-se e gritou, negando-se a acreditar no que via. 

Arriscando-se, correu para a ravina ao encontro de seu amigo e, aproximando-se, vendo que 

ainda estava vivo, abraçou-o e molhou seu rosto com suas lágrimas. D. Henrique não podia 

mais falar, engasgava-se com o próprio sangue. Teve tempo apenas de tirar o cordão de prata 

do pescoço, tirar o anel e confiá-lo a D. Tadeu para, finalmente, entregar o seu espírito. D. 

Tadeu, buscando forças onde não havia, puxou o cavaleiro pelos ombros para fora da batalha, 

deixando uma linha de sangue como testemunha de seu trajeto. Ali, ao som de uma peleja em 

que já não mais importava o vencedor, D. Tadeu despediu-se de seu amigo, e também do 

Salado. Partiria na manhã seguinte para Tancos, levando o corpo de Henrique e todos os seus 

pertences em sua própria carroça de viagem e também o corpo de seu escudeiro e suas coisas, 

porque os escudeiros sempre são esquecidos nos relatos de batalha, mas não este, pois havia 

um nome, e se chamava Juvenal. 

A viagem de volta, que durou dois dias, foi silenciosa. O único som que se ouvia era o 

ranger das rodas da carroça e o tropel dos dois cavalos que a puxavam. Toda a paisagem 

pareceu, para o menestrel, naquele momento, desolada. D. Tadeu não dormiu, e teria seguido 

viagem durante a noite se não fossem os cavalos a pedirem-lhe descanso, água e comida.  

Passou a noite toda em frente à fogueira, cozinhando uma magra sopa de legumes e relendo o 

que havia escrito até então da Canção d’Oliveira. Lamentou que não pudesse ter continuado a 

escrever o que via, ou via o que escrevia?, pois certamente Henrique ainda estaria vivo e os 

mouros seriam vencidos. Deu de ombros. As coisas eram como eram. Pensava agora em Inês. 

Imaginou que a amiga o veria chegar de longe, os cavalos e o chiar da carroça alertariam-na 

de sua presença. Estaria à janela e nada precisaria ser dito. Ela veria apenas um homem 

conduzindo a carroça, e talvez o sol fizesse brilhar a armadura do marido morto ao lado do 

corpo de seu escudeiro. Desceria as escadas em prantos e ninguém no castelo ousaria impedi-

la: já teriam sabido a essa altura e só lhes restava respeitar o luto de sua senhora. Correria 
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pelos jardins do castelo em direção à estrada, soluçando, mas, naquela imagem, Tadeu nada 

ouvia, fazia silêncio. Ele desceria da carroça depois de parar os cavalos e a esperaria, ávida 

por ver o corpo do marido, mas ele não a deixaria vê-lo, era preciso acalmá-la antes em seus 

braços. Que a revolta e a dor a exaurissem e a esgotassem naquele abraço antes de reencontrar 

o amor de sua vida. Ele não diria nada, nem ela. Quando se acalmasse, permitiria que visse 

seu amado. Morrera como um herói, em batalha. Morrera como Viriato, à traição. Não 

importa. Morrera. Tadeu achava tudo aquilo uma grande estupidez, mas eram assim as coisas 

naquele tempo. Inês levantaria o lençol aos poucos, com carinho e, antes de desvelar o rosto 

de Henrique, olharia para o menestrel e ele assentiria com a cabeça. Inês encontraria um 

Henrique tranquilo e lhe acariciaria o rosto, passando os dedos pela barba e pelos cabelos. 

Choraria, mas sem o pranto. O menestrel estaria ao seu lado e lhe pediria a mão, depositando 

nela o anel que dias antes lhe fora entregue. E, novamente, nada diriam. Restaria um abraço e 

novo pranto. Ao fundo, o castelo dos Oliveira seria a testemunha silenciosa do triste 

reencontro. Mas era preciso prosseguir, já amanhecia e os cavalos estavam recuperados. A 

paisagem continuava desoladora mas logo tudo seria esquecido. Seguiu sob uma fina chuva 

que insistia em brigar com o sol para ver quem deveria acompanhar o cortejo fúnebre. O 

tempo passou sem que D. Tadeu percebesse. O tempo parecia agora tão irrelevante... Tudo 

parecia irrelevante... E chegaram em Tancos. Decidiu aproximar-se pela capela que Henrique 

mandara construir onde antes havia a casa onde Inês crescera. Provavelmente seria enterrado 

ali, e seguiu. Ao passar pelo memorial de Guinefort, conteve-se. Seu coração parou de bater 

por um segundo e sentiu-se paralisado. Em frente ao memorial, um cachorro, como Guinefort, 

sentado nas patas traseiras, cumprimentou-o: as coisas não saíram como esperadas, não é 

mesmo, menestrel? Ao ver o cão falando, D. Tadeu ficou ainda mais imobilizado. Ora, 

vamos, qual é a surpresa? Tu já viste tantos mirabilia mais prodigiosos do que este? Em que te 

pode espantar um cão que fala diante de tudo o que já viste? D. Tadeu ainda não falava. 

Olhava para o cão e em seguida para a estátua de Guinefort sobre o memorial. Eram idênticos. 

Era mesmo muito bom o artesão que o esculpiu, concordas?, disse para o menestrel. 

Guinefort?, foi tudo o que D. Tadeu conseguiu dizer. Sim, eis-me aqui, o próprio São 

Guinefort, retornado dos mortos, ressuscitado como Cristo e como São Bertalião! São 

Bertalião? Eu conheci um Bertalião mas... hesitou. ...Mas estava com a cabeça sobre o 

pescoço?, disse rindo Guinefort. Esse é São Bertalião! Ele é humilde, não gosta de 

venerações, oculta sua santidade. Eu já não me importo tanto. Santificou-me o povo, pois, sou 

santo. E o nome soa bem, São Guinefort, não achas? D. Tadeu não sabia o que dizer, não 
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podia decidir-se sobre o que mais o intrigava, se o cachorro ressuscitado, o fato de ter 

encontrado São Bertalião ou fato de o cachorro ressuscitado poder falar como gente, e disse o 

que primeiro lhe veio à mente. Achei que apenas Cristo tivesse ressuscitado dos mortos. 

Como te foi possível, ainda mais sendo santo que, como tal, deverias permanecer no Céu,  e 

não sendo este o dia do Juízo Final... Ainda não sabemos, há muitas horas até a meia-noite e 

andam por aí os quatro cavaleiros do Apocalipse. Quatro? O povo e os clérigos falam de 

apenas dois! Em breve tu conhecerás os outros dois. Pois, com ou sem Juízo Final, de 

qualquer maneira, como pudeste ressuscitar dos mortos? Já estou acostumado, depois da 

primeira vez, pega-se o jeito. É prática comum, fica sabendo. D. Tadeu ficou boquiaberto. Por 

exemplo, vês aqueles dois vultos ali perto daquele carvalho? Um é o autor deste livro e o 

outro o seu leitor. Acompanham-nos de perto desde a primeira página, ao menos espero... Já 

perdi as contas de quantas vezes os vi sendo tragados pela terra e depois cuspidos para fora 

nesse estado de existência-não-existência. Estão eternamente nessa agonia pois é dito pelos 

comentaristas que o livro, depois de ser lido, dissolve-se na mão do seu leitor, e é só o que eu 

sei, porque sou apenas um cão. Um cão santo, disse D. Tadeu. Para alguns, somente, terminou 

Guinefort. Pelo que tu dizes, então, há mais ressuscitados do que vivos andando sobre a terra. 

De certa forma. Mas isso é teologia, talvez hermenêutica, não nos interessa. Estou aqui, 

ressurrecto, falando contigo, e pronto, é o bastante. D. Tadeu teve que concordar. Não havia 

exegese no mundo que contrariasse o fato de Guinefort estar ali. Mas, diz, que se passou com 

D. Henrique? Foi morto em batalha, e talvez eu tenha sido o culpado, disse com um ar de 

arrependimento o menestrel. E de que maneira poderias tu ser o culpado da morte de um 

cavaleiro em campo de batalha?, disse Guinefort subindo à carroça e sentando-se do lado de 

D. Tadeu. Henrique pediu-me que fosse com ele para narrar todos os seus feitos nessa batalha 

do Salado, era o que vinha fazendo, até que, neste primeiro dia de lutas, as coisas não 

pareciam nada bem para nós, os mouros são iracundos, tu sabes. Já ouvi dizerem. Pois, ainda 

mais estando acuados; Granada era o último foco de resistência moura na península, daí que 

lutavam sem se importarem em morrer. Resistíamos bem, mas, houve um momento em que os 

de Alá pareceram mais determinados. Eu escrevia tudo e, de repente, vi outros famosos 

cavaleiros já mortos e até anjos lutarem contra os mouros e contra os diabólicos djinni. Tu 

ressuscitaste os mortos, comandaste legiões de anjos e te surpreendes com a volta deste pobre 

cachorro do mundo dos mortos?! Mas não era eu quem os trazia à vida. Ou era? E depois? 

Parecia que éramos nós, agora, quem venceríamos a batalha, graças aos outros cavaleiros e 

aos anjos, mas uma flecha voou certeira e rasgou em dois o pergaminho no qual eu descrevia 
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esse épico confronto entre cristãos e mouros, fazendo com que Rolando, Arthur, Viriato, El 

Cid Campeador e outros, e mais os anjos, desaparecessem, e a sorte mudou. E D. Henrique? 

Morreu trespassado por uma lança que entrou-lhe pelas costas e mostrou-se-lhe ao peito. Uma 

morte terrível. Sim, uma morte terrível. Tu achas que eu escrevi o que via ou via que 

escrevia? Não tinha consciência plena do que estava fazendo, pareciam atos concomitantes. 

Que te parece? Que sei eu?, sou apenas um cão, mas, se queres mesmo minha opinião, tenho a 

impressão de que escreveste o que escreveram de ti, logo, não é necessário que te aborreças 

nem que te culpes pela morte de teu amigo. Ainda assim é triste, disse D. Tadeu. Pois, devo 

seguir, é preciso encontrar com Inês. Tu não vens?, tenho certeza de que ela ficaria muito feliz 

em ver-te, ainda mais nessas circunstâncias. Gostaria, mas não posso, pelo menos agora. 

Outros textos me chamam, mas te prometo que visitá-la-ei em breve, está bem assim? D. 

Tadeu concordou e os dois se despediram. Guinefort pulou da carroça e seguiu caminho, 

enquanto o menestrel rumou para o castelo. Inês estava à janela, e tudo aconteceu como D. 

Tadeu imaginara. Depois do enterro de D. Henrique, o menestrel precisou partir, apesar de 

não desejar deixar Inês sozinha. Mesmo com toda a santa retórica de Guinefort, se sentia mal 

pela morte do amigo e havia pela amiga uma enorme compaixão. Inês, não queria deixar-te, 

mas sabes que tenho que partir. Sei, menestrel, tu tens as tuas obrigações e é esta a tua vida de 

itinerante. Não te prendas, eu compreendo. A conversa entre os dois fez-se de mais silêncios 

do que palavras. Tu, que vais fazer aqui, sozinha? Ainda não me decidi. Poderia ficar aqui 

mas seria muito solitário e as lembranças me machucariam muito. Não queres ir para 

Alcobaça comigo? Que faria eu em Alcobaça, Tadeu? Não tenho ofício, não imagino com o 

que poderia ocupar-me. Mas não precisas de ofício, Henrique deixou-te esta terra e muitos 

bens, basta que os administres bem, ou eu mesmo posso ajudá-la, ou ainda, se quiseres, 

conheço bons administradores... Sabes, Tadeu, essa é a segunda vez que a vida me deixa 

sozinha, talvez seja esse o meu destino. Não se pode saber, Inês. Pois, não se pode saber, ai 

está; não quero arriscar novamente reconstruir a minha vida sem saber que tudo me será 

tomado outra vez. Ouvi falar de um convento em Santa Maria de Cós, penso em juntar-me às 

monjas. Mas e teus bens, o castelo, as terras, as vidas dos teus criados dos agricultores? Tenho 

homens de confiança, não é preciso livrar-me de tudo. Mas talvez a abadessa se oponha a que 

entres no convento com tantos bens. Ou talvez a abadessa muito se interesse em ter uma 

monja com tantos bens, sabes o que quero dizer. De qualquer forma, ainda não me decidi, 

preciso pensar. Ficarei aqui mais alguns dias, mas, se a dor for muito grande ou o tempo em 

nada quiser ajudar-me, talvez o claustro o consiga. Entraram em novo silêncio. Inês mostrou a 



 
     

301 
 

tapeçaria em que Guinefort aparece salvando-a dos lobos que devoraram sua família. Não 

achei que fosse terminá-la. A tapeçaria era verdadeiramente grande, um quadrado de cinco 

metros de lado dividido entre um belíssimo azul de nuvens e uma verde muito vivo no solo 

coberto de neve. Ao fundo, a casa de Inês e ela própria, à porta observando o valente 

Guinefort engalfinhando-se com os lobos. A cena mostrava ainda outros lobos mortos e 

também os corpos de seu pai e seus irmãos mais velhos. Apesar de ser uma imagem terrível, a 

tapeçaria não agredia quem a observasse, de certa forma, era leve. É um excelente trabalho. 

Tadeu, esta tapeçaria é tua, fica com ela, tu és o menestrel, são tuas as histórias a serem 

contadas. Inês, não poderia, minha casa e minha oficina sequer têm paredes que comportem 

essa tapeçaria. Dá um jeito. Compro-te uma casa nova ou tu vens morar aqui nesse castelo, 

que me dizes? Aqui não terás gasto com aluguel e terás a tua oficina num cômodo da tua casa, 

que tal? D. Tadeu não tinha, como já se sabe, ambições como a de morar num castelo. Além 

disso, todas as suas amizades e negócios estavam em Alcobaça e Serra Alta; um terceiro 

endereço não parecia servir-lhe de nada. Pensou, entretanto, no Coruja Escarlate. Talvez fosse 

bom separá-lo do menestrel D. Tadeu Laras, o castelo era mais seguro que um baú no andar 

de cima da barbearia de Seu Focas, e também mais seguro que o pequeno escritório de Serra 

Alta. Seria bom dificultar as coisas para Maurrice e para o Coruja Negra. Eis a minha 

proposta, disse D. Tadeu, prometo vir aqui regularmente para ver como estão as coisas e, se 

precisar, uma vez ou outra, fico por aqui para uma noite ou duas; sabes que viajo bastante e 

não me faria mal ter uma parada segura ou um refúgio. Está bem assim? Inês concordou. E os 

dois se despediram muito emocionados. Do lado de fora, Renart quase morria de susto quando 

Guinefort o encontrou caminhando perto de seu memorial. Moralis: dies alter uulpis est cani 

alter. 

 

Libro II 
De commo foraam escritos os livros a que se chamarom Orto do Esposo e de como fooram 

perdidos, e tambeem de como os quattro cavaleiros do Apocalipse destruerom as terras de 

Portugal e de como, poor causa de esto, não se puderam coompletar os Ortos do Esposo, e 

tambeem onde se verrá coomo o amor é causa de muyto sofrymeento que é tãbeem o que causam 

os livros proibidos. 
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 Creio que já era hora de o irlandês voltar. Ele não volta, disse o corvo. Nunca mais? 

Esse é outro corvo, não eu. E tu tens nome? Corvo. Apenas corvo? Corvo e nada mais, não te 

parece o suficiente? Que sei eu?, sou apenas um relato de que te chamas Corvo. Corvo está 

bom, me agrada, afinal, sou um corvo. Que outro nome teria? Há elefantes que se chamam 

Louis, vacas que se chamam Helga, por que não haverias de também teres um nome? Mas eu 

tenho!, e é Corvo! E que diferença há entre corvo e Corvo? Tu mesmo já a mostraste. Pois, se 

assim é, assim é, não nos deteremos mais em corvejamentos e corveias, urge prosseguir com 

estes relatos fantásticos. Por que dizes que não vem mais o irlandês? Dorme. Tanto assim? É 

um monge muito velho, um anacoreta, talvez nem se lembre mais de que tem um manuscrito 

a copiar. Para sua infelicidade, pois há de vir o monge sem rosto cobrar-lhe a tarefa pronta. Tu 

não o acordarias? Talvez, posso tentar. Vamos deixar passar este dia. Se tu achas por bem... Já 

estou acostumado. Prossigamos. Posso escrever esta parte? D. Tadeu? Este sou eu. Posso 

escrevê-la? Pois, não vejo por que não possas, se tu quiseres. Algum motivo em especial? 

Gosto desta em particular. E há detalhes que não gostaria que se perdessem. Não estou sendo 

fiel até agora?! Fidelíssimo, diria eu, são coisas de menestrel. Vaidades... Oh, não, pequenos 

prazeres, talvez um pecado venial, além disso, preciso exercitar-me, já faz tempo que nada 

escrevo, tenho-me dado muito mais a contar, vai-se perdendo a linha. Literalmente? Neste 

caso. Pois, toma a pena. Obrigado. Posso opinar? Quando quiseres. Ocorreu-me que se me 

chamasse corvina seria um peixe. Então não há corvos-fêmea? Decerto que sim! Eu não surgi 

de geração espontânea! Mas, então, como se chama a fêmea do corvo? Corvo fêmea. Gostava 

mais da corvina. Mas aí não seriam corvos, e sim peixes. Esqueci-me. Pois, é preciso 

continuar. Keiran não foi muito bondoso com a arrumação dos pergaminhos, pois não? 

Hmmm... Aqui está, parece-me. Pois. O monge começou assim sua história... Éramos 

brancos. O quê? Éramos brancos. Vocês, corvos? Sim, sempre fomos brancos. E o que vos 

aconteceu? Depende do manuscrito, mas, no geral, fomos castigados, e sempre por um motivo 

injusto. Um deles, por exemplo, diz que éramos os mensageiros de Apolo e que, num certo 

dia, trouxemos notícias ruins, e o deus, furioso, tornou-nos negros como a noite. Mas se não 

foi culpa de vocês... Diga isso a Apolo! Daí é que se diz “poupai o mensageiro”. Pode bem 

ser, de qualquer forma, o preto lhes cai bem. Achas? A mim me parece, e já há muitas aves 

brancas: o pombo, a garça, o pelicano... Poderiam deixar as corvices de lado e me 

continuarem, por favor? Ou farei eu mesmo? Pois, pois, já ai está.  “O monge começou assim 

a sua história: no tempo em que os vális de Córdoba tinham quase todo o reino sujeito é que 

sucedeu o que vou contar. Estava o conde D. Henrique a entrar por dias, e com ele vinham 
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boas lanças para o ajudarem a resgatar do poder dos infiéis as províncias de Portugal. A essa 

hora nos castelos da fronteira não se descansava de dia, nem de noite; ninguém despia as 

armas; e que luzisse a manhã, quer cerrasse a tarde, o clarão das almenaras, ou o rebate das 

trombetas não consentia nem de leve repouso aos defensores da verdadeira lei”. Isso não está 

certo. O que foi agora? Não é um monge que está a começar a sua história, é um menestrel. 

Mas não pode o menestrel escrever que um monge começou a sua história? Se ele 

efetivamente a tivesse começado, decerto. Isso eu teria escrito no caso de Keiran estar aqui. 

Faz sentido. Este D. Henrique não me parece o nosso D. Henrique. Este que escreves é conde, 

o nosso nunca o foi. Mas os infiéis e as províncias de Portugal? Mostra-me uma narrativa 

medieval que não fale de infiéis e províncias de Portugal. Pois... Ah, aqui está o erro! Meteu-

se no meio dos pergaminhos este aqui: A Torre de Caim. Conheço-o, é um conto do século 

XI. Há corvos? Não lembro, é possível. E o que foi fazer no meio dO Romance do Horto um 

conto do século XI? Não posso dizê-lo, ei-lo aqui, e isso é tudo. Não é este o conto que fala de 

D. Inigo Lopes? Deixa-me ver... Sim, aqui está. Belíssima história! Este é um trecho, se me 

lembro bem, de uma obra maior: Ódio Velho Não Cansa. Do mesmo autor? Dizem, 

provavelmente o monge em que se lê começando a contar sua história. Melhor deixá-la de 

lado. Pois, há por aí então um manuscrito incompleto. Mostra-me um manuscrito medieval 

que não esteja incompleto... Tu já te consideras assim? Até ser completado. Pelo autor? E pelo 

leitor. Tu és um prodígio, sem dúvida. Podemos? Imediatamente. 

E, naqueles dias do ano de Nosso Senhor que é nossa Salvação a quem devemos 

buscar de todo o coração pois só assim haveremos de ascender ao Paraíso depois do Juízo 

Final de 1343 – o ano de 1343, não o Juízo Final de 1343, apesar de muitos andarem pelas 

cidades e pelas estradas se flagelando, pensado estarem no Juízo Final de 1343, mas não que 

houvesse Juízos Finais de outros anos, embora muitos sempre pensem, todos os anos, serem 

aqueles os do Juízo Final e, portanto, justificar-se-ia a expressão Juízo Final de 1343, o que 

seria uma coincidência, não um fato ou intenção –, houve a pior das fomes em Portugal e 

também, até onde se sabe, no reino de Castela. A comida escasseara, assim como a esperança. 

Não houve mais diferença entre clérigos, nobres e camponeses em geral. Tanto o rei D. 

Afonso IV quanto os empregados do castelo dos Oliveira eram todos súditos da fome. Não 

havia campo onde germinassem pés de trigo ou cevada, e não havia macieira ou pereira ou 

parreira ou oliveira ou pinheiro ou laranjeira e nem limoeiro nem abacateiro e nem goiabeira e 

nenhum pomar nem nenhuma horta de onde vingasse vegetal algum. E as pessoas andavam 

sem rumo pelo reino buscando alimento e só encontravam areia. Em Alcobaça não era 
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diferente, quase todas as atividades econômicas cessaram. No mosteiro, os monges 

ocupavam-se de oração e de atender aos cristãos desesperado em suas súplicas e infindáveis 

confissões com medo da morte vizinha. E todos os animais também sofriam muito; quando 

não morriam de fome eram caçados e tornavam-se a refeição, muitas vezes amarga, de muitas 

famílias portuguesas. Encontrei, neste período em que também viajei para aqui relatar tudo o 

que se passou, quem se alimentasse de ratos e de cobras, e de outros animais peçonhentos, e 

de aves pequenas e aves grandes, e a fome era tanta que ouvi dizer que um grupo de 

lenhadores perto de Leiria abateu a machadadas uma esfinge e com ela banquetearam-se 

durante uma semana. E esta nem sequer teve tempo de perguntar-lhes nada, ou teve, como 

contam alguns, e a resposta do lenhador foi um machado no meio das faces. E fazia muito 

calor sobre a terra até mesmo debaixo das sombras das habitações e das árvores mais 

resistentes. E encontrei muitos córregos vazios, mas os rios maiores ainda tinham água 

correndo em seu leito, e foi por isso apenas que não morremos todos nós secos como a 

figueira que Cristo secou. E não ouviu-se falar naqueles tempos nem do Coruja Negra nem do 

Coruja Escarlate, porque nem as almas sem coração ousaram praticar suas iniquidades 

naqueles tempos e tudo resumia-se a grande marasmo e a grande desalento de todas as gentes. 

E vi pelas terras em que estive que muitos padres e monges promoviam autos de redenção e 

penitência, e em todos eles punham atores para se passarem pelo terceiro cavaleiro do 

Apocalipse, porque os mouros e suas guerras eram já para todos, mesmo tendo sido vencidos, 

o primeiro e o segundo cavaleiros, pois assim eram as gentes portuguesas e castelhanas. E os 

atores apareciam montados sobre um cavalo negro e seguravam na mão uma balança e diziam 

atemorizando a todos: “um quilo de trigo por um dia de trabalho! Três quilos de cevada por 

um dia de trabalho! Não danifiquem o óleo e o vinho!”. E faziam pender nos pratos das 

balanças garrafas de vinho e trigo, e eram tantos os autos que muitos juravam ter visto o 

próprio cavaleiro do Apocalipse, porque usavam máscaras muito terríveis e se pintavam 

assustadoramente. Eu, entretanto, nunca entendi bem o motivo pelo qual, nas Santas 

Escrituras, o terceiro cavaleiro gritava essas medidas. Considerando-se que havia muitos 

agricultores em Portugal, e que havia também o mínimo de terras cultiváveis que ainda se 

prestavam ao plantio, um quilo de trigo e três de cevada por dia de trabalho não me parece 

ruim. Podiam-se assar alguns pães e, ainda que se comesse só os pães ou outras pastas e bolos 

com a cevada, e que se se alimentasse mal, estavam os estômagos cheios, ora, vinagres! E o 

vinho, convenhamos, também tem seus efeitos benéficos. Havendo água em muitos rios, não 

vejo qual seria, pois, o problema de se viver apenas com esses gêneros alimentícios. A não ser 
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que o cavaleiro estivesse se referindo a toda a produção de trigo e cevada no mundo ser de 

apenas um e três quilos respectivamente. Aí, certamente, não haveria nem pão nem vinho para 

todos. Perguntei a D. Hermenegildo o que significava aquela passagem mas ele também não 

soube responder. Tampouco ficamos sem entender o motivo pelo qual o óleo havia de ser 

poupado se não haveria o que se nele cozinhar. Talvez para acender as velas, disse D. 

Hermenegildo uma vez. De uma igreja sem velas faz o diabo sua casa, explicou-me num tom 

sinistro à luz das velas e candelabros. Apocalipse ou não, as vilas e as cidades transbordavam 

de desocupados e retirantes, e o banditismo crescera nas estradas como nunca, mas, também 

para o infortúnio dos maus feitores, não havia muita coisa a ser roubada. Quem tinha algumas 

posses escondia-as bem, um pão ou pedaço de bolo, quando aparecia, custava o preço de uma 

carroça de vinho! Tanto era o vagar por Portugal que D. Afonso IV mandou proibir o ócio e a 

vagabundagem, e nisso, tenho certeza, também pensou em mim, seu velho desafeto da 

infância e, de fato, muitos soldados da coroa perseguiam menestréis que andavam por ali e 

por aqui como eu, isto vi e ouvi muitas vezes, e não foram poucas as oportunidades em que 

tive que me esconder para salvar-me da prisão e, especialmente de Sua Majestade. 

E houve uma vez em que, novamente, D. Pedro adentra os muros de Alcobaça e sobe 

para o scriptorium à procura de D. Miguel. Berrava e cuspia com suas bravatas em cima dos 

monges e dos pergaminhos e alardeava com sua armadura de um aço escuro e atemorizava 

com seus olhos saltados e sua barba negra e comprida e seus cabelos longos e sua gagueira 

incompreensível. Pisava forte, como era costume, para fazer barulho e chamar a atenção de 

todos, tanto que, naquela época, nas noites de tempestade quando se ouviam trovões, dizia-se 

aos miúdos: eia que vem D. Pedro! E neste dia de grande calor em que a tortura do ofício de 

copista era dobrada, porque à noite era o frio a chicotear-lhes as costas e a entortar suas mãos, 

D. Pedro esbravejava mais do que de costume e chegou a empurrar as escrivaninhas mas foi 

nisso logo advertido pelo abade que, com voz potente e autoritária, dirigiu-lhe um “Vossa 

Alteza, por favor!” tamanho e com tamanha autoridade, segurando a grande cruz dourada que 

trazia ao peito, que D. Pedro teve que engolir sua fúria e desculpar-se, e quem muito disso se 

lamentou foi um noviço chamada Honório que teve o azar de encontrar com Sua Alteza 

contrariado ao sair do mosteiro e por isso desferiu-lhe um bom golpe de manopla no rosto, no 

pobre que nada tinha a ver com o rabo do monge63, lançando-o a uma boa distância nos 

                                                 
63 Segundo D. Hermenegildo contou-me, a expressão “ter a ver com o rabo do monge” vem de uma lenda que diz 
que, logo que se fundou o mosteiro de Alcobaça, o diabo, que não desejava que mais uma igreja se plantasse na 
terra, passou-se por monge para atentar os demais e assim desfazer aquela comunidade. No entanto, ele se 
esquecera de esconder o rabo, cuja ponta vermelha aparecia por debaixo da batina arrastando-se pelo chão. 
Aquilo trouxe muita confusão, porque o diabo desaparecia sob o capuz do hábito e ninguém sabia quem era 
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jardins do claustro. D. Pedro fora, naquele dia, saber do andamento de seu livro, mas não 

encontrara D. Miguel tampouco os fólios prometidos. D. Hermenegildo teve que intervir e 

explicou que D. Miguel, naquele dia, não estava presente, era o dia da confissão das monjas 

de Cós, mas que sabia que o copista já havia começado a trabalhar no livro, separando e 

consultando muitas fontes na biblioteca, como a única cópia do Hortulus Deliciarum64, e que, 

portanto, Sua Alteza poderia tranquilizar-se e, mais, lembrou-o de que os livros como esse 

pedido pelo rei são demorados e que todo o tipo de interrupção atrasa-os ainda mais. D. Pedro 

pareceu entender o recado, mas não engoliu a oliva de todo. Era teimoso, tudo tinha que ser a 

seu tempo e a seu modo. Definitivamente, puxara o pai. Já que estás aí, disse o corvo, que 

decisão tomou Inês em relação ao convento? Decidiu-se poucas semanas depois de eu a ter 

deixado no castelo a se juntar às monjas em Cós. Mandou-me uma carta, está comigo. Leio-a? 

Por favor. Pois, diz ela assim: 

 

Ao querido amigo D. Tadeu, 

Menestrel de Alcobaça e Serra Alta 

 

Eu te peço desculpas, antes de outra coisa escrever-te, por não tê-las dito pessoalmente, mas, 

acredito que tu saibas como seja penoso para mim reviver todos os tristíssimos acontecimentos 

que a vida reservou para mim. Tinha, confesso, a intenção de mandar-te um mensageiro para 

que estivesses aqui para nos despedirmos apropriadamente e para que conversássemos sobre 

nossos destinos. Mas preferi os pergaminhos e a tinta. Talvez, sendo tu um menestrel, 

compreendas minha atitude. Desde que te fostes, passei dias enclausurada, sob o peso de meu 

luto, de meu segundo luto. Nunca entenderei os desígnios de Deus e os caminhos da vida que 

fizeram de mim o que sou hoje. Pensei muito e muitos dias sobre todas essas coisas, e também 

aconselhei-me com o frei Rufino que é responsável pelos serviços da nossa pequena capela, e 

que tu conheceste no enterro de Henrique. Frei Rufino, depois de muito ouvir minhas 

lamúrias, aconselhou-me a tomar o hábito em Cós, pois, segundo ele, se minhas dúvidas recaem 

todas sobre a vontade divina, nada melhor do que pedir ao próprio Deus a iluminação do 

                                                                                                                                                         
monge e quem era o demo, assim, uns acusavam os outros de serem o próprio anjo caído. Até que um dia, um 
monge cujo nome não chegou até nós, pisou, sem querer, no rabo do diabo e este caiu no chão, no que todos os 
monges lhe deram muitas pancadas e lhe queimaram a pele com seus crucifixos e o amarraram numa grande cruz 
de madeira e o exorcizaram e ele voltou para o inferno. Por isso se diz que, quando alguém não é culpado de 
alguma coisa, ele nada tem a ver com o rabo do monge, pois não é ele o monge com rabo, o diabo. 
64 D. Hermenegildo nunca encontrou referências da entrada deste livro na biblioteca de Alcobaça. Nunca soube, 
portanto, como chegara até lá. 
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Espírito Santo, e isso se faz melhor nos conventos e mosteiros, sem a pressão do mundo sobre 

nós. Partirei em breve para Cós, mas deixo tudo como sempre foi. Não me desfarei do que 

Henrique deixou para mim. Como te disse antes, essa pode ser a minha garantia de entrada 

para o mosteiro. Já deixei ordens para que tu sejas bem recebido, e que te sirvam como 

serviriam ao próprio D. Henrique nos dias em que estiveres aqui que, como sabes, são tantos 

quantos desejares. Meus dois lutos, deixá-los-ei dentro dessas paredes, pois é preciso orar com 

o coração leve, e também é preciso encontrar respostas, as minhas respostas. Talvez um dia 

retorne ao castelo e despeje de lá os lutos que agora deixo, mas isto são dias a vir, não se pode 

dizer, sequer, se chegarão, não é mesmo?, ainda mais com todo esse alvoroço em torno do Juízo 

Final que está a nos acometer. Meus empregados e minhas aias juram ter visto os cavaleiros 

do Apocalipse todos os dias. A cada dia que passa, parecem-lhes mais terríveis e mais temíveis 

são os seus relatos. Quase chego a divertir-me, mas, no final, olhando para minha própria vida, 

quem sabe não é na ignorância dos simples que está toda a sabedoria de Deus? Eu mesma não 

tenho mais certeza do que vejo. Acreditas tu que outro dia mesmo, indo até a capela, ao passar 

pelo memorial do meu tão estimado Número Nove, jurei vê-lo em carne e osso, e pude mesmo 

chegar a vê-lo sorrir? Que te parece, meu querido amigo? Não sei o que seja pior, se a aparição 

do fantasma de um cachorro ou o fato de essa aparição, sendo a de um cachorro, ser capaz de 

sorrir. Logo acreditarei que animais podem falar, a tola Inês. Só mesmo nas histórias 

adoráveis que tu me contavas, lembra-te delas? E por falar em histórias, vê se podes crer nesta. 

Não te esqueceste de Joana, pois não?, a pequena aia que falava até que doessem nossos 

ouvidos e os de todos por aqui. Pois, num desses dias, conversávamos nos jardins sobre coisas 

que as mulheres conversam entre si e confessei a ela que vinha pensando em ser monja e que 

talvez em breve ela passaria a visitar-me em Cós. Ficou muito preocupada pois ouvir dizer, esta 

impossível, que um monge beneditino sumiu dentro do convento e que ninguém sabe dizer o 

motivo disto. Podes acreditar nesta ventura?! Ah, meu querido amigo Tadeu, quantas saudades 

tenho de ti e dos dias que passamos juntos nós três cá em Tancos. Tantas memórias, tantas 

recordações. Creio que, não fossem elas, já teria sucumbido à melancolia e à solidão. 

Quando estiveres lendo essas poucas linhas, que tu mesmo mas ensinaste a desenhar, já 

estarei, se for aceita, dentro dos silenciosos e misteriosos muros de Cós. Mas não te aflijas, 

podes visitar-me quando quiseres, será de meu gosto também rever-te. Que te parece? Ainda 
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sou metade lágrimas, mas, a outra metade, é de esperança; desejo acalmar meu espírito e 

sossegar meu coração; desejo cicatrizar minhas feridas, meu caro menestrel. E isso é tudo.  

 

Daquela que te deve as letras e as histórias do mundo, 

Tua amiga até o dia do Juízo Final, 

Inês. 

 

E tu a visitaste depois? Certamente que sim! Não havia praticamente distância entre nós e 

éramos amigos antes de qualquer coisa. Mas ela não fez os votos? Disse-me certa vez que não 

chegou a fazê-los, mas não havia abandonado totalmente à ideia Prendiam-na ao mundo 

principalmente os bens deixados por Henrique, que não eram poucos. Não que Inês fosse 

ligada às coisas mundanas, pois não era, em verdade, vi poucas pessoas com o 

desprendimento e a generosidade de Inês. A questão estava na sua indefinição quanto a 

encerrar-se totalmente no convento ou voltar à vida normal de todos nós. Conversávamos 

sobre tudo. Ela me contava sobre a rotina diária de muito trabalho, como a têm todas as 

monjas, e também de leitura e oração. Dizia-me que, aos poucos, sentia-se mais leve, mas que 

também sentia saudades, muitas, ainda, de Henrique e dos pais. Eu, sempre que podia, 

contava-lhe histórias que ela ainda não conhecia e ela, agora rodeada de livros da biblioteca, 

também contava-me algumas ainda desconhecidas para mim. Uma vez confessou-me que 

achava a abadessa um tanto amarga, pouco afeita a delicadezas e muito rígida com aquelas 

que haviam feito os votos. Esse é um dos motivos pelos quais ainda não os fiz, dizia-me 

fagueira. De uma maneira geral, achei-a menos sofrida conforme a visitava. Sempre que 

podia, levava-lhe notícias sobre a administração do castelo e das terras. Nessa época, como já 

disse, nada estava fácil, mas as terras de Inês estavam suportando relativamente bem aqueles 

nefastos dias. Não era eu, entretanto, a sua única companhia. Com o desaparecimento de D. 

Crisóstomo, era necessário que Alcobaça deslocasse um novo confessor para as monjas, haja 

vista que Cós era da jurisdição eclesiástica de Alcobaça. Soube depois, por D. Hermenegildo, 

que nosso amigo, D. Miguel, tinha sido escolhido e ia uma vez por semana tomar a confissão 

das irmãs. E foi numa dessas visitas que o destino amarrou a todos nós... 

Era um domingo. D. Miguel partira muito cedo de Alcobaça seguindo para Cós, para 

ouvir a confissão semanal das monjas. Como já se disse anteriormente, D. Miguel muito se 

assombrava com as terríveis confissões dessas moças, mas nunca se revelou o teor dessas 

confissões. Não passa, devo dizer, nada pela minha cabeça que possa coadunar-se com essas 
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possíveis confissões. Mas, visto que um monge já houvera desaparecido no claustro de Cós e 

nenhuma irmã quis nada revelar sobre isso, fico a imaginar o impossível. D. Miguel, quando 

deixava Cós, ao voltar para Alcobaça, dizem que pedia confissão ao próprio abade e passava o 

resto do dia em oração. É claro que, com mais isto, a encomenda de D. Pedro se adiantara 

muito pouco, apenas nas pesquisas e na recolha de livros e manuscritos para a cópia dos 

exempla e, mais de uma vez, D. Pedro voltara a adentrar o scriptorium de Alcobaça com sua 

gagueira fenomenal e seus acessos de fúria, inconformado com a demora da entrega do livro. 

Houve uma vez em que D. Pedro teria puxado a espada e a empunhado na direção do pescoço 

de D. Miguel, ao que o abade, sempre o acompanhando, prevendo esse tipo de atitude, 

empunhou a grande cruz dourada e ameaçou-o dizendo: “Se tens o desejo de seres o rei de 

Portugal algum dia, abaixa tua espada!”. Daquele dia em diante, soube, sempre por D. 

Hermenegildo, que o abade e o príncipe nunca mais se falaram a não ser pelo olhar. Os D. 

Pedro chegaram ao ponto máximo da tolerância. Algumas vezes o próprio Afonso IV era 

chamado a Alcobaça para intermediar a situação e acalmar os ânimos. Não é preciso dizer 

que, na Ala dos Conversos, D. Afonso IV reprovava veementemente as atitudes do filho, e 

não só em relação às afrontas ao mosteiro, mas também sobre sua vida pessoal, mas disso 

falarei mais adiante. E também não é preciso dizer que Irmão Honório continuava a estar 

sempre no lugar errado e na hora errada. Mas, então, como eu dizia, foi naquele domingo em 

especial, quando D. Miguel chegava para ouvir as confissões das monjas que ocorreu o que 

agora passo a relatar. O monge desapeou como de costume, levou seu cavalo para os 

estábulos de Cós e foi para o claustro do convento, onde havia uma cela especial para os 

confessores. Nunca houve uma regra específica que determinasse que monjas e confessor não 

se encontrassem sob nenhuma hipótese dentro das paredes do convento. O que havia era uma 

observância tácita em relação a conversas prolongadas e particulares entre o confessor e as 

monjas. Ao contrário do que escrevem outros manuscritos satíricos e licenciosos, nos âmbitos 

monásticos levava-se muito a sério a questão da castidade, mesmo dos monges e monjas que 

ainda não fizeram os votos. A preocupação dessas comunidades, muito mais do que a 

consumação dos prazeres da carne, era a paixão. A paixão era a grande tentação que todos os 

monges e monjas temiam, porque a paixão, lia-se muito em textos árabes e de muitos Santos 

Padres, era uma doença sem cura que poderia levar à morte, deixando o apaixonado num 

estado de inconsciência do qual raramente saía. As tarefas diárias dos mosteiros e conventos 

poderiam ser arruinadas pelos apaixonados, não havia mais concentração para os cantos e o 

indivíduo definhava por não querer comer. Muitos abandonavam o hábito e acabavam 
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vagando sem destino, normalmente atrás de seus amados e amadas. Há muitos relatos que 

correlacionam a paixão com a licantropia. É de Santo Eustáquio a máxima de que mais vale o 

diabo no claustro que um monge apaixonado. E é de Santa Godofreda o provérbio que diz que 

uma comunidade pode resistir a tudo, exceto a uma monja apaixonada. Teme-se a paixão pois 

é ela que abre a porta para a tentação da carne e muitos outros males. Conta-se também que a 

junção carnal entre irmãos e irmãs de hábito, por ela mesma, é perdoável se houver 

arrependimento, pois não é duradoura e é passageira, mas a paixão é semente de muitos males 

por que é perene e não permite que o apaixonado ou a apaixonada entenda sua condição e, 

portanto, não se reconheça como doente nem como culpado ou culpada das artimanhas que a 

paixão os obriga a cometer. E é como diz essa passagem que muito se repete em todos os 

mosteiros e conventos. Exemplo. Huuma abadessa dhuum mosteyro poynha grande guarda 

sobre suas monjes. E per engano do diaboo ouue junntameento cõ huum mancebo. E, por nõ 

seer eencuberto seu peccado, concebeo e foy prenhe. E, porque ella castigaua muy been suas 

monjas, mouera[m] se grauemente contra ella, quando a uiram prenhe e diserõ no ao bispo. E 

elle ueeo uisitar o mosteyro. E [a] abadesa foy chamada ao cabiido e nõ sabia que fezesse. E 

tornou se aa beenta Uirgem com muytos gimidos e cõ muytos sospiros, cantando as suas oras 

muy deuotamente, pidindo lhe acorrimeento een tam grande pressa. E, estando em esto, 

adormeceo e apareceo lhe a beenta Uirgem een sonhos cõ dous angios e disse aos angios: 

Dessencarregade a do encarrego do filho que trage enno ueentre e leuade o a aquelle jrmitã que 

uiue en aquelle loguar que he daqui seis milhas e dezede lhe que lhe mãdo que o crie per sete 

ãnos. E disse aa abadesa: Tu es liure do doesto que temias, e daqui en diante cauida te do laço 

do peccado. Tu seras aficada do bispo, mas nõ temas, ca ligeyrameente passaras. E, esto dicto, 

desapareceo a uisom. Veo o bispo ao cabidoo e buscarõ a abadesa e acharõ na ante a jmageen da 

beenta Uirgem. Entom a trouuerõ ao cabidoo [e] co[m] muytos doestos deytarã na fora. E 

mãdou o bispo a dous creligos que soubessem a uerdade, e acharom que nõ era prenhe e diserom 

ao bispo que ella era sem culpa. E o bispo pensou que lhe peitara ella alguun auer e foy a catar 

per sua persoa e nõ achou en ella sinal de maldade nehuma e lançou se aos pees della, pidindo 

lhe perdõ das enjurias que lhe fezera. E ella se marauilho[u] da humildade do bispo e lançou se 

en terra, dizeendo que nõ era digna. E o bispo posse peenna sobre as mo[n]jas pollo falso 

testemunho que asacarõ aa abadesa, segundo elle pensaua. Mas a abadesa por hõrra da beenta 

Uirgem ante quis confessar o seu peccado pera as liurar ca as leixar padecer. Quanto o bispo 

ouuio cõtar aa abadesa todo seu fecto, marauilhou se muyto e mãdou logo dous creligos ao 
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jrmitam que tiinha o filho da abadessa. E o jrmitam mostrou lhe o menino e disse lhe: Oge me 

ennviou a bennta Uirgem este minino per dous mãcebos que o criasse. E o bispo ficou muy ledo 

e, depois que o minino foy crecido, tomou o een sua cõpanhia e foy depois sabedor e onesto, een 

tal guisa que foy depois bispo daquelle bispado depos morte daquelle bispo. E asy parece que o 

concebimennto dos filhos carnaes pooem aas vezes as madres en grande periigo, asy como foy a 

esta abadessa, se lhe a beenta Uirgem nõ acorrera. Poreem, consiirando o homenn os periigos 

e os cuidados e danos corporaaes e spirituaaes que se seguen dos filhos e da molher e das outras 

dilectaçõões carnaes, nõ deuia auer por boa andança as dictas cousas, ca en uerdade mais som 

amargura e maa uenntura que boa andança neen uerdadeyro bom. 

E é por isso que a grande maioria do clero regular atentava sempre para essa questão 

de forma natural. Já no claustro, D. Miguel preparava-se dar o sacramento da confissão. Era a 

hora terça e todas as monjas sabiam que, nos domingos, a esta hora, deveriam estar na igreja à 

espera de que o confessor entrasse no confessionário. Na verdade, forma pouquíssimas vezes 

aquelas em que D. Miguel viu o rosto de alguma monja. Houve uma exceção, no primeiro dia, 

quando teve que ser recebido pela abadessa para se apresentar e ser introduzido às normas da 

comunidade. Ainda neste dia, conheceu algumas monjas enquanto a abadessa o conduzia para 

se familiarizar com a igreja e as dependências do convento. Santa Maria de Cós não era um 

convento tão grande quanto Alcobaça, mas não se podia chamá-lo de pequeno. Humilde, 

talvez, mas não pequeno. Tinha uma igreja onde cabiam com folga cerca de duzentas pessoas 

da cidade e um coro atrás do altar. No prédio ao lado, o único anexo à igreja, estava o claustro 

e as celas. Atrás do claustro ficavam a cozinha, o refeitório e uma sala de leitura com acesso a 

uma outra sala comprida, a biblioteca. A robustez das construções, entretanto, dava a 

impressão de que Cós fosse maior do que realmente era. A igreja contava com uma única 

torre, modesta, mas vigorosa, com seu sino de bronze capaz de alcançar toda a cidade com 

suas poderosas badaladas. Depois da oração de preparação para a confissão, D. Miguel deixou 

sua cela e atravessou o claustro rumo à igreja. No caminho, entretanto, viu uma monja 

andando pelas laterais do claustro, sem pressa, parecia estar passeando sem maiores 

preocupações. D. Miguel sabia que não deveria se intrometer, pelos motivos já expostos e 

também porque se atrasaria para a confissão das irmãs, mas, mesmo assim, achou por bem 

lembrar à monja do sacramento dominical e, inocentemente, foi até ela. Aproximou-se. Irmã? 

Sim? O sorriso de Inês deitou por terra D. Miguel. Não foi preciso mais nenhuma palavra, 
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nem mais um olhar. D. Miguel jamais vira tanta beleza numa moça65. Os olhos cor de mel de 

Inês, ainda mais claros e brilhantes com a luz do sol daquele domingo, esvaziaram a mente do 

monge alcobacense. Irmão?, disse ela, reestabelecendo o contato. D. Miguel não disse nada, e 

Inês repetiu? Irmão?, sente-se bem? D. Miguel piscou os olhos e se recompôs. Sim, estou 

bem, não é nada. Você não vai se confessar, Irmã? Não cometi pecado algum essa semana. E 

sorriu. O sorriso de Inês, emoldurado pelo rosto alvo, anguloso porém suave, trouxe uma paz 

indescritível a D. Miguel. Inês. Meu nome é Inês. Irmã Inês. Eu sou D. Miguel, seu confessor. 

Não lembro de sua voz, Irmã Inês, não se confessou comigo ainda, pois não? Não, verdade, 

ainda não. Depois que D. Crisóstomo desapareceu... Fez uma pausa. Sim? Depois que D. 

Crisóstomo deixou-nos não voltei a me confessar. É compreensível. Não é raro criarmos laços 

de afinidade com quem nos acostumamos, mesmo que seja através da janelinha vazada de um 

confessionário. Mas, mesmo assim, devia se confessar. Oh, não fiz os votos ainda, posso 

passar sem a confissão semanal. Entendo. E virás aqui então todo o domingo, pois. Como já 

tenho feito há alguns domingos. No outro canto do claustro surgiu a abadessa à procura de D. 

Miguel. Estava atrasado. Viu-o conversando com Inês e preferiu esperar antes de fazer 

qualquer movimento. Não se passou muito mais tempo e os dois se despediram. D. Miguel 

assustou-se com a figura da abadessa a sua espera, mas deixou que ela o encaminhasse ao 

confessionário. Inês permaneceu no claustro. A paz que a reclusão lhe trouxera não duraria 

muito mais. Naquele domingo, D. Miguel não ouviu uma palavra sequer das que desfiaram as 

monjas da comunidade de Cós, e todas elas rezaram o mesmo número de pais-nossos, credos 

e aves-marias. 

Em Lisboa, certo dia, pouco antes das Completas, D. Afonso IV ainda estava 

despachando documentos que firmavam acordos comerciais com Francia, onde a escassez de 

alimentos não se fazia tão grave, quando foi interrompido com a presença de D. Constança à 

porta do salão onde trabalhava Sua Majestade. Constança estava com suas roupas de dormir, o 

                                                 
65 Assim como no episódio em que D. Tadeu parece não ligar a história de Inês Figueira, que lhe fora contada 
por D. Henrique, à história em que ele ajuda Maira no parto da própria Inês, esta passagem também é digna de 
admiração. Como é possível que Miguel, que se apaixonara profundamente por Inês, à primeira vista, no dia de 
seu casamento com D. Henrique, seja incapaz de reconhecer na Inês com quem conversa em Cós aquela Inês por 
quem se apaixonara, se as duas são a mesma pessoa? Caso estranhíssimo, para o qual não tenho explicação. 
Posso supor que a constante troca de autores, cópias e fontes do Romance do Horto seja a responsável por fazer 
os próprios personagens se perderem em suas recordações. Mas, e se, por causa da interrupção que sofreu este 
livro quando foi entregue à Inquisição, ou dos caminhos que percorreu até chegar à Irlanda, saindo de Alcobaça, 
e que ninguém pode saber quais foram, perderam-se fólios e passagens importantes? Cabe a nós afirmar que as 
Ineses são as mesmas, de fato, com tantas possíveis lacunas? O personagem de um manuscrito, quando este 
manuscrito é copiado, permanece o mesmo na cópia feita? O fato é que até o final desta cópia, D. Miguel não se 
lembrará de Inês no dia de seu casamento com D. Henrique, e não há nada que se possa fazer, pois assim 
escreveu-se. S.H. 
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cabelo desgrenhado e parecia ter chorado por muitas horas: tinha a cara amarrotada, os olhos 

fundos e as faces vermelhas. No entanto, seu olhar era de resignação, de conformidade, mas 

também era um olhar que parecia pedir ajuda. Constança tinha a firmeza, ainda que na 

humildade de uma súplica, de quem havia feito tudo o que podia, mais uma vez, para lidar 

sozinha com seus problemas. Nenhuma palavra sequer percorreu o salão naquela noite, tudo 

foi dito pelo olhar. D. Afonso IV entendeu o apelo de D. Constança e bateu com força na 

mesa, derramando o recipiente com a tinta-noz fabricada por Seu Fortunato deixando-a 

escorrer até o chão. Levantou-se furioso, tal como o filho costumava fazer em seus acessos de 

raiva infantis mas, ao contrário de Pedro, Afonso carregava o ódio de um homem 

desrespeitado. Passou por Constança sem mais cruzar seu olhar com o dela e avançou pelos 

corredores do castelo de São Jorge em direção a um pequeno cômodo na torre norte que 

servia aos soldados que permaneciam nas torres quando era preciso fazer vigílias. Afonso 

subiu as estreitas e frias escadas em caracol, por onde mal conseguia passar e, chegando até a 

porta, arrombou-a e derrubou-a no chão gritando o nome do filho. O que viu não era nenhuma 

surpresa, nem para ele nem para ninguém: Pedro e Inês de Castro estavam nus; ele a forçava 

contra a parede. Afonso não teve o menor pudor de avançar dentro do pequeno quartinho na 

direção dos dois amantes. Pedro se colocou à frente de Inês, protegendo a jovem das suas 

vergonhas e da fúria do pai. O rei levantou a mão direita o mais alto que pôde e golpeou-o na 

face tão forte que o derrubou no chão, fazendo-o bater com a cabeça na parede do quarto 

apertado. Seu cão!, gritou quando do seu golpe. E, virando-se para Inês, deu-lhe o mesmo 

tapa e arrancou-lhe sangue da boca, derrubando-a no chão em prantos, ao que esbravejou: e 

tu, sua cadela! Agora, cão, continuou o rei, levanta vais ouvir o que tenho a dizer. Pedro não 

sabia bem que reação deveria ter. Quis esbofetear o pai como ele lhe fizera, mas sabia que o 

pai encolerizado era imbatível e impiedoso. Como hesitou em levantar, Afonso pegou-o pelo 

pescoço e o empurrou sem soltá-lo contra a parede. Agora ouve bem, patife, disse o rei, se tu 

pensas que vou tolerar essa velhacaria dentro desse castelo e sob os olhos de toda a corte por 

mais tempo estás enganado! Tu te esqueces, continuou Afonso, de que tens uma esposa 

legítima, filha e sangue de Castela, e que teu casamento é a aliança que mantém este reino de 

pé e em paz, seu maldito adúltero?! Enquanto Afonso gritava com o filho, Inês cobria-se com 

suas roupas espalhadas pelo chão do quartinho e experimentou sair daquela situação 

engatinhando por trás de Afonso. Este, quando viu que a jovem aia de Constança tentava 

escapar, pisou-lhe pesadamente às costas e prendeu-a no chão, fazendo-a soltar grito de dor, e 

ainda lhe disse: que vergonha é essa que queres cobrir, sua rameira?! Duvido que não haja 
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homem neste castelo que não te tenha visto ou experimentado, cadelinha galega! E Pedro, 

engasgado com a mão do pai no pescoço, disse, gaguejando: incluindo Vossa Majestade? 

Afonso arreganhou os dentes e apertou ainda mais o pescoço do filho nu e indefeso. Escuta e 

escuta bem o que te vou dizer, vilão: tu não tens o direito de levantar dúvidas quanto à minha 

fidelidade à tua mãe, ouviste bem? Engole o que tu disseste ou faço eu mesmo com que tu 

engulas, que me dizes?, e bateu com a cabeça do filho à parede. De fato, não se conhece 

nenhum adultério da parte de D. Afonso IV. Até onde eu soube, foi um rei muito mais 

ocupado em tentar salvar Portugal de várias pequenas rivalidades constantes com Castela, da 

fome e de outras terríveis ameaças dos quais falarei em breve do que até mesmo com a 

própria família. Apesar de ter personalidade difícil, principalmente com este que isto escreve, 

não se pode deixar de registrar sua lealdade com Portugal e com a família. Afonso era um 

homem que podia ter suas questões pessoais, mas nunca se soube de nenhuma ignomínia além 

das necessárias manobras políticas para o bem de sua gente. D. Tadeu? Sim? E como sabes tu 

dessas coisas tão particulares que aconteceram na privacidade dos muros de São Jorge? Sei 

dessas coisas porque outros souberam antes de mim e me vieram contar. Além disso, não sou 

tão responsável pelo que escrevo. Tu és uma cópia manuscrita, já devias saber que podemos 

enfeitar o pavão, mas o pavão já estava lá antes de nós. Mas tu acreditas neste pavão de que 

falas? Acreditar não é importante, ele estava lá, aqui estão os fólios a que se mandou 

copiarem. Eu apenas sei das histórias e as reproduzo. E D. Tadeu encheu de pena a tinta e 

continuou-me. Como se chamava o pavão?, perguntou o corvo. Que pavão?, disse eu. Este 

que se discute existir ou não. Oh, não sei, é um pavão retórico, de fato, não existe, é uma 

metáfora. Então, por não existir, o pavão se chama apenas pavão? É o que parece. Mas, se é 

assim, logo eu também sou uma metáfora? Não existo pelo fato de me chamar Corvo? Não, tu 

te chamas Corvo, e não corvo. Repara que eu não falei de um Pavão, mas de um pavão, logo, 

tu existes, o pavão é que é uma metáfora, ou antes, é mais um ditado popular. Não havia 

reparado, tens razão. É que sinto, às vezes, que nenhum de nós existe. Isso é 

improbabilíssimo, cá estamos, e isso é tudo. O corvo não se convenceu muito e, logo que 

continuei a escrever, fingi não ter ouvido um resmungar seu: mas , ora, o pavão também 

existe, ou existiu... Que estranho livro esse... E, dizendo aquelas palavras para o filho, largou-

o empurrando-o para o chão, onde ficou até que o pai saísse do quarto, mas não sem antes 

levantar pelos cabelos Inês de Castro. E tu, disse cuspindo-lhe o rosto, já faz tempo que te 

quero por a pontapés daqui para fora, sua pequena ordinária, réproba! Que este trapaceiro 

engane sua esposa, isso já é, para mim, impensável, mas tu, tu te atiraste para cima dele como 
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uma corsa no cio, quando teu dever era seres fiel à tua ama. E subiu as escadas segurando-a 

pelos braços, nua, com força, até o pátio da torre. Lá chegando, encontraram uma grande 

ventania seca e quente. Pedro veio logo atrás. Afonso dirigiu-se para a beira da ameia, de 

onde se podia vislumbrar toda a cidade e também o Tejo, de um azul-escuro lamuriento e 

ameaçador. A noite não tinha estrelas, era tudo um recorte negro de nuances tênues. Ali, os 

pés de Inês tocaram as pedras da murada e ela entrou em pânico. Tinha eu, disse Afonso, 

muito gosto em jogar-te daqui de cima, porque sei que tua peçonha escorre entre essas 

paredes desde o dia em que pisaste aqui pela primeira vez. Agora dize-me, pequena vilã, dize-

me o que me impede de fazê-lo? A Pedro coube apenas gritar para o pai que não cometesse o 

assassinato daquela jovem, ao que o rei demoveu-se da ideia. Afonso soltou Inês e dirigiu-se 

para a portinhola que dava para o pátio, mas, antes de sair, disse aos dois amantes, olhando 

Pedro nos olhos com vigor: o sangue dela está em tuas mãos, Pedro. E, virando-se para Inês: e 

o teu, meretriz, nas mãos de tua senhora. E deixou os dois a sós, nus, aterrorizados, doloridos 

e feridos no alto da torre norte, testemunhas de uma terrível tempestade que se aproximava 

com relâmpagos e trovões ao longe. Antes de voltar para o salão onde estava despachando, o 

rei passou pelos aposentos de Constança e quis bater, mas talvez a mulher do filho estivesse 

exausta, como lhe parecera alguns momentos antes. O vento que anunciava a tempestade, 

entretanto, brincava nos corredores do castelo e empurrou a porta do quarto de Constança. 

Afonso achou que, como não estava trancada, não haveria mal em entrar. Empurrou a porta 

mas, o que viu, bastou para que não perturbasse a nora. Constança estava sentada numa 

cadeira perto da janela e olhava para a Lisboa iluminada, assustada ante o dilúvio prometido 

para dali a alguns instantes. Ela não olhou para a porta, talvez nem tenha percebido o rei a 

observá-la, e nem se moveu. Afonso achou melhor deixá-la a sós, e retirou-se. Jamais 

chegaria a saber que a jovem Constança lembrava com saudades e lágrimas de sua infância, 

interrompida com o casamento com Afonso XI de Castela. A vida de Constança acabara 

muito antes de começar, e Afonso sabia disso, e culpava-se por ter arranjado o casamento do 

filho com ela. No fundo, o rei de Portugal sentia-se responsável pela infelicidade da moça, e 

por isso a defendia tanto das aventuras amorosas do filho. Naquela noite, o castelo de São 

Jorge foi assombrado por muitos fantasmas, e foi dormir em profunda tristeza e pesados 

arrependimentos. 

Tu não quiseste investigar o desparecimento desde D. Crisóstomo dentro do convento 

de Cós como o Coruja Escarlate? Parece um fato digno deste personagem, não? Oh, mas eu 

investiguei! Principalmente depois do que soube através de D. Miguel. Posso adiantar 
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algumas coisas, mas toda a aventura deixei-a para as Crônicas do Coruja, escritas por D. 

Miguel, o problema será encontrá-las... Mas, bem, eis o que lhes posso contar e o que lhe 

posso escrever. Eu, D. Miguel e D. Hermenegildo conversamos sobre os últimos 

acontecimentos. D. Miguel nos contou que sua família passava os dias em Francia, pois, caso 

contrário, acabaria falindo em Portugal com a crise. Em realidade, os Corrêa acabaram 

salvando muitos outros comerciantes portugueses com essa iniciativa. Poucos eram aqueles 

que se aventuravam numa viagem até as grandes províncias francesas do oeste do país, em 

guerra com a Inglaterra há já quase dez anos. Nós três conversávamos sobre tudo, a bem da 

verdade; era um dia monótono. Falávamos sobre o Juízo Final, líamos e traduzíamos livros 

escolhidos por D. Miguel para que ele escrevesse o livro de D. Pedro, ainda atrasado, e 

também ríamos muito com algumas desventuras vividas pelo Coruja Escarlate. D. 

Hermenegildo ainda se intrigava com o fato de não haver uma pena sequer da cor vermelha 

nos relatos do Coruja. D. Miguel, é claro, não sabia de nada. O único a saber da minha outra 

identidade era o bibliotecário-mor, o que, aliás, faz todo o sentido. Conversamos também 

sobre a função de D. Miguel como confessor em Cós e discutíamos empréstimos e devoluções 

entre as duas bibliotecas. D. Miguel acabara também sendo o responsável por essas 

atividades, já que a biblioteca de Cós, bem como todo o convento, eram da jurisdição 

alcobacense. E foi numa dessas conversas reservadas entre mim e D. Miguel, e logo sabereis 

o motivo da exclusão de D. Hermenegildo, que fiquei disto sabedor. Num dos domingos de 

confissão, após o sacramento ao qual, aliás, não compareceu novamente Inês, D. Miguel se 

dirigia para a sua cela, atravessando o claustro, e não se demoraria, como de costume, para 

voltar à Alcobaça. No entanto, encontrou Inês nos jardins internos e conversaram 

demoradamente. Não a vi hoje no confessionário, Irmã, já faz um bom tempo que não te 

confessas. Acabei decidindo-me a não fazer os votos, irmão, estou desobrigada. Mas mesmo 

os leigos precisam se confessar, tu bem o sabes, pois não? Sim, eu sei, mas se não há pecados, 

que se há de fazer? Cometê-los para confessá-los? Pois, não haveria senso realmente em nada 

disso. Irmão, senta-te aqui comigo uns minutos? Miguel e Inês já se haviam aproximado há 

alguns domingos. Ele nunca deixara de pensar nela desde a primeira vez em que se viram. 

Ela, por várias vezes, viu-se também pensando nele, mas resistiu a todo tipo de impulso 

amoroso. Os dois simplesmente estavam apaixonados, mas, cada um por seus motivos, nada 

puderam fazer a respeito disso. Não por muito tempo. Sentaram-se num dos bancos de pedra 

do jardim que se dividia em quatro seções, cortado por duas vias em forma de cruz 

encontrando-se numa pequena fonte no meio da pequena área verde. Havia pequenas árvores 
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e arbustos curtos faziam os contornos das áreas ajardinadas. Não faltavam pássaros nem 

borboletas; as irmãs sempre deixavam pedaços de frutas sobre os galhos e na borda circular da 

fonte todos os dias. Não era a época das flores, mas D. Miguel sabia que, quando floresciam, 

davam ao pequeno jardim um outro ar, mais colorido e mais perfumado. Os cantos dos 

pássaros eram variados, e era possível perder-se entre melodias diferentes, como os cheiros e 

os voos irregulares das borboletas. Não era um jardim tão grande quanto o de Alcobaça, mas 

era encantador. Talvez mais até que o alcobacense. Miguel e Inês se encontravam todos os 

domingos, mas eram encontros muito rápidos e as conversas eram poucas. As semanas, para 

ambos, começaram a se tornar insuportáveis esperas pelos domingos seguintes. Para Miguel, a 

angústia era maior: Inês se transformara em seu primeiro amor. Para Inês, as perdas passadas 

faziam-na temer qualquer tipo de envolvimento emocional com quem quer que fosse, assim, 

procurava ocupar-se de orações e leitura para acalmar seu espírito, embora o rosto de Miguel 

aparecesse repetidamente nos personagens dos livros lidos por ela. Quero te pedir uma coisa, 

disse Inês. Miguel sentiu um calafrio que lhe cobriu todo o corpo deixando-o quase sem visão. 

Apenas sorriu concordando. Tu és um copista em Alcobaça, não é verdade? Sim, um deles, 

somos muitos. Mas já ouvi dizer que tu és um dos melhores. Ora, eu não chegaria a dizer isso 

de forma alguma. Dedico-me muito ao meu ofício, e é só isso. Miguel, e tomou a mão do 

rapaz entre as suas, preciso que guardes segredo do que vou te dizer e te pedir. Miguel engoliu 

em seco. As mãos dos dois jovens suavam. Vais me achar uma louca, mas, ainda assim... 

Podes falar, Inês, não te julgaria, “não julgues para não seres julgados”, lembra-te. Pois, então 

escuta. Fui à biblioteca escolher um livro, mas, para ser honesta contigo, precisava de outro 

tema que não fosse teologia. Miguel sorriu com cumplicidade. Interessei-me por alguns 

bestiários, mas logo terminei-os porque são pequenos e eu gosto muito mais de apreciar as 

incríveis imagens. Também tentei alguns clássicos, mas não são a mesma coisa sem que um 

amigo meu mos conte, como quando era um pouco mais nova. Então acabei por encantar-me 

com um desses grandes compêndios que falam sobre tudo: história natural, história dos 

homens, animais, minerais, os vegetais... Conheço-os. Há vários em Alcobaça. Para ser exato, 

estou lendo-os agora, para uma encomenda que, aliás, está muito atrasada. Pois, não estão 

todas? E sorriram. Mas, escuta, continuou Inês. Este a que me refiro era o Hortulus 

Deliciarum, tu o conheces, certamente. Sim, temos um em nossa biblioteca. Um trabalho sem 

dúvida inspirado por Deus. Se não me engano, foi uma abadessa quem o escreveu, não? Sim, 

Herrad de Landsberg, já faz uns duzentos anos, na Alsácia. Não sabes como me encantei com 

esse livro, as imagens... E que erudição! Maior que a de muitos teólogos. Pois, tomei-o 



 
     

318 
 

emprestado e levei-o para minha cela. Enquanto o lia, esquecia-me de todo o mundo aqui fora 

e decidi que seguir seus ensinamentos e sua doutrina seria cumprir o meu objetivo quando 

entrei aqui: entender os desígnios de Deus na minha vida. O alcobacense limitou-se a sorrir 

novamente. Mas... agora é que tu hás de me ter como insana... Um dia desses qualquer, 

interrompi a leitura pois era a hora do almoço. Fui até o refeitório, comi e retornei como de 

costume. Hesitou. Preocupas-me assim, continua. Bem, voltei e logo quis recomeçar minha 

leitura, mas o livro não estava mais na minha pequena mesinha de cabeceira. Roubaram-no? 

Aqui? Sim e não. Não sei. Isto não é tudo, ouve: no seu lugar havia uma pena de coruja, uma 

pena negra! Muito estranho, sem dúvida. Não esqueceste o livro em outro lugar? Para a pena 

de coruja ainda podemos arrumar uma explicação fácil, o vento, por exemplo. Já procurei-o 

por todo o convento, até na cozinha, e nada! Concordo contigo, não seria a primeira vez que 

penas de aves nos acompanham no claustro e nas celas, ainda mais com esse nosso jardim, 

mas o livro não pode ter saído voando pela janela, e duvido muito que uma coruja consiga 

levá-lo com as patas, é muito pesado. Estou desassossegada. Imagino bem que estejas 

realmente. Miguel pensou imediatamente no Coruja Negra. Segundo as Crônicas da Coruja, 

em que vinha trabalhando, esse era um sinal de que o vilão estivera ali e roubara o livro: a 

pena negra de uma coruja. Se soubesse como encontrar o Coruja Escarlate, avisaria-o de 

imediato, mas ninguém sabia onde encontrá-lo. Restaria ao alcobacense escrever mais essa 

aventura nas Crônicas. E ainda preciso dar conta do livro. Por sorte, não fiz o registro da 

retirada, mas logo se dará falta dele, é muito lido, e se, depois de um monge ter desaparecido 

bem debaixo dos nossos narizes também começarem a sumir livros, a coisa pode acabar mal, 

e, por mal, tu sabes o que quero dizer... Miguel e Inês, assim como todas as comunidades 

monásticas, sabiam que não era necessário muito esforço para que a Inquisição portuguesa se 

metesse em assuntos como aqueles. Tu queres que eu te empreste o Hortulus de Alcobaça? 

Ele está emprestado a mim, poderíamos fazer dele dois Hortulus, ninguém desconfiaria. 

Quando te exigissem satisfação, emprestá-lo-ia a ti, quando mo exigissem, tu mo darias de 

volta, até que se encontre a sua cópia. Pode ser, mas tenho medo. Se roubaram-me um, que 

custa roubarem-me outro? Mas podemos pensar nisso enquanto uma nova cópia não fica 

pronta. Já pedi-a em Coimbra, no convento de Santa Clara-a-Velha. O que me lembra do que 

queria pedir-te. Faltou o ar a Miguel mais uma vez. Tu não gostavas de me escrever um livro 

enquanto o Hortulus não fica pronto? Miguel ficou sem fala. Pois, gostar eu gostava, e muito, 

mas tenho esta encomenda agora, e tão atrasada... Ademais, não sei que tipo de livro te 

poderia escrever que já não conheças. Eu pensava num livro como o Hortulus, que discorresse 
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sobre as coisas existentes em todo o mundo, que conte histórias fantásticas e maravilhosas, 

que fale dos prodígios dos santos e também de outros povos e terras, de outras culturas, dos 

pagãos, dos outros deuses, dos monstros que habitam terras distantes... Às vezes sobra-me 

tempo, apesar dos trabalhos diários e das preces, e tanto fui acostumada a ler e a ouvir 

histórias que agora tudo isso me faz falta se não tenho por perto um bom livro. Apertou a mão 

de Miguel contra as suas e acariciou-as. Mesmo que demore um pouco, eu esperaria, que 

podes dizer-me? Miguel sabia da urgência da encomenda do príncipe e já tinha sentido o fio 

da sua espada em seu pescoço. No entanto, não tinha condições de negar o pedido de Inês, 

estava apaixonado e acreditava que ela também estivesse apaixonada por ele. Não estava 

totalmente errado. Poderia aceitar essa nova encomenda, mas não lhe prometeria nada de 

concreto quanto ao tempo de entrega. E assim o fez. Inês sorriu contente e abraçou Miguel. 

Despediram-se e o bibliotecário assistente voltou para Alcobaça com o coração e a mente 

totalmente entregues a Inês e a mais essa preocupação: de onde tiraria tempo para escrever 

dois livros? A demora de um lhe ameaçava a vida, a de outro, a vocação ao monacato. Inês 

ainda permaneceu no jardim por algum tempo. Deu muitas voltas no claustro e sentia uma 

alegria discreta cada vez que pensava em Miguel. Estava feliz e, como logo veria, tão mais 

longe e tão mais perto ao mesmo tempo dos votos do clero regular. Um pássaro voou de uma 

árvore para outra e fê-la retornar à realidade. Lembrou-se da pena de coruja e do livro 

perdido. Era preciso continuar a procurá-lo, sabia que a cópia de Santa Clara-a-Velha 

demoraria. Ao entrar em sua cela, nova surpresa: a pena desaparecera; estava nos bolsos da 

capa do Coruja Escarlate. 

E assim se passaram muitos domingos e muitas semanas. Eu, de minha parte, fiz o 

possível para solucionar o caso do desaparecimento de D. Crisóstomo, mas até hoje não o 

concluí. Em relação ao Hortulus Deliciarum roubado de Inês, não é preciso dizer quem foi o 

autor do roubo, contudo, ainda escapa-me o seu paradeiro. D. Pedro continuou a encontrar-se 

furtivamente com D. Inês de Castro, isto é, furtivamente de certa forma, já que não havia 

quem não soubesse do adultério, o que muito fazia sofrer Constança que só não se livrara de 

Inês por saber que ela tinha especial proteção do marido, além disso, não poderia amarrá-lo à 

cama e evitar que os dois continuassem a se ver. Em Cós, Miguel e Inês estreitaram sua 

amizade e já não mais escondiam o que sentiam um pelo outro. Eram os hábitos os únicos a 

impedir a realização desse amor, mais da parte de Miguel, já que Inês ainda não fizera os 

votos mas também não rejeitara de vez a ideia, e também não se sentia pronta para um novo 

relacionamento. Quando pensava nisso, sentia medo por ser a culpada de tirar Miguel da vida 
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monástica. No entanto, permitiram-se encontros furtivos, como este, que ficou conhecido 

como O Pequeno Episódio da Fonte dos Amores.  

Num dia em que as nuvens pontilhavam um belíssimo céu azul, estavam à beira da 

fonte a fada Melusina, São Bertalião e o vendedor de água. Escuta, por que não lhe dá um 

nome?, disse o corvo. Não é minha culpa, estou apenas copiando o que entregou a Keiran o 

monge sem rosto. Pois, sim, tu copias, mas, ao copiar, por que não lhe dá um nome? Porque 

não estaria copiando, estaria inventando. E quem te pode garantir que o que copias não foi 

inventado? D. Tadeu e este que recebe a tinta ficamos em silêncio. Talvez não faça mesmo 

mal... E eu gostaria muitíssimo de um nome, disse o vendedor de água. Se a bruxa pôde se 

chamar Sorgin, porque não posso eu chamar-me também por um nome? Podes, creio eu, mas 

não foi minha culpa, copio, apenas, ainda que, ao copiar, esteja narrando. Por que nome 

gostarias de ser chamado? Apenas este corvo não tem nome, reclamou o corvo. Mas tu já o 

tens! É Corvo, corvo! Estamos tratando do meu, se me faz o favor, depois vê-se o que se faz 

com o corvo. Pois bem, pois bem, não há razão para pelejas, ora pois! Isto é um livro, temos o 

tempo que quisermos. Diga lá, que nome queres?, perguntei. Não é o nome que quero, mas o 

nome que tenho. Perpétuo. Com sobrenome? Perpétuo está bom. Este romance não é sobre 

mim, não há necessidade para tanto, sou só um vendedor de água. Pois bem, voltemos, ou 

melhor, continuemos. Num dia em que as nuvens pontilhavam um belíssimo céu azul, 

estavam à beira da fonte a fada Melusina, São Bertalião e Perpétuo, o vendedor de água. Eu 

gostava de Tobias. Mas tu não te chamas Tobias, corvo, tu te chamas Corvo! Está bem, está 

bem, só fiz um comentário. Um a mais não faria diferença neste manuscrito cheio de glosas. 

Mas as glosas não interrompem a narrativa, por que não fazes teus comentários em forma de 

glosa como os outros comentaristas? Porque tens tu a pena, não eu. Não te aflijas, pede-me e 

eu a anoto. Que te parece? Bem. Seguimos? Pois. Adiante. Num dia em que as nuvens 

pontilhavam um belíssimo céu azul, estavam à beira da fonte a fada Melusina, São Bertalião e 

Perpétuo, o vendedor de água, a discutir sobre os rumos destas páginas truncadas e divertidas, 

terríveis e suaves, amargas e doces. Ah, então te chamas Perpétuo!, disse Melusina. Todos 

têm um nome, até mesmo as criaturas de Deus, como os corvos, respondeu Perpétuo. Qual!, 

disse São Bertalião, não basta que os corvos se chamem corvos?66 Isso depende do 

manuscrito, certificou Melusina. E quanto a este, o que me dizem?, pediu São  Bertalião. 

Parece-me, respondeu Perpétuo, um bom imbróglio, isso sim! É porque tu és muito amargo, 

disse Melusina. Vem-se copiando bem o que é para se copiar, e as costuras são como as boas 

                                                 
66 Eu gostava Tobias. Tobias, o corvo. 
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costuras das colchas francesas. Os livros, Perpétuo, são como colchas. Pois, jovem, digo-te 

que se tivesse que me cobrir com esta colcha estaria em maus lençóis, não saberia onde ela 

termina e onde ela começa. Falta-te um pouco mais de paciência, meu bom Perpétuo, 

acrescentou D. Bertalião, se vais querer saber onde começam e terminam as costuras de uma 

colcha ficas sem ela, ao invés de simplesmente deixá-la cobrir-te. É como os livros: deixa-te 

levar pelo que não tem começo nem fim e aproveita a viagem. Não é assim com Deus, quod 

est ex quo est quicquid est non partitione, per quem est non variatione, in quo est quod est non 

commixtione67? Pois, deixa-te levar. Viste o que aconteceu quando quiseste reter a água toda 

desta fonte para ti. Deixa a água correr, Perpétuo! E assim, enquanto discutiam, chega à fonte 

Guinefort, sedento e muito cansado. Ora pois!, disse Melusina abraçando o cachorro. Vejam 

só se não é o galgo Guinefort! E fazia muita festa no galgo marrom e este lambia-lhe o rosto e 

brincava com a fada. Vim beber um pouco de água, disse interrompendo a brincadeira. Sabem 

que até a água já começa a faltar em Portugal? Não olhem para mim, já aprendi minha lição, 

disse o vendedor de água. Perpétuo! Disse Perpétuo. Depois o galgo cumprimentou a todos 

que lhe faziam agrados e carinhos na cabeça e no dorso. E a ti, Guinefort, perguntou S. 

Bertalião, que te parecem essas páginas até agora? Que sei eu? Sou só um cão. Colocam-me 

onde bem entendem e pronto, assume-se o narrado. Não é o que nós também fazemos quando 

queremos? Que bela colcha de retalhos francesa, disse Perpétuo. E continuaram discorrendo 

sobre muitos outros assuntos: sobre o vermelho ausente do Coruja Escarlate, sobre os quatro 

cavaleiros do Apocalipse e sobre o paradeiro do monge Keiran e muitos outros mais quando 

aproximou-se da fonte um belo cavalo negro... algum problema se eu apenas chamá-lo de 

cavalo negro? Fique à vontade, só estou de passagem e cavalo me basta. Pois, aproximou-se 

da fonte um belo cavalo negro montado pelo príncipe D. Pedro. Nem Sua Alteza nem o 

cavalo estavam com seus respectivos adornos, não que o cavalo se iguale ao príncipe nem o 

príncipe, muito menos, ao cavalo, mas onde um veste a armadura, o outro veste a sela e 

aguenta o arreio68. Todos reverenciaram o príncipe com um menear de cabeça e afastaram-se 

respeitosamente. De trás de um dos muitos arbustos saiu Inês de Castro. Vinha com roupas 

como as de uma camponesa e usava um capuz de linho branco. Ambos pareciam não querer 

ser reconhecidos por ninguém. 

— Então como é que nós o reverenciamos?, perguntou sussurrando Perpétuo. 

                                                 
67 Philosophus XXII. 
68 Ao contrário de tantas outras expressões vistas neste manuscrito, essa, ao contrário, não vingou como tal em 
Portugal. Dr. João das Regras. 
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— Porque escreveu-se antes de nós o reverenciarmos que se tratava do príncipe, respondeu 

em muito baixa voz Melusina. 

Ao se virem, D. Pedro desmontou rapidamente e os dois correram um para os braços do outro 

sem mais perder tempo. E muito se beijaram e muito se desejaram. A frequência de seus 

encontros no castelo de São Jorge havia diminuído. Pedro não se esquecera da última vez em 

que seu pai descobriu-os numa das torres do castelo e ambos se precaveram muito mais, o que 

quase terminou com as visitas extraconjugais de D. Pedro. Agora, os dois ainda se 

encontravam, mas era preciso estarem longe da vista de todos. Foi Pedro quem se lembrou 

desta fonte na Quinta do Pombal, perto de Coimbra, uma área de caça reservada à família real. 

Não levantaria nenhuma suspeita que o príncipe estivesse caçando com seus criados em local 

conhecido, próximo à Lisboa. O combinado era que Inês saísse de São Jorge antes do príncipe 

e lá o esperasse. Ele, saindo do castelo com uma pequena comitiva, não poderia ser acusado 

de estar com ela. Na área de caça, era muito fácil embrenhar-se na floresta e escapar à atenção 

dos empregados. Nem todos conheciam aquela fonte, foi o próprio Pedro quem explicou a 

Inês sua localização através de cartas, o meio de comunicação, em São Jorge, mais usado 

pelos dois depois da surra que levaram do rei D. Afonso IV. Pedro foi quem batizou o local de 

Fonte dos Amores depois de um dia e uma tarde em que ele e Inês se amaram à exaustão. E 

também, pelo outro lado da fonte, apareceu timidamente, montado num pequeno burro, D. 

Miguel, vestindo o capuz do hábito. Olhou em volta e, não encontrando ninguém, imitou o 

canto de uma ave-do-paraíso. E, ouvindo o canto da ave, saiu de trás de uma macieira Irmã 

Inês, também vestindo o hábito das monjas de Cós e cobrindo a cabeça com o capuz. O 

encontro entre os dois foi muito mais suave que os abraços e os beijos de Pedro e Inês de 

Castro. Miguel desceu do burrico e abraçou a sua Inês, e os dois se deram as mãos e se 

deixaram perder um no olhar do outro, ao contrário de Pedro e Inês de Castro, entregues aos 

prazeres um do outro às escondidas, entre as árvores que rodeavam a Fonte dos Amores. O 

encontro entre Inês e Miguel tinha sido marcado na fonte devido às queixas da abadessa de 

Cós feitas diretamente à Inês, que passou a, todos os domingos depois da missa, estar na 

companhia de D. Miguel. Nunca houve um comportamento, aos olhos da abadessa, 

reprovável, mas ela, mais velha, experiente e conhecedora de seu rebanho, sabia que era uma 

questão de tempo até que os corações jovens daqueles dois logo se acendessem. Proibidos de 

conversarem em Cós, contou-me Miguel depois, encontraram a seguinte solução. Inês passou 

a se confessar todos os domingos, isto é, aos olhos das outras monjas e da abadessa. No 

confessionário, ela e Miguel combinavam dia e horário para se encontrarem próximos do 
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convento de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra. A região era constantemente inundada pelas 

chuvas e as monjas de Santa Clara-a-velha estavam sempre precisando de ajuda com todo o 

tipo de trabalho, principalmente os que envolviam limpeza e remoção de água das áreas 

alagadas. Quando a notícia chegou a Cós, Inês ofereceu-se como voluntária, mas sem pensar 

nessa possibilidade de encontrar Miguel na região. Este, por sua vez, saía nos dias 

combinados, com a permissão de D. Hermenegildo, com a desculpa de comprar pergaminhos 

muito mais baratos em Coimbra. De fato, nenhuma de suas palavras era mentira: depois que a 

universidade de Coimbra mudou-se para Lisboa há alguns anos, muitos comerciantes de 

pergaminho que não quiseram ou não puderam se mudar para a capital do reino começaram a 

ter prejuízo com seus estoques. Para Alcobaça, aquele seria um ótimo negócio, e ninguém 

melhor do que o bibliotecário assistente para fazer os melhores acordos com os comerciantes 

de Coimbra. E assim, escusados cada qual por seu superior, Miguel e Inês encontravam-se nos 

arredores da Quinta do Pombal onde, diziam, havia uma fonte muito agradável e que 

pertencia à família real. Nas épocas em que não chovia e Santa Clara-a-Velha não tinha 

problemas com alagamentos, Inês, sem também mentir, pedia permissão à abadessa para 

ajudar com o acervo da biblioteca do convento. Não chegava a ser uma biblioteca, tinha 

poucos livros, mas, mesmo assim, estavam numa grande desorganização. Assim, Inês tinha 

pretexto para o sol e para a chuva para encontrar Miguel e, este, a ela. Se, de um lado da 

fonte, os dois jovens podiam ouvir as batidas dos corações um do outro, no outro, o que se 

ouvia era a respiração acelerada e cansada de Pedro e Inês de Castro. Sinto tanto falta de nós 

dois, Pedro, não imaginas. Se for a mesma que eu sinto, posso compreender-te, mas é 

necessário que seja assim, pelo menos por enquanto, disse Pedro gaguejando. E completou. Já 

mandei fazer um presente para ti! Um presente? O que é? Não posso dizê-lo, mas garanto que 

vais gostar. É para preencheres o tempo quando não estivermos juntos ou quando tu te sintas 

entediada. Não me dizes o que é? Não posso, ora, pois, se desejo-te fazer uma surpresa! E de 

onde vem? É um jogo de cartas desses que agora se usa em Castela? Não te direi uma palavra. 

É um daqueles pequenos animais treinados que vêm do Oriente! Desiste, não te conto, pronto. 

Digo-te que não vem de longe, mas é como se fosse, e digo-te que é pequeno, mas do 

tamanho do mundo, que te parece? Está a parecer que é coisa de bruxas! Tu me queres 

queimada ao fogo, gajo? Só se for ao fogo de nosso amor, bruxa! Eu, bruxa?! É como meu pai 

te chama porque me seduziste! E tu que vais fazer com essa terrível bruxa?! Digo-te o que te 

farei, pequena herege... Enquanto isso, do outro lado da fonte, o assunto era outro. E então, 

Inês, alguma novidade sobre D. Crisóstomo? Sim! E não. Isto é, já não sei, o mistério só faz 
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aumentar a cada dia! Tu não podes imaginar o que nos aconteceu. Escuta. Era já de noite, 

depois das completas. Senti sede e levantei-me para beber um pouco de água. O céu estava 

claríssimo, não se podia dizer sequer que era noite, então resolvi visitar o jardim do claustro 

que, como tu já sabes, é onde passo a maior parte do tempo entre uma oração e outra. Pois. 

Saí de minha cela e andei pelo claustro quando vi sair por detrás de uma árvore uma enorme 

coruja, do tamanho de um homem! E o que fizeste? Escondi-me rapidamente atrás de uma das 

pilastras dos arcos que circundam o claustro, o que mais havia de fazer? Pensei em tudo, até 

no diabo de tão medonha que era a criatura. Miguel sabia de quem Inês falava, mas achou 

melhor não comentar nada. A criatura procurava alguma coisa pelo chão, tanto na terra quanto 

no calçamento dos quatro pequenos caminhos que se encontram na fonte. Eu não sabia o que 

fazer, fiquei com medo que me visse. Acabei voltando para a cela e fechando a porta. Pouco 

depois, abria-a só um pouquinho e essa coruja ou seja lá o que fosse havia sumido. Não te 

aflijas com essas coisas, a noite é a mãe da imaginação, é bem capaz de o animal ter se 

assustado contigo, ter batido asas e voado, e nada mais. Que tenha sido apenas isso, pois 

aterrorizou-me muitíssimo! Abraçaram-se. E tu, que tens feito dos teus dias? Eu, pois, tenho 

uma boa notícia: estou a escrever o teu livro! Ah, que bom ouvir isso! Começo a sentir-me 

entediada, mas não tenho mais coragem de abandonar as irmãs. Apeguei-me a elas e acho que 

até mesmo ao monacato. Já estou mais inclinada a fazer os votos. Que pensas? O sorriso do 

rosto de Miguel desaparecera e seu coração quase parara. Soltou as mãos de Inês sem sentir. 

Ficou em silêncio por um tempo e depois disse: Inês, tu tens que seguir o que te manda o teu 

coração. Se o convento for tua vocação, saberá ouvi-la e segui-la. Continue orando e acharás a 

resposta. Fizeram silêncio. Já tem título? O quê? O livro, já tem título? Ainda não, por 

enquanto o estou preenchendo com todas as coisas do mundo como me pediste. Tu me dirás 

quando tiveres um nome? É claro, te direi, eu prometo. E passaram assim algumas horas mais, 

Pedro e Inês de Castro e Miguel e Irmã Inês, sem maiores preocupações com o mundo fora 

dos limites verdes da Fonte dos Amores. Antes do final da tarde, era hora de partirem. Inês de 

Castro iria a cavalo para São Jorge; dependendo da velocidade e das condições da estrada, 

chegaria à noite alta; D. Pedro dormiria na casa da família real ali mesmo na Quinta; Miguel 

deveria voltar para Coimbra e hospedar-se no mosteiro de Santa Cruz; Irmã Inês retornaria a 

Santa Clara-a-Velha; Inês Pereira, viúva de Brás da Mata, chegara até a fonte à saída dos 

demais a buscar marido e encontrara o cavaleiro Tristão, que buscava Isolda a Loira e era 

procurado pela Isolda das mãos brancas, cada qual com seu anel gêmeo do cavaleiro Perion. E 

isso tudo pôde acontecer somente naquela a que se chama Fonte dos Amores, jamais em outra 
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qualquer. “Fons canit vitae laudem murmur suo”. Aqui termina O Pequeno Episódio da 

Fonte dos Amores.  

Mas, como tudo o que tem princípio tem também um fim, nossa história aqui toma 

outro rumo, e não pelas minhas mãos, pois elas só escrevem o que é para ser copiado. O 

romance adúltero entre D. Pedro e Inês de Castro continuou sob as vistas grossas de todos na 

corte, mas, como conseguiram mirabolantes planos e artimanhas para que não fossem mais 

pegos em delito flagrante por quem quer que fosse, nada se podia fazer contra nenhum dos 

dois. Houve um dia, entretanto, em que Constança pagou muito bem a uma de suas aias para 

que seguisse Inês de Castro onde quer que ela fosse. A jovem, cujo nome preserva-se por não 

ser necessário mais fermento ao bolo, aceitou as ordens da princesa e fazia relatórios muito 

precisos dos encontros amorosos que testemunhou entre o príncipe e Inês. Entregava-os todos 

à D. Constança e esta os guardava, até que fossem muitos, para depois entregá-los a D. 

Afonso, com quem podia contar para guardar sua honra, e também a integridade do reino 

português. E foi assim que D. Pedro, ao chegar de uma de suas caçadas na Quinta do Pombal, 

onde o que menos se caçava eram perdizes, perdigões e javalis, recebeu a notícia de um dos 

empregados das cavalariças que D. Afonso queria falar-lhe com urgência e que o esperava na 

sala do trono. D. Pedro sentiu um mau presságio, mas, assim mesmo, não podia descumprir 

um pedido dessa natureza e seguiu para a sala do trono. Ao chegar, encontrou D. Afonso ao 

lado de D. Beatriz, ambos sentados em seus respectivos tronos e D. Constança, ao lado de D. 

Afonso, de pé, e mais ninguém. D. Beatriz segurou firme na mão de D. Afonso assim que D. 

Pedro entrou na sala do trono e fechou a porta. Aproxima-te, disse secamente o rei. E D. 

Pedro foi na direção do rei e este disse-lhe: ajoelha-te. E D. Pedro hesitou por nunca ter-lhe 

sido pedido isto por parte de seu pai, ao que repetiu o rei com voz grave e já sem paciência: 

ajoelha-te! E D. Pedro olhou para D. Constança e para sua mãe, a rainha Beatriz, e esta pediu 

com os olhos já marejados que o filho obedecesse a seu pai e assim o fez D. Pedro. Mal viu-se 

ajoelhado diante do rei, D. Afonso levantou-se rapidamente, desfazendo-se do aperto de mão 

da rainha e derrubou D. Pedro no chão com uma joelhada que lhe acertara em cheio a fronte. 

D. Beatriz sabia que não adiantaria em nada intervir e rendeu-se ao choro, escondendo o rosto 

entre as mãos. D. Constança permanecia imóvel, não demonstrava nenhuma emoção. O rei 

tomou D. Pedro caído pelo braço e o pôs de pé ainda tonto, esbofeteando-lhe o rosto ainda 

dolorido pelo golpe com o joelho. O rei vestia sua armadura. D. Pedro recobrou-se e levantou 

a mão para golpear o pai que, sem tirar os olhos do olhar do filho nem se atemorizar em nada 

com a possibilidade do golpe, disse-lhe com firmeza e serenidade: dá-me este prazer e um 
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motivo. O rosto de D. Pedro contraiu-se e ele esbugalhou os olhos e tentou murmurar 

qualquer coisa mas o ódio era tanto que conseguiu apenas espumar. O rei abaixou-lhe o braço 

e, apertando-o com força, fê-lo acompanhar para fora da sala do trono, deixando Beatriz e 

Constança como já vos contei. E o rei levou-o até as escadas e as desceu e foi até o calabouço 

de São Jorge e chegou até a última e mais fria e mais úmida e mais escura cela daqueles 

pavimentos lúgubres e lá chegando, tomou a cabeça do filho pelos cabelos e bateu-a contra a 

grade dizendo-lhe: olha e dize-me quem tu vês! E D. Pedro, com o rosto comprimido às 

barras da grade, pôde ver Inês de Castro acorrentada na parede da masmorra. Estava com os 

cabelos em péssimo estado, as roupas rasgadas, tornozelos e pulsos estavam bastante 

machucados com o contato com as correntes; estava descalça e no rosto trazia muitas 

escoriações. Ao ver o príncipe, a prisioneira caiu em prantos e nada disse. O que tu fizeste 

com ela?, disse D. Pedro gaguejando e cuspindo de raiva. Tu mesmo o fizeste, cachorro!, 

respondeu o rei batendo com força a cabeça do filho na grade de ferro enferrujado. 

Continuaste me desobedecendo, ultrajando a honra de tua esposa e pondo em risco Portugal, 

não foi assim? D. Pedro negou, mentindo. O rei tirou do cinto alguns pergaminhos em que a 

aia que seguira Inês a mando de Constança descrevia as traições do príncipe e esfregou-os na 

cara de D. Pedro. E isto aqui, disse o rei, arranhando a pele do filho pelo contato com os 

pergaminhos tamanha era a força com que lhos esfregava na face, o que é? Olha para teu pai, 

olha para o rei e diz, se tu tiveres os colhões que dizes ter em tuas calças e que esta meretriz 

deve conhecer tão bem, que isto aqui são mentiras! D. Pedro, com uma gagueira dos infernos, 

quase não conseguia dizer uma única palavra, mas, por fim, fez-se compreender. Quem te deu 

estes manuscritos? E tu achas que vou deixar sangue inocente correr por estas tuas mãos que 

ainda cheiram às vergonhas desta puta galega? Que te importa quem mos deu? Diz-me, é tudo 

isto mentira?! E Pedro, revoltado e cheio de ira, respondeu ao rei babando de raiva: é tudo 

verdade, se tu queres saber, e não me arrependo de nada pois esta é a mulher que eu amo! Eu 

te digo quem é a mulher que tu amas enquanto fores desgraçadamente meu filho e príncipe de 

Portugal, patife, e empurrou o rei contra as paredes da masmorra enquanto Inês de Castro 

continuava a chorar. Tu, continuou o rei, vais amar a tua esposa até o dia em que a morte os 

venha a separar. Mas eu não a amo!, gritou o príncipe. O rei, então, dirigiu-se até D. Pedro e 

disse-lhe de muito perto, sem medo de deixar o seu rosto desprotegido a uma possível 

investida do filho: se tu não a amas, tu a vais respeitar porque ela ainda é tua esposa, e tu vais 

fazer isto por bem ou por mal. Obriga-me!, revidou D. Pedro. E o rei disse-lhe com calma 

espantosa: eu aguardava apenas este teu pedido, e retirou-se. Pedro e Inês ainda ficaram um 
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na frente do outro, separados pela grade, em silêncio, contemplando, ele, as lágrimas dela, e 

ela, a indignação dele. Neste mesmo dia, na cela de Irmã Inês, eu mesmo chegava para 

entregar-lhe uma carta de D. Miguel que, segundo ele, não poderia esperar pelo próximo 

domingo. Como as coisas na barbearia de Seu Focas estavam calmas e o Coruja Escarlate 

andava mesmo precisando visitar o mosteiro de Cós informalmente, fiz-lhe este favor. Inês 

contou-me o caso do desaparecimento do livro, motivo daquela e de outras cartas estarem 

sendo trocadas pelos dois jovens, e também conversamos sobre as coisas que estavam se 

passando no castelo dos Oliveira. Não contei-lhes, mas, de vez em quando, visitei o castelo 

como havia prometido à Inês, mas sem revelar-lhe que também interessavam-me essas visitas 

pois trabalhava com mais calma e recursos em muitas ideias que tinha para novos uniformes 

do Coruja Escarlate. Não tinha silêncio nem privacidade na barbearia nem tampouco espaço 

na oficina de Serra Alta, de modo que o castelo veio a servir-me muito bem. Apesar da crise, 

os negócios andavam de vento em popa para a Senhora Oliveira, no que muito com isto se 

alegrou. Disse-me ainda que estava mais decidida a fazer os votos, menos o de pobreza, pois 

não saberia o que fazer com todos os seus bens. Dá-los a qualquer um considerava uma 

traição a Henrique, e não via que bem podia fazer deixando-os nas mãos da Igreja. Sugeriu 

que eu os recebesse, coisa que logo recusei, por não saber um ponto redondo sequer da 

administração de um castelo. Acompanhava, é verdade, os cálculos dos contadores de 

confiança de Inês, e para alguns não só dava meus palpites como me eram pedidas sugestões, 

mas não sei se me sobraria tempo para minhas cantigas, poemas e histórias de que tanto 

gostava e para o Coruja Escarlate. Insistiu que eu pensasse, coisa que prometi, mas, entre o 

pensar e o agir, vai-se uma grande distância. Não me contive e perguntei o que a impedia há 

tanto tempo de fazer os votos, e ela me disse que já os teria feito se não fosse seu coração. 

Confessou-se apaixonada por Miguel, mas nada podiam fazer enquanto estivessem abraçados 

ao monacato. Chegaram a trocar beijos na Fonte dos Amores, disse-me envergonhada, mas 

eram beijos tão arrependidos e tão profundos que os deixavam ainda mais separados e, ao 

mesmo tempo, ainda mais ligados. Pediu-me conselho; disse-lhe o que sabia dos livros, eu 

mesmo não tinha boas experiências com as mulheres, apaixonava-me e desapaixonava-me 

como vem e vão as estações, mas, de qualquer modo, parecia-me mais justo que seguissem 

seus corações. Não adiantou, aí estava algo difícil de se conseguir. Entreguei-lhe a carta de 

Miguel, que Inês fez questão de ler em voz alta para mim e que assim dizia: 

 

 



 
     

328 
 

À Querida Inês,  

Minha Irmã da Casa Humanal e Divinal,  

 

Como passaste esta semana? Não desapareceu mais nada no convento, pois não? São poucas 

linhas estas que te escrevo, mas são linhas que tu gostarás de ler, estou certo. Tenho 

trabalhado muito no livro que me pediste e, ontem à noite, enquanto balouçava a cabeça de sono 

já trocando a cópia pelo original e vice-versa, veio-me à mente o título do livro pelo qual tanto 

ansiavas. Veio-me do nada, surgiu, mirabilia! Creio mesmo que primeiro o escrevi e depois 

tomei conhecimento dele. O sono é capaz de provocar muitos prodígios, entre eles aqueles que 

nos fazem andar de noite como se estivéssemos acordados, e também o de falarmos coisas que 

não podíamos saber, e também o de saber coisas que não podemos falar. Muitas vezes me 

perguntei o que é, afinal esse mundo dos sonhos. D. Hermenegildo diz que o sono é o momento 

no qual Deus fala mais de perto conosco, mas, como não podemos entender, traduzimos suas 

palavras nos sonhos. Tadeu sempre me disse que os sonhos são apenas nossa imaginação 

brincando livremente enquanto dormimos e não tomamos conta dela, mas isto não é de se 

estranhar vindo de Tadeu, logo ele que nunca tomou conta das suas imaginações e por isso é o 

grande menestrel que é. Pergunto-me: será que Tadeu já despertou alguma vez? E tu, minha 

querida Inês, que me dizes tu dos sonhos? O que achas que eles são? Será que nós somos o 

sonho de alguém? Imagina, minha cara irmã, se um dia acordam e nós deixamos de existir, 

como quando se fecha um livro e os personagens vão habitar apenas nossas memórias. Pode 

ser que os sonhos sejam memórias. Não sei muito dessas coisas, mas sei que as poderíamos 

discutir em nossa Fonte dos Amores, ou, talvez, não sei, a abadessa já nos permite conversas 

no claustro? Tu nunca vieste aqui, em Alcobaça, visitar-me. Que pensas desta ideia? Aqui há 

tantas irmãs e monjas a visitar-nos todos os dias, isto é, visitam-nos nas áreas comuns, não 

são permitidas no claustro. Ainda assim não me parece que a abadessa te proibiria, e estamos 

tão perto um do outro! Tu hás de me dizer o que achas desta ideia, está bem assim? Pois, mas 

vamos ao que mais te interessa, acredito eu. Resolvi por chamar a teu livro de Orto do Esposo, 

e explico. O orto veio deste teu pequeno mas, ao mesmo tempo, tão grande jardim que enfeita o 

claustro de Cós. Talvez eu tenha ficado muito bem impressionado com o Hortulus Deliciarum 

e, tu sabes, é uma ideia tão recorrente em nossos scriptoria essa dos jardins e dos ortos e dos 

boscos, que talvez tenha sido pego por ela de forma implacável. De qualquer modo, vejo-a tanto 
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em teu jardim, a contemplar as borboletas, a ouvir o seu silêncio, a se deleitar com os pássaros 

e as árvores e a passear por entre tantos bons odores, que achei justo que o teu livro tivesse a 

ver com o teu jardim, porque quero que gostes do primeiro tanto quanto gostas do segundo. O 

esposo, tu sabes, é Cristo, Nosso Salvador, Senhor de todas as coisas, doce nome que adoça 

nossa boca e nossa alma, porque é esposo da Igreja e também de todas as monjas, e não poderia 

falar de todas as coisas da terra sem falar em Cristo pois ele é também todas as coisas da terra 

e está em todas as coisas na terra e criou, na figura do Pai, todas as coisas da terra e a própria 

terra. Que te parece? Que me podes dizer? Espero até domingo? Espero-a em nossa Fonte? 

Vais me contar através deste nosso preciosíssimo amigo que é o menestrel de Alcobaça e a quem 

tornei indevidamente nosso mensageiro? Responde quando puderes, ainda que seja no próprio 

domingo das confissões, até lá, teu orto só crescerá ainda mais. 

Deixo-te agora nas mãos de Deus, rogando que, se puderes, te lembres um pouco de mim com 

alegria e simpatia. 

 

Teu irmão da casa divinal e humanal 

D. Miguel 

 

E então, meu amigo, o que achas? Bom, não me incomodou em nada isto de levar a vocês 

mensagens um do outro, são meus amigos e tenho o tempo disponível. Não, não, Tadeu, 

quero saber o que tu achas do título do livro? Orto do Esposo! Tu que escreves sobre tudo e 

para todos deves ter uma boa ideia disto de dar títulos a livros, não? Pois, da forma como 

Miguel explicou-o, pareceu-me perfeito para o que lhe pediste, mas isto não tens que 

perguntar a mim. Tu gostaste? Sim, a referência a este belíssimo jardim... Mas... O que foi? 

Miguel considera-me já uma noiva de Cristo e eu não fiz os votos, tu achas que... Que ele não 

sente mais nada por ti? Não podemos dizer isso assim, nesse momento, me parece precipitado. 

Escuta, Miguel está escrevendo teu livro num dos scriptoria mais conhecidos da Europa, não 

penses tu que isso ele faz como faço eu as minhas linhas, livre, sem obrigações nem deveres, 

senão pelo puro prazer da escrita. Há controle de pergaminhos, tinta, penas, cotas que devem 

ser cumpridas por cada copista por dia... Que imaginavas? De oculis amatae meae? Bastaria 

um rápido passar de olhos de D. Hermenegildo pela escrivaninha de nosso D. Miguel e tu não 

terias mais livro nenhum e duvido que muito que ao próprio Miguel fosse permitido voltar a 

escrever qualquer coisa. Se dizes, creio. É que, tu sabes... Tens medo, já o sei, andas lá e cá, 
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mas isto haverá de acabar um dia. Não creio que a abadessa te vai permitir mais tantos meses 

sem que definas o que queres de tua vida. E eu, meu bom amigo, que sei eu da minha própria 

vida que nem rumo sou capaz de dar-lhe? E os dois ficaram em silêncio observando os 

pardais pularem de galho em galho. 

Era o ano de 1344 mas não tenho certeza do mês; perdêramos a noção dos dias com toda a 

carestia de comida e com todo o sofrimento de Portugal. Eu poderia dizer que o que agora 

copio passou-se na primavera, mas, se foi nesta estação, os cavaleiros do Apocalipse haviam 

pisado em todas as flores. As coisas também iam mal para minha amiga florista, Taís. 

Acreditando que estivéssemos na primavera, eis o que aconteceu naqueles dias de poucas 

flores e muitos desamores. D. Hermenegildo cuidava do inventário da biblioteca de Alcobaça. 

Tudo parecia em ordem; finalmente o bibliotecário-mor conseguira chegar o mais próximo 

possível da exatidão entre a quantidade total de livros da biblioteca, o número de livros 

consultados, emprestados e devolvidos. As contas dos maravedis gastos com o material do 

scriptorium também estavam em ordem, mas D. Hermenegildo coçou a cabeça com um dos 

itens: o número de pergaminhos virgens crescera sem que o número de livros copiados e 

sendo escrito aumentasse. Mesmo que os manuscritos originais não pudessem ter o seu 

número de fólios previsto, ao contrário das cópias de outros manuscritos, havia uma 

regularidade com o gasto, e os cálculos não eram difíceis, sequer para esse menestrel. Bastava 

conhecer o número de copistas trabalhando, o número de páginas consumidas por dia por cada 

um e, depois de adicionada uma margem de erro, pois, apesar de em Alcobaça estarem muitos 

dos melhores copistas da Europa, sempre era possível errar e, de linha em linha mal copiada, 

chegava-se a um fólio perdido. D. Hermenegildo conferiu o consumo regular de cada copista, 

pois eram obrigados a deixar anotado quantos fólios haviam pegado no estoque para darem 

continuidade a seus trabalhos. O consumo de apenas um copista havia simplesmente dobrado: 

D. Miguel. Como ele estava a cargo da encomenda do príncipe D. Pedro, D. Hermenegildo 

não achou tão descabido o número de pergaminhos utilizados, mas, ainda assim, considerando 

que D. Miguel fosse capaz de escrever vários fólios por dia, era um número elevado, e havia o 

intervalo dos domingos em Cós. Decidiu verificar com o próprio copista. Foi até sua 

escrivaninha e pôde comprovar um elevado número de pergaminhos sobre o móvel, mas com 

uma peculiaridade: havia duas pilhas do mesmo tamanho do lado esquerdo do copista. Isso 

seria normal no caso da produção de uma cópia manuscrita, onde eram separados assim os 

originais das cópias para evitar problemas de encadernação e perda de fólios, mas, no caso de 

uma obra original, era costume fazer uma única pilha de manuscritos. D. Hermenegildo 
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aproximou-se de D. Miguel em silêncio, não quis importuná-lo. O copista estava concentrado 

e muitíssimo dedicado ao Orto do Esposo para que pudesse perceber a aproximação do 

bibliotecário-mor. D. Hermenegildo analisou a escrivaninha de D. Miguel. Viu que, do lado 

direito, estavam os livros que ele tomara por empréstimo para escrever muitas partes de seu 

livro, mas, naquele momento, não estava copiando nenhum trecho de nenhum deles. À frente 

do copista, afogando-se em tinta-noz, um fólio com muitas linhas e uma letra pequena, mas 

não a ponto de ser ilegível. Apesar do excesso de pergaminhos, D. Miguel continuava 

seguindo as instruções daquele scriptorium, principalmente naqueles tempos difíceis, de 

economizá-los ao máximo. Mas, então, o que podiam ser as duas pilhas de manuscritos? Deu 

a volta por trás do copista e observou, por sobre os ombros do imperturbável monge, o 

conteúdo daqueles fólios. Eram absolutamente iguais. As duas pilhas tinham o mesmo 

tamanho e o mesmo conteúdo! D. Miguel estava copiando a encomenda de D. Pedro? D. 

Miguel, sei que estás ocupado, mas, desejo falar contigo um momento, é possível? D. Miguel 

respondeu-lhe, sem tirar os olhos e a pena do pergaminho: uma última linha, D. 

Hermenegildo, ou jamais voltarei a este raciocínio. D. Hermenegildo silenciou concordando e, 

logo depois, D. Miguel, com uma expressão satisfeita, virou-se para o bibliotecário-mor 

dizendo: pronto. Nunca se sabe quando uma ideia voltará, não é mesmo? Elas quase nunca 

voltam, disse D. Hermenegildo. Acompanhas-me um instante até minha mesa? E os dois se 

dirigiram para o canto do scriptorium, à porta da biblioteca, onde trabalhava D. 

Hermenegildo. O bibliotecário-mor sentou-se e D. Miguel permaneceu de pé a seu lado. Dize-

me, Miguel, em que estás trabalhando? No Orto do Esposo. E que livro seria este? É a 

encomenda de D. Pedro, senhor. Não sabia que já tinha um nome. Do que se trata? Como o 

senhor há de se lembrar, o príncipe nos pedira um simulacro, uma imitatio. Uma 

representatio, corrigiu D. Hermenegildo. Pois, uma representatio. Somente há pouco tempo 

resolvi como isso poderia ser feito, imaginei que uma freira houvesse pedido a um monge que 

lhe escrevesse um livro, pois queria muito conhecer sobre as coisas do mundo. E imagino que 

o convento em que esta freira vive não tenha uma biblioteca. Ou é muito pequena, respondeu 

D. Miguel. De qualquer forma, deixei o motivo à imaginação do príncipe ou daquela a quem 

dará o livro. Faz parte da representatio. E assim o monge o escreve, mas não pode fazê-lo de 

forma leviana, pois está produzindo o livro dentro de um mosteiro e, tanto ele quanto a monja, 

são ligados à Igreja. Sendo assim, o monge a quem se pediu o livro teria que, forçosamente, 

falar também sobre as Santas Escrituras, que é o Livro dos Livros, e também sobre Cristo, que 

está em todas as coisas sobre as quais tanto quis saber a freira que o pedira. D. Hermenegildo 
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olhava com seriedade para D. Miguel. Entendo, disse ele, parece um bom artifício. E o título, 

qual é sua explicação? D. Miguel não havia pensado nisso até aquele momento. O Orto do 

Esposo nascera das lembranças de suas conversas com Inês no jardim do claustro de Cós, mas 

não saberia explicá-lo ao príncipe se ele viesse a lhe perguntar. D. Hermenegildo percebeu a 

hesitação do copista e foi contundente. E se o outro dono do livro te perguntar sobre isto, o 

que dirás a ele? D. Miguel ficou ainda mais vacilante. Segundo dono? D. Miguel, eu vi que tu 

estás copiando ao mesmo tempo em que escreves este tal Orto do Esposo, e não acho que o 

estejas fazendo apenas para o caso de D. Pedro perdê-lo e haver de imediato uma cópia. D. 

Miguel continuou calado e corou. E tenho certeza de que tu não me irás dizer que estás 

preocupado em adicionar à nossa biblioteca uma cópia deste Orto do Esposo, porque tu sabes 

tão bem quanto eu que só se pode iniciar a cópia de um livro encomendado por alguém depois 

da permissão deste alguém, não sabes? Apesar de isto não ter impedido ninguém de até hoje 

copiar o que ache por bem copiar... D. Miguel ainda não sabia o que dizer, tremia da cabeça 

aos pés. Mas, meu jovem, vamos imaginar que tu não soubesses de nada disso, e que não 

ousarias brincar com o príncipe D. Pedro mesmo depois de teres quase provado o frio da 

lâmina de sua espada, e que também não passou pela tua cabeça macular a reputação deste 

scriptorium com uma cópia indevida e não autorizada, ainda assim estarias fazendo má ação, 

porque estarias atrasando o livro de D. Pedro, e eu não sei até que ponto esse insano irá 

respeitar a auréola que paira sobre nossas cabeças! Finalizou a frase dando um soco em sua 

mesa, que fez todos os monges olharem na sua direção. O que, em nome de São Jerônimo, 

estás fazendo, rapaz?! Para quem é a outra cópia?! D. Miguel engoliu em seco, suava frio, as 

mãos tremiam e as pernas estavam bambas. Não conseguia articular nenhuma palavra nem a 

mente parecia estar em atividade. Emudeceu e paralisou. Tentou começar uma frase com um 

“eu” mas foi interrompido pela já conhecida e temida invasão de D. Pedro ao scriptorium, que 

gaguejava e cuspia gritando: onde está meu livro?! Vinha, dessa vez, muito mais raivoso por 

causa da recente humilhação que passara nas mãos de seu pai. Inês de Castro continuava na 

masmorra de São Jorge. D. Hermenegildo lembrou que o abade estava de viagem em 

Coimbra; não havia quem pudesse defendê-los daquele louco dessa vez se ele tivesse um 

ataque de cólera. E o teve, mas os dois bibliotecários tiveram bastante sorte e astúcia para 

manterem suas cabeças acima de seus pescoços. Alteza!, gritou D. Hermenegildo, aqui, se me 

fazes a gentileza, senhor!, e sussurrou para D. Miguel: volta agora para uma escrivaninha e 

fica por lá como se estivesses escrevendo. E D. Pedro foi na direção de D. Hermenegildo por 

um lado e D. Miguel foi para sua escrivaninha por outro. Onde está meu livro, bibliotecário?! 
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Quero-o hoje! Quero-o agora! E repetia batendo na mesa do bibliotecário: quero-o agora, 

estás me ouvindo, bando de monges preguiçosos, quero-o imediatamente! O príncipe bufava 

de ódio, gaguejava mais do que o normal e os olhos por pouco não deixavam suas órbitas. D. 

Hermenegildo, sempre de cabeça baixa e num tom de voz baixo e calmo, respondeu-lhe. 

Alteza, nada me aprazeria mais do que vos entregar o livro no dia de hoje, mas, antes, 

contudo, se Vossa Alteza me permitir, gostaria de mostrar-vos algo. É bom que seja o meu 

livro, ou mando meia dúzia para a prisão! D. Hermenegildo foi na direção de D. Miguel é o 

príncipe o seguiu de perto. O bibliotecário-mor tomou uma das pilhas do Orto do Esposo e 

mostrou-a ao rei. Enquanto as olhava com atenção ouvindo o monge, este pôs-se entre o 

príncipe e a outra pilha, e lançou um olhar fulminante para D. Miguel, empurrando com o 

braço os livros à sua direita. D. Miguel entendeu o recado e furtivamente substitui a segunda 

pilha do Orto pelos outros livros que estavam na mesa, deixando-a entre seus pés, ao chão. 

Estes, Alteza, são já os fólios do livro que encomendastes. E D. Pedro passava-os um depois 

do outro. Por sorte, pareceu acalmar-se; o livro estava adiantado, ainda longe de terminar, mas 

isto D. Pedro não precisava saber, bastava apenas que visse o que já havia sido produzido. D. 

Miguel continuava a escrever. E quando ficará pronto?! Como podeis ver, Alteza, este copista 

para apenas para se alimentar e descansar poucas horas para que vosso livro esteja pronto o 

quanto antes. Não faz mais nada a não ser escrevê-lo. Pode-se mesmo dizer que Vossa Alteza 

dispõe de um copista particular neste scriptorium. D. Pedro pareceu gostar do que ouvira, ao 

menos parara de vociferar e a gagueira tornara-se discreta. E como se chama? Este é D. 

Miguel, Alteza. Como se chama o livro! D. Hermenegildo olhou para D. Miguel que não tirou 

os olhos do pergaminho. D. Miguel, disse D. Hermenegildo, responda a Vossa Alteza. D. 

Miguel, apavorado, fez o que pôde. Chama-se Orto do Esposo, Alteza. E o que quer dizer?, 

quis saber D. Pedro. D. Miguel olhou suplicante para D. Hermenegildo e este improvisou. A 

ideia foi minha, Alteza. Chamamo-lo Orto do Esposo porque Vossa Alteza nos pedira um 

livro sobre as coisas do mundo, mas, como Vossa Alteza sabe, as coisas do mundo são todas 

um pálido reflexo do Reino de Deus, e de Cristo, e do próprio Deus, e Vossa Alteza também 

conhece, estou certo disso, que, o Reino de Deus, conhecemo-lo através da Bíblia. E o que 

tem isso a ver com o título? Pois, a Bíblia é a palavra de Deus e é como um jardim, como um 

orto semelhante ao orto celestial, ao Paraíso, pois, se soubermos ler a Bíblia, ela nos dará bons 

frutos, como o Paraíso, e é por isso que a Bíblia é como um jardim, o jardim do mundo, e a 

Bíblia é, portanto, o único método de lermos e compreendermos o mundo corretamente, que é 

comparando-o a Cristo misericordioso e nossa salvação. D. Pedro se impacientou: e achas que 
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sou teólogo?! Não entendi patavina do que disseste! Explica em língua de gente, homem! Foi 

D. Miguel, desta vez, quem salvou a pele de D. Hermenegildo. Alteza, se me permitis, pus a 

este livro o nome Orto do Esposo, ou seja, de Jesus Cristo, porque Ele é esposo de toda fiel 

alma, porque, assim como nos jardins há ervas e árvores e frutos e flores e espécies de muitas 

maneiras com as quais nos deleitamos e mantemos e tratamos de nossos corpos, assim 

também, neste livro, estão contidas muitas coisas com as quais se deleitam e se mantêm e se 

tratam e se consolam as almas dos homens de qualquer condição, porque neste livro achará o 

rude com o que se instrua e o sábio o que possa usar e o indolente com o que o estimule e o 

fraco com o que se conforte e o enfermo com o que se restabeleça e o são com o que 

mantenha a sua saúde e o cansado com o que seja reconfortado e o faminto achará com o que 

se alimente. Lerá este livro o estudioso e achará com o que se deleite, leia o enfadado e achará 

com o que se demova, leia o simples e achará com o que se entenda, leia o triste e achará com 

o que se alegre. Porque o verbo de Deus, que é Jesus Cristo, é fonte original de toda sabedoria 

divinal e humanal, segundo diz Santo Agostinho: porém levantemos os olhos do coração a 

Jesus Cristo, para que nossa mente ache espiritual deleitação para a vida perdurável. D. Pedro 

pareceu entender e, dessa vez, foi D. Hermenegildo que ficou sem fala. E, depois de alguns 

segundos de silêncio. Há nele as coisas do mundo como pedi? Sim, Alteza, desde as histórias 

dos antigos até as animálias e plantas que existem hoje, pois isto são justamente os exemplos 

do que vos acabei de contar. E fizeste o que demandei, que o livro pareça ter sido pedido não 

por mim mas por outrem a alguém que seja um monge mas não a este monge para que apenas 

eu saiba que este livro fui eu a pedi-lo e nestas condições? Sim, Alteza, continuou D. Miguel, 

e é por isso que ele serve a todas as gentes, pois não sabemos a quem se destina, como vós 

nos advertistes a não fazer saber. Assim, não se pode saber igualmente, por nenhum modo, 

para quem ele foi entregue, apenas Vossa Alteza saberá, e nem mesmo a pessoa a quem Vossa 

Alteza o entregar, poderá desconfiar que fostes vós quem o pedira. Pois assim está muito bem. 

Continua. Desejo levar o que já foi escrito. Os bibliotecários se entreolharam. D. 

Hermenegildo disse: se é do gosto de Vossa Alteza, este scriptorium não se oporá, mas sugiro 

que nos deixais dar um tratamento final e fazer uma rápida encadernação e logo depois o 

recebereis em Lisboa. Está muito bem então. Aguardarei um mensageiro vosso com o 

volume, e abandonou o scriptorium, passando por Irmão Hilário, no claustro, que aliviou-se 

por não ter sido esbofeteado uma terceira vez. No scriptorium, D. Hermenegildo olhava para 

D. Miguel surpreso. O bibliotecário assistente adivinhou: simplesmente não sei, surgiu na 

minha cabeça, disse-lhe. Filho, perguntou D. Hermenegildo placidamente, para quem é esta 
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segunda cópia? D. Miguel não conseguiu dizer nada, mas D. Hermenegildo permaneceu a seu 

lado, esperando alguma resposta, até que D. Miguel conseguiu coragem. Eu não sabia como 

escrever o que D. Pedro nos pedira, D. Hermenegildo, tive a ideia... Sim? Tive a ideia em 

Cós, nos jardins do claustro. D. Hermenegildo já sabia do que se tratava. Não precisas me 

dizer o nome desta ideia, Miguel. A conversa foi pontilhada de silêncios. Queres dizer que o 

livro que tu estás a escrever, este Orto do Esposo, não é para o príncipe, mas para uma outra 

pessoa? Sim e não. O livro é para outra pessoa, mas também serviu ao príncipe. D. 

Hermenegildo, procure entender, foi uma coincidência. O que D. Pedro nos pedira acabou 

acontecendo, realmente, não tive opção, as coisas acontecem, e aí está. O que achas que vai 

acontecer quando D. Pedro souber que o livro dele é uma cópia? Não saberá, os livros são 

iguais, escrevo-os ao mesmo tempo, como seria possível dizer o que é original e o que é 

cópia? Não é possível, concordo, mas isso sabemos nós, que estamos a escrevê-lo. Suponha 

que D. Pedro ache, e com razão, que ele tem o Orto do Esposo original e, logo depois, 

comecem a aparecer cópias suas em todos os mosteiros de Portugal, o que tu pensas que nos 

pode acontecer? Sua Alteza não poderá saber, Inês não... Inês? Permaneceram em silêncio. 

Miguel, escuta com atenção: não sei quem é esta Inês, ou melhor, posso imaginar muito bem, 

mas, estejas tu fazendo o que estiveres fazendo, para. Estás percorrendo caminhos perigosos. 

Abandona esta cópia, esquece esta Inês e seja lá o que tu lhe prometeste. Miguel permaneceu 

calado. Não posso. Não posso continuar escrevendo algo que não se entregará a quem mo 

pediu. Quem to pediu fora o príncipe D. Pedro! Mas quem mo fizera escrever fora Inês! Então 

escrevo usando-a e depois dou-o a D. Pedro, esse ensandecido? Novo silêncio. Esta Inês é 

monja em Cós? Sim e não, não fez os votos, é viúva, vive como beata, é quase como as 

beguinas do norte, não é ainda uma monja. Mas tu és um monge. O sol começava a morrer, 

via-se pelas janelas do scriptorium o céu gradar-se do laranja para o azul-escuro. D. 

Hermenegildo tomou para si os pergaminhos que estavam sob a escrivaninha, deixando com 

D. Miguel os que ele escondera debaixo do móvel junto aos pés e afastou-se dizendo: é para 

teu próprio bem; e, depois, mais afastado: e meu também. Naquela noite, D. Miguel não 

conseguia dormir. Pensava em Inês mas também em D. Pedro. Agora só tinha uma única 

cópia do Orto do Esposo e, pelo que parecia, não podia correr o risco de entregá-la a Inês. 

Que diria ao príncipe? Que o trabalho se atrasara ainda mais? Qual seria a nova desculpa? O 

quarto cavaleiro do Apocalipse? Teria tempo de fazer uma nova cópia, sem dúvida, mas 

estaria desafiando a autoridade de D. Hermenegildo e, também, suas próprias vidas, tal qual já 

demonstrara D. Pedro. Sua prioridade era Inês. Ela não era uma monja e, ele, talvez não 
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tivesse assim tanta vocação para o monacato. Poderia convencê-la a viverem juntos aquele 

amor interrompido, estancado, sufocado. Que diria aos pais? Se se casasse com Inês, seria um 

senhor de terras, talvez, até poderia se tornar um comerciante como o pai ou um nobre como 

D. Henrique, não haveria desonra para os Corrêa. Os pensamentos estavam embaralhados e 

confusos na cabeça do monge. A única coisa que via com nitidez era o sorriso de Inês, sentada 

em seu jardim tão querido, em seu orto cujo esposo o monge desejava que fosse ele e não 

Cristo. D. Miguel jamais revelaria a ninguém o motivo de ter chamado seu livro de Orto do 

Esposo: ele se imaginava casado com Inês e ambos viveriam felizes nos jardins do castelo dos 

Oliveira. Saiu de sua cela no meio da noite e foi para a sacristia, precisava colocar os 

pensamentos em ordem. Deitou-se no chão, de bruços, adorando o Santíssimo e orou. A noite 

passou ligeira assim como seus pensamentos. Antes que o sino de Alcobaça soasse a hora 

prima, Miguel voltou para sua cela. Naquela manhã, no coro, D. Hermenegildo não 

encontraria o bibliotecário assistente para os cantos das laudes. Ele sabia, e lamentou, 

esperando o pior. 

Na manhã seguinte, no castelo de São Jorge, D. Pedro deixou o quarto e a esposa 

insatisfeita e rumou direto para a masmorra, como vinha fazendo há vários dias. Vestido a 

camisola branca e descalço, o príncipe dirigiu-se rapidamente para a cela onde estaria Inês de 

Castro, mas teve uma grande surpresa: sua amada não estava mais acorrentada, e nem cativa. 

Voou para o quarto dos pais e sem a menor cerimônia e adentrou os aposentos reais com as 

más maneiras de sempre, gritando e gaguejando: onde está Inês?! A rainha acordou 

sobressaltada e encolheu-se debaixo das cobertas. D. Afonso abriu os olhos e correu a mão 

para debaixo do travesseiro. D. Pedro aproximou-se da cama do casal real e, arrancando a 

coberta de cima dos dois, continuou gritando com os olhos esbugalhados: onde está Inês?! O 

que fizeste com Inês?! D. Afonso não teve intenção nenhuma de se alterar e permaneceu 

calmo, dando bom dia ao filho com um sorriso. Ouvindo a provocação, D. Pedro levou 

imediatamente a mão direita ao pescoço do pai que, rapidamente, puxou de baixo do 

travesseiro uma adaga e apontou para o pescoço do príncipe dizendo: para trás. Sob a ameaça, 

D. Pedro viu-se obrigado a livrar o pai e afastou-se. Transbordava de ódio. A rainha chorava 

desconsolada. Onde está Inês?, disse com um tom de voz perturbador. Mandei-a para 

Albuquerque, é prisioneira no castelo de teu tio Afonso. Vamos ver agora se o cheiro do cio 

desta galega chega até aqui, ou se o bastardo dá conta da cadelinha. D. Pedro tremia dos pés à 

cabeça, a saliva borbulhava e escorria pela longa barba negra. Caiu de joelhos e, num terrível 

espasmo de profundo ódio bateu com o punho fechado no chão e soltou um berro animalesco. 
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Era por volta das sete horas quando um tremor de terra fez-se sentir em Lisboa. D. Afonso 

assustou-se e a rainha gritava o nome de Cristo sem parar. Parecera que o próprio D. Pedro, 

ao socar o chão, fizera possível o terremoto com a força de seu golpe. Demônio!, gritou D. 

Afonso confuso e assustado. Põe-te para fora daqui! E o príncipe saiu do quarto dos reis de 

Portugal jurando vingança. Não bastassem os problemas que Portugal vinha enfrentando com 

a fome, com os cristãos novos, com os moçárabes que acobertavam muitos árabes vencidos 

em Granada em terras portuguesas, com as eternas rivalidades com Castela, agora D. Afonso 

tinha que lidar também com uma série de estragos ocasionados pelo terremoto, segundo sua 

imaginação, causado pelo filho endemoninhado. O rei sentira pela primeira vez a coroa pesar-

lhe absurdamente sobre a cabeça. Na fronteira com a Espanha, chegando à Albuquerque, Inês 

está desolada e abatida dentro de uma carroça com grades, levada por soldados do rei. O 

astrólogo Qamaruzzamãn detinha-se com a roda de sua carroça quebrada no meio do caminho 

pelo qual passaria a prisioneira de D. Afonso IV. Os soldados do rei não tiveram escolha 

senão ajudar o astrólogo a empurrar sua carroça para liberar a estrada. Assim que o fizeram, 

retomaram a caravana e passaram pelo árabe que estava à janela de sua casa sobre rodas e viu, 

novamente, aquela mulher misteriosa que encontrara em outra oportunidade e mostrara-lhe, 

de forma tenebrosa, o céu, apontando para cima. Agora, aquela mulher estava em farrapos e já 

não sorria orgulhosamente como antes. Contudo, nesse estado, Inês pareceu-lhe ainda mais 

assustadora. Quando ela percebeu que o astrólogo a observava pela janela, correu e agarrou-se 

às grades do carro em que estava e apontou para o árabe, contorcendo o rosto numa expressão 

de ódio. Qamaruzzamãn encolheu-se e pediu a Alá que o protegesse daquele terrível djinni, 

mas Alá ainda lhe reservaria uma surpresa. Depois de ver a prisioneira, ainda apontando para 

ele, sumir em direção à Albuquerque, sentiu o sangue congelar dentro das veias: ouviu o 

balido de uma ovelha e voltou-se para o interior de sua carroça. Inexplicavelmente, duas 

ovelhas haviam surgido ali dentro, e o encaravam de forma terrível. 

Também naquela manhã, eu recebi a visita de D. Miguel cá em minha casa, no 

segundo pavimento da barbearia de Seu Focas. Não o estava esperando, mas, como agora ele 

e Inês trocavam cartas que não podiam esperar pelos domingos, ou que os preparava para os 

domingos, não estranhei a visita matutina do amigo monge. Pedi que entrasse e notei que 

parecia nervoso. De fato, Miguel vinha parecendo inquieto já há algumas semanas, e não era 

para menos. Quando soube que começara a escrever um outro livro a pedido de Inês, avisei-o 

que as coisas poderiam ficar complicadas por causa da encomenda do rei, mas ele me dissera 

que tudo estava sob controle, que tinha o livro de D. Pedro dentro do prazo e que, no final, 
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todos teriam o que desejavam. O que eu não sabia era que se tratava do mesmo livro. 

Conversamos por pouco tempo depois de um rápido café. Miguel me pedira que entregasse, 

quando eu pudesse, uma outra carta a Inês. Respondi que sim, não haveria problema, afinal, 

ainda precisava solucionar o misterioso desaparecimento de D. Crisóstomo em Cós, sem que 

as monjas soubessem. Perguntei sobre o saco de viagem e Miguel comentou que entraria em 

rápida peregrinação, para o norte. Desejava visitar as relíquias de Santa Roena no mosteiro de 

Bagaços. Mencionei os livros. Já estavam atrasados por demais e essas peregrinações nunca 

têm dia certo para terminarem. Repetiu-me: está tudo sob controle, todos terão o que desejam. 

Menos eu, pensou. D. Tadeu, espera! Pois não. Como é possível que saibamos o que pensam 

as outras pessoas e escrevamos tais pensamentos? É possível porque estamos copiando, o que 

nos exime de tal bruxaria, como já se explicou antes. Isso não resolve a questão. Explica, 

livro. Ainda que copies, copias uma bruxaria, pois a não ser que se diga o que se pense para 

que isso seja reproduzido, não é possível saber o que se pensa! Quem escreveu, portanto, que 

D. Miguel pensara que menos ele teria o que desejava, mente ou adivinha, de qualquer modo, 

não pode comprovar o que escreveu. Mesmo tu, que estavas lá e que, por acaso, vieste copiar 

o que deveria estar copiando o monge Keiran, tu podes saber tudo o que aconteceu, mas não o 

que teu amigo pensava. De fato. Mas não posso imaginar? Mas se imaginas, não copias. E 

ainda que imaginar te fosse permitido, não te parece estranho que escrevas o que outra pessoa 

pensa sem que o saibas? Isto nem o mago Qamaruzzamãn conseguiria. É inverossímil, 

descabido, despropositado, um mirabilis! Como será possível crer em histórias em que se sabe 

o que os personagens pensam se não o disseram? Isso faz deles a voz do seu próprio autor e, 

portanto, o autor está desautorizando a veracidade de sua história. D. Tadeu ficou em silêncio, 

não sabia o que responder, o livro tinha razão. Como te vão crer agora os leitores? Não sei, o 

fato é que já escrevi o que escrevi, está lá, não posso apagar, todos os leitores me viram 

escrever, e tu mesmo já escreveste o que outros pensaram e não poderias saber, qual o porquê 

disto agora? Bom, é que saltou-me aos fólios: “menos eu, pensou”. E D. Tadeu pensou em 

silêncio e decidiu: pois, aí está, tenho a solução! Dize-a. Tu disseste que é impossível saber o 

que os outros pensam sem que tenham dito o que pensam, não é assim? Sim, é assim. Pois 

muito bem, se é impossível, não pode ser feito. Em teoria, sim, não se pode fazer o que é 

impossível de ser feito. Pronto, aí está a solução: não se fez porque é impossível. Mas lá está, 

foi escrito, está legível, pode-se vê-lo e até apalpá-lo pelo fólio! E eu, pois, te pergunto: como 

tu sentes em teus fólios o que não é possível existir? Dessa vez, foi o livro que ficou em 

branco, deixando suas linhas vazias [                    



 
     

339 
 

]. Isto não faz o menor sentido, disse o corvo Tobias. Pois não é nosso problema se não 

fazemos sentido, não é nossa função. Façam-se os sentidos sobre nós que forem possíveis aos 

que nos leem.69 Seguimos? Adiante. Como dizia, ou melhor, contava, não, copiava, isto é, 

lembrava?, Miguel faria uma peregrinação no norte de Portugal, mas, segundo ele, suas 

encomendas estariam dentro dos prazos estipulados. E também as continuaria escrevendo na 

viagem, durante as noites ou durante os percursos em que a estrada e o burrico o permitissem 

escrever sem os solavancos tão comuns nesses caminhos. Não me adiantou nada o teor da 

carta, como de costume. Apesar de sermos amigos, os três, havia se criado uma instância na 

qual, obviamente, eu não podia entrar, a não ser que fosse convidado. Portanto, se Inês 

desejasse, e apenas assim, eu saberia do conteúdo daquela carta. Não tratamos de mais nada. 

Perguntei como andavam as Crônicas da Coruja; Miguel dissera que agora eram impossíveis 

de serem escritas, mas que, na volta, certamente incorporaria mais histórias ao volume já 

iniciado. E, assim, despedimo-nos. Miguel abraçou-me mais forte do que de costume e acabou 

me deixando o burro com a pulga atrás da orelha. Na verdade, havia alguma coisa de diferente 

com Miguel, mas não soube interpretar. Talvez uma conversa com D. Hermenegildo me 

esclarecesse a dúvida. Da janela vi quando montou em seu burrico e seguiu pela rua do 

mercado em direção aos portões da cidade. Voltei a dormir, ainda era cedo. Em seu burro, 

Miguel acalmara muitos pensamentos sobre seu destino, mas deixara que outros nascessem e 

lhe afligissem o espírito. Como eu sei? Através de Inês. Mas, se quiserem, posso apenas ter 

suposto ao invés de ter sabido. Pronto, assim todos têm o que desejam. Inclusive eu. Naquele 

dia tratei das minhas rotinas e dos meus afazeres; ajudei Seu Focas com a contabilidade, 

organizei algumas ideias que tive para algumas histórias e atendi um aluno, Fernão, filho de 

um pequeno comerciante lisboeta, Gonzaga Lopes, que vinha fazer negócios em Alcobaça e 

não ficava menos do que uma semana. Aproveitava esse tempo para a educação do menino. 

Este pequeno, posso dizer com segurança, tinha o dom da escrita, aprendia depressa e desde 

cedo desenvolveu um estilo próprio, gostava mais das crônicas. De fato, anos mais tarde, 

quando eu já estivesse velho e a vida de menestrel viesse a enclausurar-se entre os 

pergaminhos de minha oficina, Fernão Lopes visitar-me-ia muitas vezes para consultar muitos 

manuscritos meus e de outros cronistas, como os do Dr. Leitão, em cuja obra acabei 

especializando-me. Apresentei-o a D. Hermenegildo e nós três, diria sem nenhuma modéstia, 

                                                 
69 Um leitor: — Posso supor que o autor do manuscrito que vocês estão copiando, como autor de uma ação já 
passada e conhecida, sabia o que aconteceria e adiantou-se ao fato criando uma expectativa de ação presumida e 
a embutiu dentro da estrutura narrativo-psicológica do personagem como entidade fictícia autônoma, isto é, real 
em sua existência mas fictícia como objeto de reconto literário? D. Tadeu: — Se isso lhe traz algum conforto em 
toda essa confusão, diria eu, sim, pode. Mas, ainda assim, desconsidere: são só palpites de um presumível autor. 
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acabaríamos sendo a grande fonte documental da História e das estórias portuguesas até 

então. Mas disto nunca fiz galardão, era apenas o meu trabalho, e o prazer que tinha com tudo 

isto só se fazia quando era compartilhado pelos copistas em Alcobaça. Talvez eu gostasse 

mesmo é de ter conhecido alguém que perpetuasse o Coruja Escarlate, porém, com a morte de 

Maurrice, talvez pertencessem mesmo ao passado essas aventuras. Mas isto deu-se muito 

depois destas linhas e é matéria para outro ciclo de livros, apesar das interseções entre este e 

outros ciclos. Depois do almoço resolvi visitar D. Hermenegildo, havia alguns livros para 

devolver e conversar com o bibliotecário era sempre edificante, mesmo que os temas não o 

fossem. Recebeu-me na Ala dos Conversos e fomos nos sentar na Sala dos Monges. As 

notícias sobre o terremoto de Lisboa chegavam sem parar, e não eram das melhores. Muita 

gente morrera com desabamentos e até, diziam, engolidos por grandes crateras que se abriram 

na terra. Estive em Lisboa dias depois por pura curiosidade e pude comprovar que, realmente, 

havia crateras em algumas ruas, mas assemelhavam-se muito mais a fissuras, longas 

rachaduras pelas quais poderiam passar cavalos e, talvez, uma ou outra carroça, mas toda a 

população de Lisboa teria que estar sobre aquelas fissuras no exato momento em que se 

abriram para que nelas morresse a quantidade de gente que se disse ter morrido. Como 

menestrel, já suspeitava: os rumores crescem mais rápido que as azeitonas alentejanas, como 

se dizia. Infelizmente, as histórias dos desabamentos eram verdadeiras. Não consegui um par 

de notícias iguais que me dessem conta do número de mortos, mas, em média, falava-se em 

três mil. O clima em Lisboa, agora, era ainda pior. Castigada pela fome e pela política, a 

cidade caíra em desolação com mais esse terremoto. Muitos se lembravam do fatídico dia do 

batizado de D. Pedro e da maldição da bruxa Sorgin. A popularidade de D. Afonso IV estava 

em baixa. Apesar de eu e Sua Majestade termos uma pendenga pessoal, é preciso dizer que o 

rei foi vigoroso e fez o que pôde e o que não pôde para suavizar os terríveis anos de seu 

reinado em prol do povo. Como homem, nada posso dizer além de minha opinião 

limitadíssima, mas, como rei, posso e devo comentar: foi um bravo. Fiquei sabendo que D. 

Miguel está em peregrinação a Bagaços, vai ver as relíquias de Santa Roena, disse para D. 

Hermenegildo. O bibliotecário olhou-me e nada disse, parecia preocupado. Se estiveres 

amofinado com o Orto do Esposo, continuei, não é necessário. Levou o livro com ele, 

pretende acabá-lo durante a peregrinação. D. Hermenegildo olhou-me por mais alguns 

minutos e permaneceu mudo. De repente, levantou-se, pediu que eu o esperasse, e subiu as 

escadas para o scriptorium. Depois de algum tempo retornou com uma pilha de pergaminhos 

nas mãos e colocou-os sobre a mesa em que conversávamos. Empurrou-me os fólios 
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sugerindo que eu os lesse, e ainda não dizia uma palavra. Tomei-os, sem nada entender, e os 

li. Parecia um exemplário, mas não tinha título. Olhei para D. Hermenegildo pedindo uma 

explicação e ele ma deu: este é o Orto do Esposo. Não compreendi de imediato. D. Miguel me 

dissera que levava o livro consigo para a peregrinação. Teria mentido para mim? Por que 

motivo? Se este é o Orto do Esposo, disse, a que livro Miguel se referia hoje de manhã 

quando veio se despedir de mim? Sem mudar de expressão, o bibliotecário respondeu-me: o 

Orto do Esposo. Continuei sem compreender. Mas este livro, disse eu para D. Hermenegildo, 

é o livro que Miguel está escrevendo para uma monja em Cós. E é também o livro que D. 

Pedro nos encomendou, disse o monge. Olhei perplexo para meu amigo. O rei já deu 

permissão para que se copiasse sua encomenda? Não, e jamais a daria, se o conheço bem. 

Então, por que existem dois Ortos do Esposo? D. Hermenegildo explicou-me que Miguel não 

estava conseguindo desenvolver a ideia do próprio D. Pedro para justificar a escritura do 

livro: um pedido a um monge, simulando o pedido de D. Pedro a ele, ou a nós, ou a Alcobaça, 

não importa, porque, na cabeça do rei, ele queria ser o único ciente dessa simulação, como se 

fosse um grande mistério cuja solução apenas ele conheceria. Acontece que, como tu já 

pareces saber, esta monja em Cós teria pedido a Miguel exatamente o que D. Pedro queria que 

fosse uma simulação. Mas acabou sendo verdadeiro, adiantei-me. Pensei que vocês não 

acreditassem em coincidências. Coincidência, meu caro menestrel, é apenas um nome para 

algo muito mais coerente e profundo. Stat narratio pristina nomine, nomina nuda tenemus, 

disse-me, e traduzi como “a história original permanece no nome, nada temos senão os 

nomes”. Se tu quiseres chamar a vontade de Deus de coincidência, não importa, disse-me D. 

Hermenegildo, o que importa é que se terá feito a Sua vontade, e isso é irrefutável tanto 

quanto um livro é um livro. Pensei nos lendários libri mai scritti, mas não me pareceu o 

momento mais propício para retóricas. Miguel, disse eu, não teve escolha. Caíra-lhe às mãos a 

solução perfeita para escrever o Orto de D. Pedro, mas não nascera da ficção, e sim da 

realidade. Isto daria uma boa ficção se não fosse realidade... E assim está o cozido, meu 

amigo, não temos como continuar o livro por simples falta de copistas e, mesmo que 

tivéssemos alguém para escrevê-lo, o estilo já seria outro. Não é o caso de esperar que D. 

Miguel retorne da peregrinação com o livro pronto? Que peregrinação, Tadeu? Esta, a de 

Santa Roena, em Bagaços. Tadeu, tu estás em teu juízo perfeito? Miguel não retornará! Ele o 

disse? Tadeu, tu não sabes quem é Santa Roena? Dei de ombros, não fazia ideia. Então, meu 

caro, se tu não o sabes, ninguém mais poderá sabê-lo. Mas por que eu deveria saber quem... e, 

de repente, lembrei-me: nunca existiu uma Santa Roena muito menos um mosteiro em 
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Bagaços. A própria Bagaços nunca fora fundada! Era tudo invenção minha! São dados de uma 

das aventuras do Coruja Escarlate que ditei a D. Miguel para as Crônicas da Coruja! Como 

pude ser tão idiota? D. Hermenegildo não tirava os olhos de mim, notei um certo ar de 

zombaria. Pois, menestrel, quem histórias conta, em histórias será contado. Não se sabe então 

para onde foi D. Miguel? D. Hermenegildo negou com a cabeça. Resta-nos esperar. Esperar o 

quê?, perguntei. Quem sabe um milagre de Santa Roena, respondeu D. Hermenegildo batendo 

de leve em minhas costas com cumplicidade. Antes, porém, de me deixar só com meus 

pensamentos na Sala dos Monges, disse-me ainda ao pé do ouvido: ou quem sabe a ajuda de 

uma certa coruja escarlate, que de escarlate nada tem? Sorrimos um para o outro, mas não 

levei a ideia adiante, pelo menos não naquele momento, nem sob o manto do Coruja 

Escarlate. Dias depois fui até Cós levar a carta de Miguel para Inês. A monja me recebeu no 

claustro e entreguei-lhe a carta, mas não disse nada do que já sabia conversando com D. 

Hermenegildo, não era a hora. Além disso, o conteúdo da carta poderia ser essencial para que 

tomássemos, ou não, qualquer atitude. Inês leu a carta, mas não em voz alta, apesar de termos 

conversado sobre seu conteúdo logo em seguida. Miguel lhe dissera o mesmo que a mim: 

partiria em peregrinação a Bagaços para visitar as relíquias de Santa Roena. Tu conheces esta 

santa, Tadeu? De todas as hagiografias que conheço, desta santa nunca soube. Não menti. Há 

tantos santos e santas que creio que nem todos os hagiógrafos do mundo poderiam dar conta 

de todos, disse-lhe. Vi a carta na direção oposta da luz do sol e percebi que as linhas eram 

poucas, talvez não houvesse mais nada relevante. Ele diz mais alguma coisa?, perguntei, 

disfarçando uma pequena ansiedade. Disse que continuará escrevendo meu livro e que me 

enviará cartas sempre que puder. Inês escondia alguma coisa, mas não a pressionei, preferi 

deixar que o meu silêncio fizesse isso por mim. E que me ama, disse, finalmente, com o olhar 

fixo para o jardim. Está explicada a peregrinação, falei a Inês que me compreendeu de 

imediato. Tu achas que tenho culpa, Tadeu? Como pode alguém ter culpa de ser amado por 

alguém? Eu nunca lhe disse não, mas também nunca lhe disse sim. Os assuntos do coração 

são assim mesmo, é como nos antigos romances de cavalaria; as idas e vindas, as dúvidas, as 

incertezas, os enganos e os desenganos... Tenho certeza de que esse tempo servirá muito bem 

aos dois. A ausência é a maior provação do amor. De certa forma, fiquei decepcionado. Achei 

que, para Inês, Miguel poderia dizer para onde fora realmente. Agora, como dissera D. 

Hermenegildo, era esperar pelas outras cartas, e também que D. Pedro se esquecesse de seu 

livro. Não teríamos essa sorte. Deixei Inês sozinha nos jardins do claustro, um pouco 

melancólica. Talvez tivesse perdido a oportunidade que nunca tivera. Na saída, a abadessa 
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encontrou-me e conversamos um pouco sobre Inês. Ela estava preocupada com o destino da 

monja. Sabia, como mulher e como abadessa, ler nos olhos das moças as aflições do amor, e 

sabia também que o confessor dominical era o responsável pela angústia de Inês. São muito 

jovens, disse eu à abadessa, talvez Deus esteja querendo dar-lhes um pouco mais da vida do 

mundo antes de cerrar-lhes definitivamente as portas do claustro. A monja superiora admirou-

se com as minhas palavras, e ainda disse: ambos sabemos que perdemos mais um confessor, 

senhor Tadeu, o senhor não poderia... Respondi que sim, mas não poderia garantir nada: Cós 

estava literalmente diminuindo o número de monges de Alcobaça. 

E assim correram os anos. Miguel escrevia cartas para Inês falando sobre o livro e 

descrevendo sua viagem até Bagaços. Eram cartas tão impressionantes que se D. 

Hermenegildo não me alertasse sobre minhas próprias histórias sobre Santa Roena eu mesmo 

teria acreditado, e talvez até me dispusesse a visitar a igreja da santa. Mas Miguel também 

escrevia para D. Hermenegildo, falando sobre o Orto do Esposo e de como ele o estava 

adiantando. Não dissera ao bibliotecário-mor onde estava, e nem mesmo os mensageiros 

sabiam dizer. Miguel criara, enquanto se dirigia para onde quer que fosse, uma rede de 

mensageiros tão complexa que ficou impossível fazer o caminho de volta até a origem da 

carta. Muitos desses mensageiros sequer recebiam as cartas das mãos de outros, havia dias 

específicos e alternados, bem como lugares determinados em que deveriam pegar a 

correspondência. Nas cartas, D. Miguel garantia a D. Hermenegildo que D. Pedro receberia 

seu livro conforme fora prometido, mas que também a outra destinatária o teria, e disso ele 

não poderia abrir mão. Fora o próprio Deus que, segundo ele, quis assim, pois Ele é dito 

Immobilis dicitur Deus quia est secundum unam dispositionem semper, et hoc est esse in 

quiete. Movens semper est, quia vivens in se, tamen sine alteratione. Intelligit se intellectu 

simplici, et hoc est quod intellectus perficit intellectum, et intellectum est forma intelligentis70. 

Pedia a D. Hermenegildo que conseguisse fazer D. Pedro continuar acreditando no andamento 

do livro o que, de fato, não era mentira, e que também continuasse confiando no seu 

bibliotecário assistente. Em uma das cartas, de fato, Miguel mandara um pacote com vários 

novos fólios para a cópia do Orto do Esposo que D. Hermenegildo tomara para si antes de 

Miguel abandonar Alcobaça na suposta peregrinação. Uma vez ele e eu tentamos arrumar os 

novos fólios ao que já se tinha na biblioteca, mas Miguel, nunca soubemos o porquê, não 

numerara as páginas e, propositadamente, as enviara embaralhadas. Nunca conseguimos 

ordená-las. Talvez D. Miguel realmente tivesse a intenção de retornar e depois enumerá-las 
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ele mesmo, soava, para nossa tranquilidade, como uma garantia de sua volta. Ou talvez 

soubesse que D. Pedro não se importava de fato em ler o livro, queria-o pronto, apenas, e um 

maço de fólios escritos com qualquer coisa era o bastante para mantê-lo suficientemente 

calmo. Tudo o que podíamos fazer era esperar. Eu mesmo não tinha nenhuma intenção, pelo 

menos por enquanto, de seguir as pistas dos mensageiros e chegar até Miguel. Se ele estava se 

correspondendo com Alcobaça e Cós e garantia a escrita dos Ortos do Esposo, respeitaríamos 

sua decisão, apesar do receio de D. Hermenegildo de que D. Pedro descobrisse que seu 

precioso livro misterioso não era apenas dele, mas disso também falava-nos Miguel: o príncipe 

ou, talvez, já o rei, jamais poderá dizer que os dois Ortos do Esposo são o mesmo, pois, apesar 

de o serem, jamais o serão. Eu e o bibliotecário-mor de Alcobaça não sabíamos como 

interpretar aquelas palavras aparentemente sem sentido, e passávamos noites a fio imaginando 

como dois livros iguais podem, ao mesmo tempo, não ser iguais. 

Durante algum tempo, D. Pedro não voltara a perguntar pelo livro. Enquanto Inês de Castro 

esteve prisioneira em Albuquerque, o príncipe fez de tudo para se corresponder com ela e isso 

acabou sendo sua única preocupação, disto ocupando-se inteiramente. O tio não lhe tinha 

tanta estima, assim, Pedro e Inês jamais se falaram enquanto ela esteve no castelo de D. 

Afonso Sanches. Isso deixou o príncipe furioso. Dizem os que conviviam com ele em São 

Jorge ou com ele partiam para caçar ou resolver assuntos diplomáticos, que foram os seus 

piores dias. Nada o tranquilizava; dormia irritado, quando dormia, abusava dos camponeses 

administrando punições muito severas para casos muito pequenos, estava irascível. Um 

demônio, como o chamara seu próprio pai. Eis que num dia nublado, muito feio, desses que 

não são exatamente uma tempestade digna de descrição e que também não chegam a 

incomodar um céu relativamente limpo para serem mencionados em nenhuma narrativa, D. 

Constança entrou em trabalho de parto, pela terceira vez. Fora uma gravidez difícil, por 

muitas vezes se pensou que a princesa perderia o filho por causa dos sangramentos. As aias 

logo começaram a ajudar com o nascimento da criança. D. Constança, sentindo muitas dores, 

exigiu a presença do marido, que estava na cozinha se servindo de qualquer coisa antes do 

almoço. Quando foi chamado por uma das aias de Constança, Pedro correu em direção ao 

quarto do casal e teve uma visão que jamais esqueceria: Constança estava em posição de 

parto, diante dele, banhada em sangue. A cama parecia uma piscina vermelha. Seus cabelos, 

totalmente desgrenhados, lembravam-no a medusa mitológica. Com a perda de sangue, estava 

branca como um cadáver, e tinha as feições contorcidas pelo esforço feito para trazer à luz o 

terceiro filho. Este, nas mãos de uma das aias, ainda estava ligado à mãe pelo cordão 
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umbilical gotejando de sangue. D. Pedro sentiu-se enojado, não suportou a visão e teve ânsias 

de vômito. Ficou sem ação. Pedro!, gritou Constança. Pedro ignorou o grito da esposa. 

Pedro!, gritou uma segunda vez e estendeu a mão em sua direção. As aias todas se voltaram 

para o príncipe, que quase não respirava, olhando a cena encharcada de sangue. Viu que a 

criança não chorava. Estaria morta? Num esforço feroz, Constança gritou o nome de Pedro 

pela terceira vez e o som, gutural, fez o filho acordar e berrar incessantemente, e também fez 

o coração de Pedro tremer. O príncipe foi até a esposa e lhe estendeu a mão. Ela esbofeteou-a 

e agarrou o marido pela barba puxando-o para perto de si. A princesa cuspia sangue. Escuta, 

seu cachorro miserável, disse babando o sangue que lhe vertia dos cantos da boca, hoje tu 

ficas livre deste fardo, mas eu te juro, em meu leito de morte, que, antes de ti, vai-se para os 

diabos também aquela rameira galega, e tu serás sozinho. Isto dito, cuspiu uma mistura de 

sangue e saliva no rosto do príncipe e expirou, com os olhos abertos, fulminantes, cheios de 

ódio, olhando para Pedro. Dizem que, no mesmo instante, o príncipe sacou de um punhal que 

havia consigo e cortou fora a barba a que Constança continuou agarrada depois de morta e 

saiu do quarto sem sequer olhar o filho, que durante toda a cena berrou como se conhecesse 

os dias vindouros. Aos prantos do pequeno, juntaram-se as lágrimas e os lamentos das aias 

que tanto amaram e suportaram com Constança as dores que Pedro lhe infligira. No enterro de 

D. Constança, em Lisboa, D. Pedro e D. Afonso se encaravam desafiadoramente. Afonso 

sabia que o filho, estando viúvo, não tinha mais nenhum impedimento legal para se casar com 

quem quer que fosse e que, portanto, não poderia proibi-lo de ver Inês de Castro, pelo menos 

fora da corte. Dias depois D. Pedro fora ter com D. Afonso Sanches, em Albuquerque, 

exigindo a libertação de Inês de Castro. Eis o que me chegou aos ouvidos: Meu tio, vim para 

pedir que libertes D. Inês de Castro. E por que eu deveria fazê-lo, meu sobrinho, se isso são 

ordens de teu pai? E D. Pedro teria respondido: porque deixá-la livre muito o contrariaria, e 

porque se me caso com D. Inês, Portugal, Castela e Leão serão um único reino, e tu podes ter 

o concelho que quiseres, to-lo darei! E assim D. Inês foi libertada e passou a viver com D. 

Pedro afastados de Lisboa. Ele, habitando na Serra de El-Rei, e, ela, em Moledo, a 

pouquíssimos quilômetros um do outro, para desespero de D. Afonso IV. Nestes anos fora de 

Lisboa, Inês de Castro e Pedro tiveram três filhos, Inês e Miguel, muitas cartas trocadas; e D. 

Hermenegildo muitos fólios do Orto do Esposo. Eu, de minha parte, cuidei de minha própria 

vida, escrevendo meus textos e ensinando o pequeno Fernão Lopes a história de Portugal. 

Nunca mais tinha ouvido falar no Coruja Negra e logo depois soube por quê: Calais, a cidade 

natal de Maurrice, tinha sido sitiada e tomada pelas tropas de Eduardo III naquele ano de 



 
     

346 
 

1346. Imaginei que LeClerc teria ouvido falar da queda de Calais e se dirigido para lá para 

reencontrar sua família. Nunca imaginei que Maurrice se dedicaria novamente a seu sonho 

quando saíra da École de Ricavi: escrever as crônicas de sua cidade. Contudo, muitos anos 

depois destes acontecimentos que agora relato, cheguei a receber, no castelo dos Oliveira, um 

pacote vindo de Calais. Eram as Crônicas Caletas, de autoria de Maurrice LeClerc. Dentro do 

pacote, amarrada aos pergaminhos, uma pena de coruja negra. Guardo-a até hoje. De fato, ela 

pousa junto a outras penas no pote de tinta que uso em minha oficina, mas isto são outras 

memórias. 

O destino daria uma nova guinada no ano de 1347, quando Pedro e Inês de Castro 

sairiam do norte de Portugal para se fixarem no Paço de Santa Clara, na Quinta do Pombal, de 

onde já conheciam a Fonte dos Amores. Dizem que no dia em que Pedro e Inês cruzaram os 

portões da cidade de Coimbra, um grande terremoto fê-la tremer e por pouco não dizima toda 

a população. Eu mesmo teria escrito sobre isso, mas, assim como em Lisboa, fui até Coimbra 

no ano seguinte para averiguar e relatar o acontecido, e lá encontrei uma cópia de um 

manuscrito que circulava pela cidade, de autor anônimo, que contava de forma extraordinária 

o que acontecera. Seria injusto se ocultasse este texto e o recontasse com minhas próprias 

palavras. Ei-lo, portanto. 

 

De como Coimbra foi tomada por um grande terramoto e de como o quarto cavaleiro do 

Apocalipse levantou-se do inferno através das enormes fendas  

para espalhar a morte por toda a Europa. 

 

Era o dia de São Bertalião quando tudo quanto agora direi se passou diante dos meus olhos e 

dos olhos aterrorizados das gentes de Coimbra, e por eles juro que o que agora se escreve é 

relato fiel e verídico. O sol iluminava as ruas da cidade e todos se dedicavam às suas atividades 

cotidianas. Aquele era um sinal de que Deus sorria para Coimbra e também para Portugal, 

porque os dias da grande fome haviam passado e voltamos todos a comer pães e bolos e pastas e 

queijos e batatas e folhas de todo o tipo e azeitonas e todas as frutas e doces e também voltamos 

a nos dividir entre o vinho e a cerveja e o leite e os licores. E todos estávamos felizes porque já 

não havia monges em tristes peregrinações lamentando por todos nós em cada canto da cidade. 

E, ainda naquela manhã, Coimbra recebia em seus portões a comitiva do príncipe D. Pedro, e 

ele vinha acompanhado da mulher Inês de Castro, e vinham com eles seus três filhos, e muitos 
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cavalos e carroças e muitos criados. E toda a cidade parou o que estava fazendo para receber o 

príncipe D. Pedro e acompanhar a comitiva real. Mas todos sabiam que a mulher a seu lado era 

a Inês de Castro, a garça, como a chamavam em muitos lugares, por causa do colo muito branco 

sempre à mostra e porque também era muito esguia. E todos diziam que esta garça era a culpada 

da morte da princesa D. Constança, e uns diziam que fora envenenada pela garça, outros 

comentavam que fora assassinada a golpes de cutelo. Havia ainda os que diziam que esta D. 

Inês enfeitiçara o príncipe a ponto de mandá-lo matar a esposa. E todos a detestavam porque 

sabiam que ela era adúltera e era galega e traria a desgraça para o povo porque faria de 

Portugal terras de Castela se se casasse com o príncipe. E fez-se um grande silêncio enquanto 

a comitiva do príncipe atravessava a cidade, e o silêncio era tão grande que só se ouvia o ranger 

das rodas e o cavalgar lento dos cavalos. E nem os animais ousaram berrar e nem o vento se 

atreveu a passar pelas mesmas ruas que o príncipe e sua Inês de Castro. E disso ninguém fez 

gosto porque esta D. Inês passava fulminando a todos com seu olhar e foi por pouco que seu 

cavalo não pisoteou um pequeno que se desgarrou da mãe e atravessou-lhe o caminho. E foi 

ainda na manhã deste dia de São Bertalião, naquele ano do Senhor de 134771, que vimos com 

grande assombro e espanto o dia tornar-se noite. Deus ocultou o sol de nossas faces tornando-o 

como uma grande pedra de carvão, e o príncipe e sua D. Inês de Castro também muito se 

apavoraram e quase foram derrubados de seus cavalos que empinavam amedrontados. E 

ouvimos todos uma voz nos céus que era a voz de Deus e que disse: não sois dignos de verdes a 

luz do sol pois insistis nesta união e continueis vivendo em pecado. Podeis fugir dos olhos do 

rei, mas não podeis fugir aos meus santíssimos olhos! E o sol continuou negro como betume e 

Deus fez a terra tremer violentamente debaixo de nossos pés. E muitos de nós caíram ao chão e 

muitos prédios desabaram e soterraram muitas gentes, e houve grande clamor e agonia e todos 

gritavam e choravam seus mortos, e as torres do mosteiro da Santa Cruz desabaram e seus 

sinos esmagaram muitos inocentes, e este que vos escreve permaneceu de pé e pode ver que a 

comitiva do príncipe se desfez em grande pavor, mas nem este nem sua D. Inês arredaram pé e 

                                                 
71 Segundo o Livro de Noa ou Livro das Eras, escrito no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, ou pelo menos uma 
parte dele, o relato do anônimo cronista é verídico no que se refere pelo menos ao grande surto de peste que 
vivemos naquele ano logo depois do terramoto. Diz o livro: Era de mil e trezentos e oytenta e seys anos por Sam 
Miguel de setembro se compeçou esta pístilência; foy grãde mortaydade pelo mundo assy q ygualmente morrerõ as 
duas partes das gentes. Esta mortaydade durava na terra p spaço de três meses. E as mays oras das doenças eram 
de levações q tiinhão nas verilhas e soos braços. E as demays das gentes, tã bem as q morrerõ como as q ficarom, 
todos ouerõ estas doores. O trecho do Livro de Noa foi escrito trinta e nove anos depois do manuscrito anônimo 
que encontrei em Alcobaça, e o autor confundiu o ano do evento com o ano em que o descreveu, e é por isso 
muitas vezes que muitos manuscritos encerram incoerências. D. Tadeu Laras menestrel. 
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ficaram onde estavam e nada lhes aconteceu, porque o diabo os protegeu da ira de Deus e eles 

muito sorriam e blasfemavam do poder de Deus. E Deus quis castigá-los mas, não podendo, 

abriu grandes fendas no chão que engoliram muitas pessoas e animais, mas delas escapou o 

casal porque seus cavalos voavam por cima das aberturas no solo e os que viveram muito disso 

se aterrorizaram e se benziam. E o terramoto durou muitos minutos e causou muita destruição e 

muitas mortes, e vendo Deus que o diabo protegia D. Pedro e D. Inês de Castro, fez sair de 

uma das fendas que se abriu na praça um cavalo como morto e que tinha a cor verde dos defuntos 

e era muito magro e se podia ver seus ossos e suas carnes podres, e seu cavaleiro era a Morte, 

e trouxe dos infernos com ele todo o mundo inferior e muitos demônios que se arrastavam e 

corriam nas ruas a devorar muitos dos que sobreviveram ao terramoto. E vi que fora dado ao 

cavaleiro poder sobre a quarta parte da terra para que matasse pela espada e pela fome e pela 

peste e pelas feras que habitavam a terra. E vendo todos esses sinais quis morrer, mas um anjo 

veio até mim e disse que nada me aconteceria porque eu deveria escrever para que outros 

soubessem de tudo o que se passou. E depois que os demônios e a Morte fizeram o que bem 

quiseram com as gentes da cidade, deixaram-nos. E D. Pedro e D. Inês de Castro 

continuaram a cavalgar pelas ruas e também atravessaram a cidade, e dizem que foram habitar 

na Quinta do Pombal, perto do convento de Santa Clara-a-Velha, que também sofreu com o 

terramoto e teve muitas monjas pecadoras devoradas pelos demônios. E quando tudo se passou, 

Deus fez o sol brilhar novamente, mas sua luz, dali a muitos dias, só viria a descobrir muitas 

chagas e feridas que tomaram conta de todos nós, e dizia-se que com o quarto cavaleiro vivíamos 

o Apocalipse. E que Deus tenha piedade de todos nós porque é chegada a hora do Juízo Final. 

E isto que escrevi é verdadeiro e conhecido por todas as gentes, e que me lancem ao fogo do 

inferno os demônios se uma única palavra não for verdade.  

 

Finis narrationis, 

Finis mundi, 

Finis omnis, 

Gloria Deo. 

 

E aqui termina o livro II deste insondável Romance do Horto. Deixo-te agora, meu caro 

manuscrito, à tua própria sorte ou à daquele que te vier registrar os acontecimentos que 

ocorreram depois destes já narrados com tanta paciência e afinco, e também à sombra do 
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corvo Tobias, como ele assim o quis. Que Deus guie tuas próximas linhas e teus próximos 

copistas, porque faz-se a hora de buscar o que se perdeu, e isto é tarefa árdua para que a faça 

enquanto a escrevo. Não é preciso pedir que sejas fiel à verdade, porque és tu quem a cria 

quando a escreves e, portanto, não podes escrever nada que não seja verdade. Cuida bem de 

nós e, se puderes, procura não nos dar terríveis fins, ainda que seja o que deva ser copiado. 

 

Libro III 
De commo o engenhoso menestrel D. Tadeu Laras e o muy conhecedor dos ardis do deemo 

monge D. Alberto Raposo encontraram as cópias perdidas do Orto do Esposo e com eles o 

copista D. Miguel, e do que se sucedeu com os personagens dessa intrigante e assombrosa 

estória e de como se mostra que este libro jamais chegou a seu fim. 

 

É o monge Keiran!, gritou grasnando o corvo Tobias. Vejo-o saindo de sua cela do pequeno 

edifício dos anacoretas ali no monte. Você acha que ele vai continuar o livro, Tobias? É difícil 

dizer qualquer coisa a respeito deste livro, ou de ti, mas posso dizer que vem em nossa 

direção. Talvez feche-me para sempre, como achei que a Inquisição o faria comigo, e ainda há 

tanto para contar... Livros nunca ficam fechados para sempre, é que muito tempo, dependendo 

do tempo que dure esse tempo, fica parecendo como se tivesse sido para sempre, mas todo 

sempre sempre encontra um fim. Nem que o fim seja o fogo ou as traças ou uma estante 

esquecida... Keiran não está sozinho! Quem vem com ele? Um encapuzado, mas não lhe 

distingo o rosto. Será aquele monge misterioso que pediu a Keiran que me preenchesse das 

cópias que agora lemos? Pode ser, vêm conversando. O que é surpreendente, pensei que o 

irlandês acabaria sendo repreendido pelo sem rosto, demorou-se por demais. Aí vêm eles. 

Keiran e o monge cujo rosto não se pode ver entram nas ruínas do scriptorium de Fore e o 

copista senta-se à escrivaninha, à frente do livro. O encapuzado se coloca a seu lado, 

entrelaçando os dedos; parece observá-lo. Isso não me agrada, essa vigilância cerceadora... 

Tobias estica as asas, gira a cabeça rapidamente eriçando as penas e dá uns passos largos na 

beirada de pequeníssima fresta entre as paredes. Como ele pode caber ali72? Keiran lê estas 

                                                 
72 “Pequeníssima fresta” e “estreitíssima janela” são expressões relativas, como qualquer outra. Se se escreveu 
que eu ali pude caber, ali estou, o leitor trata de alargar a as dimensões da janela, sem que, em sua cabeça, a 
mesma janela deixe de ser estreita. Tobias, o Corvo. 
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linhas para delas se atualizar e recomeçar a cópia dos manuscritos. Aproveito e escrevo: 

Keiran, tu estás bem? Onde estiveste? Por que demoraste? Fui instruído num sonho durante o 

sono; escreve e continua organizando os fólios. Instruído a quê? A escrevê-lo. Achei que 

bastava copiar em mim os textos que te foram entregues. Também pensei eu, mas depois de 

tudo o que passei e vi desde que tu chegaste até esse scriptorium, quis abandoná-lo. Não me 

considero tarefa difícil. Porque já estás acostumado, para nós, que te lemos e escrevemos, tu 

és um labirinto, e Ariadne já está morta, de forma que não se pode ter o seu fio para nos guiar 

dentro de ti. Li-o em silêncio. E, olhe para nós: de repente todos sabem irlandês! Compreendo 

que não é tão fácil ser aquele que se escreve a si mesmo, ainda mais tendo sido escrito antes 

noutros pergaminhos sem que se soubesse disso, mas não temas, nada disso é para se explicar, 

senão unicamente para ler e tornar leve os espíritos e as mentes. Com certeza foste escolhido 

entre tantos outros por algum motivo, não é assim?  Claro, não há nada sem motivo. E qual foi 

o motivo da tua escolha? Tu o sabes? Este aqui ao lado cujo rosto não se pode conhecer não 

mo disse, disse apenas que me conhecia, e de fato comprovou isto, o que muito me 

maravilhou, e disse que deveria confiar nele e na tarefa a mim atribuída. Mas em momento 

algum disse-me quem era ou mostrou-me o seu rosto. Tudo o que se vê é o que está ali, um 

capuz a cobrir um espaço vazio, como se isso e corvos que falam e livros que se escrevem e 

vacas que falam tibetano e elefantes que se chamam Louis e cachorros ressuscitados e bruxas 

e fadas já não bastassem para inquietar-me. Eu penso que tu foste o escolhido porque és o 

último de tua espécie, como cada uma das coisas que enumeraste e ainda estão por se 

enumerar e como este livro, disse o corvo. Parece bastante lógico, completei. O monge sem 

rosto assentiu concordando com a cabeça (?). Keiran pensou um instante sobre o que acabara 

de ser dito. Pois muito bem, escreveu depois, só espero ter forças, e molhou a pena no potinho 

de tinta-noz. Quando, contudo, ia começar a escrever a palavra depois desta vírgula, apareceu 

diante de nós uma mulher em trajes gregos, seminua, descalça, de uma beleza indescritível, de 

pele cor da neve, olhos e cabelos nigérrimos, sorriso leve e paixão no olhar. Ela tirou um 

novelo de suas roupas e puxou o fio da meada. Delicada, amarrou-o à ponta da pena com que 

me escrevia Keiran e devolveu-a à mão do irlandês perplexo. Abaixou-se e colou sua boca no 

ouvido do monge e disse num grego claríssimo: Αριάδνη δεν είναι νεκρή. E, ditas essas 

coisas, Keiran pôs-se a trabalhar naquilo em que apenas ele, sendo o último de sua espécie, 

como todos nós naquele scriptorium e nestes fólios, poderia trabalhar. 

E a Morte continuava cavalgando sobre as terras de Portugal, e era cavaleiro muito 

assustador, e também o seu cavalo. E a morte, feita apenas de ossos e coberta por trapos 
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negros e ataduras, levava consigo uma grande foice, maior do que as foices que se empregam 

nos campos para cortar os pés de milho e de trigo, e por onde passava arrastava sua foice no 

chão, rasgando a terra com ela, e das fendas abertas saíam gases e uma fumaça verde, e a 

fumaça ia se espalhando pelo chão como a água da chuva corre os montes abaixo, e ia 

machucando a terra e devorando os animais e as gentes que tocava, e todos caíam doentes 

naquele mesmo instante, e se lhes apareciam manchas negras na pele e grandes tumores pelo 

corpo, e tossiam sangue e choravam também sangue, e a Morte continuava cavalgando por 

sobre seu cavalo cadavérico, e não se sabia que visão era a mais terrível, se a da Morte ou a de 

seu cavalo. E iam devagar, sem pressa, arrastando a foice no chão e ventejando os trapos e as 

carnes podres, e de sua boca não saíam palavras e nem o cavalo relinchava, o único som que 

produziam era o da lâmina arrastando no chão e também o dos cascos batendo na terra. E a 

Morte parava em todas as cidades que visitava sem pressa, e olhava pela janela e trazia pavor 

aos moradores das casas, porque bastava um olhar seu para que se caísse doente. E muitas 

vezes entrava nas casas e muitos morriam só em vê-la, e tinha, diziam, mais de dois metros, 

talvez três, e tocava as crianças e os velhos e os adultos e os animais. E uma vez foi dito que a 

Morte encontrou um auto de penitência pela estrada e que no auto havia um ator que se vestia 

como ela e a Morte muito gostou do que viu e tanto gostou que transformou o ator em sua 

própria fantasia de morte, e ele ficou condenado a cavalgar a esmo sofrendo a dor de estar 

morto em vida, pois seu corpo vivo eram só os ossos, e a partir daquele dia ficou conhecido 

como o cavaleiro morto-vivo, ou o arauto da morte. E todos rezavam para que o Cristo vivo 

descesse à terra pela segunda vez e a todos julgasse e pusesse fim em todo aquele sofrimento, 

porque só havia o terror, a doença e a morte por sobre Portugal, e se dizia que em toda a 

Europa muitos outros arautos da morte também foram vistos. Na corte de D. Afonso IV, o rei 

não ousava sair do castelo de São Jorge, pois temia muito encontrar com a Morte pelas ruas 

de Lisboa e tinha muito medo de tudo o que lhe contavam os infelizes que lhe vinham pedir 

abrigo fugidos da peste. E dizia que era um desgraçado por ter trazido ao mundo o próprio 

demônio que era o seu filho, e a rainha, D. Beatriz, passou todos os dias no oratório do castelo 

com muitas aias e com o padre confessor do castelo em oração e jejum. No castelo dos 

Oliveira, muitos tinham caído doentes, e os que permaneceram intocados pela peste cuidavam 

dos doentes. Em Alcobaça, os monges revezavam uma vigília perene em frente ao Santíssimo, 

e todas as cópias de manuscritos cessaram e se faziam muitas missas durante o dia, com o 

cuidado de não misturar os pestilentos com os saudáveis na nave central. E em todas as 

regiões de Portugal e Castela as disputas entre os dois reinos deram trégua porque já não 
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havia soldados com boa saúde o suficiente para que lutassem, e nem os interesses de nenhuma 

das duas coroas eram políticos. O tempo parecia estar estagnado. Os meses se passavam sem 

que os dias se sucedessem, mirabilis! E D. Tadeu Laras menestrel não pôde voltar para sua 

oficina em Serra Alta, porque a pequena vila estava com muitos pestilentos, e também não 

pôde viajar para o castelo dos Oliveira pelo mesmo motivo e também porque as estradas 

estavam perigosas e não se sabia o que se poderia encontrar nelas, e porque D. Tadeu não 

queria se encontrar de novo com a Morte como escreveu em suas crônicas. Disse ele que, 

nestes terríveis dias pelos quais passou Portugal, foi preciso ir até Serra Alta para pegar 

alguns manuscritos de que precisava para as aulas com seu pupilo Fernão Lopes, mas, ao 

chegar à entrada da vila, viu a Morte em seu cavalo arrastando a foice no chão de um lado 

para o outro, e o menestrel teve muito medo porque se sabia que bastava olhar nos olhos 

daquela caveira para morrer agonizante, mas a morte o poupou dizendo: olha e escreve. E essa 

foi a única vez em que a Morte disse palavra. De outra feita, desejou visitar Inês em Cós 

porque se passaram muitos dias sem que um tivesse notícias do outro, e achando que a Morte 

o pouparia, pois era preciso ver para escrever, foi até o convento. E viu muitas gentes doentes 

pelo caminho mas não pôde ajudar ninguém e isso muito feriu-lhe o coração. E, chegando a 

Cós, logo soube que havia muitas monjas doentes, e temeu pela vida de Inês. Mas foi bater à 

sua cela para vê-la com boa saúde, e esta o fez entrar. Entra, meu amigo, não convém ficar do 

lado de fora, tudo jaz sob a luz do sol e sob a sombra da lua. E era verdade; o jardim de que 

Inês tanto gostava agora estava morrendo: as árvores estavam secas, as flores murchas e as 

gramas mortas. Os únicos animais que passeavam pelos jardins agora eram os ratos. Não 

convém também que uma monja receba um homem em sua cela, o que a abadessa diria? A 

abadessa caiu doente e nós estamos nos virando como podemos, Tadeu. É difícil seguirmos as 

regras com tudo como está.  Estamos assustadas e dedicamos todo o nosso tempo cuidando 

umas das outras. Como estão as coisas do lado de fora do convento, meu amigo? Não estão 

nada boas, tenho visto o que de pior poderia se abater sobre nós. Pouco saio de Alcobaça e, 

quando saio, não vou longe. Talvez estejamos mesmo no Fim dos Dias... Inês não respondeu 

mas D. Tadeu deixou-a livre para falar. Faz dias que não recebo a correspondência de Miguel, 

Tadeu. O menestrel deu à monja o tempo que ela precisava. Com tudo o que está acontecendo 

por aí... tu tens alguma notícia de Bagaços? D. Tadeu fez a única coisa que pôde, não mentiu. 

Não tenho ouvido notícias de lá, mas não sei se é caso para que te preocupes. Miguel é monge 

e deve estar sendo necessário em muitos outros lugares e por muita gente, tu sabes, as 

extremas-unções, os enterros, os cortejos fúnebres, as bênçãos de proteção... Isso me ocorreu, 
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mas, ainda assim... sinto falta dele, Tadeu, sinto falta das cartas... estava decidida até a não 

fazer os votos e voltar para Tancos, talvez já tenha recebido em meu íntimo todas as respostas 

às perguntas que fiz a Deus. Que achas? Acho que esta não é certamente a melhor hora para 

saíres daqui. Tancos não está melhor do que nenhuma outra cidade. E os empregados do 

castelo? Estão como estão. Da última vez em que estive lá havia doentes e sãos, não lhes 

farias nenhum bem em sair daqui apenas para arriscar-se a morrer contaminada pela peste. Os 

que não estão doentes estão cuidando bem dos pestilentos, asseguro-te, fica tranquila e 

esquece Tancos por agora. Inês mantinha o rosto voltado para o chão, mostrava-se 

profundamente triste. De que falavam as últimas cartas de Miguel? De nada que já não saibas. 

Diz que está escrevendo meu livro e que não faz outra coisa, e fala das relíquias de Santa 

Roena e das coisas que tem visto em sua peregrinação. E que tem saudades de mim, e que 

espera poder voltar logo. Mas isto já faz um mês... Não te ocorre que os mensageiros podem 

eles também ter adoecido? Não é necessariamente o caso de Miguel não estar escrevendo 

mais. Além das tarefas de um monge em dias como os nossos, os mensageiros também 

correm o risco de se contaminarem, percorrem todo o tipo de lugar, estão o tempo inteiro nas 

estradas, quem poderá dizer o que veem ou o que encontram pelo caminho? E deu a mão a 

Inês. Escuta, ninguém pode dizer o que está se passando com certeza, mas também sobram 

motivos para não pensarmos no pior, não achas? Tadeu, tu me fazias um favor? Foi a única 

vez naqueles últimos dias que Inês olhou nos olhos do menestrel. Se estiver em meu alcance, 

farei. O que queres? Tu não me trazias Miguel de volta? D. Tadeu não sabia o que responder. 

Não podia dizer que não sabia onde Miguel estava, mas também não podia garantir que o 

traria de volta pois não sabia sequer onde começar a procurar. Minha querida amiga, não sei 

se é possível, isto de peregrinação... Miguel pode já ter saído de Bagaços, pode até estar de 

volta e logo te faz uma surpresa entrando por aquele claustro. Não creio, Tadeu, não sinto que 

isso possa ser verdade, tenho outro pressentimento. O menestrel não sabia o que dizer. Se não 

o puderes trazer de volta, traz notícias deles ou, quem sabe, traz meu livro, porque seria como 

se ele estivesse comigo. Inês pegou as duas mãos do menestrel entre as suas. Tadeu, traz-me 

algo de Miguel, não suporto mais essas paredes sem saber dele. Uma brisa distraiu-se com as 

folhas mortas no jardim do claustro, imitando o barulho de um pergaminho seco sendo 

amassado. Eis o que te prometo: vamos deixar que esta semana se passe, se não receberes 

nenhuma carta de Miguel, vou procurá-lo e trago para ti o que me for possível, ou notícias, ou 

o livro ou o próprio Miguel, está bem assim? Inês sorriu, confiava no amigo, e brincou: e 

como vou saber que as notícias que trouxeres não serão mais uma história tua, menestrel? D. 
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Tadeu sorriu de volta. Talvez, minha caríssima Inês, sejas tu a única pessoa a saber quando 

estou a inventar minhas histórias. D. Tadeu ainda permaneceu um pouco mais na companhia 

de Inês, dividiram um pão com molho de carne e beberam um pouco de vinho feito com as 

uvas das parreiras que se cultivavam em Cós. Conversaram sobre o fim do mundo e sobre 

teologia e sobre muitas histórias que D. Tadeu conhecia que também falavam do Fim dos 

Tempos. À porta do convento, abraçaram-se e despediram-se. D. Tadeu prometeu que 

escreveria sempre que tivesse novidades, e esperaria que as cartas pudessem ser entregues. No 

último abraço, choraram, e D. Tadeu notou uma pequena mancha negra muito próxima à 

orelha esquerda de Inês, mas não lhe disse nada. 

Na Quinta do Pombal, Inês de Castro e D. Pedro continuaram passando muitas semanas 

juntos sem maiores preocupações. Não ousavam, como, aliás, nenhum nobre em nenhum 

lugar da Europa, deixar seu refúgio por medo de contaminação pela peste. A entrada e a saída 

das pessoas na quinta eram fortemente vigiadas. D. Pedro chegou a designar um físico para 

examinar as pessoas que se aproximavam da entrada da residência real, vestindo uma roupa 

preta que lhe cobria todo o corpo, botas, luvas e chapéu pretos e a máscara branca com 

grandes olhos de vidro e um bico apontado para baixo, como o bico de um corvo. Mas por 

que um corvo? Nós nem brancos somos! Mas já foram, e é aí que está o motivo. Assim como 

os corvos trouxeram más notícias a Apolo e este os tornou negros, também achou-se que os 

físicos da peste, como ficaram conhecidos, traziam más notícias, como os corvos. E por que 

não se pintaram suas máscaras de negro? Porque negras já são as suas roupas, além disso, o 

contraste entre as duas cores tem um efeito dramático maior. Para mim, o bico servia apenas 

para que se colocassem vários tipos de ervas aromáticas e flores de todo o tipo para que o 

físico não se incomodasse nem se contaminasse com os odores pestilentos dos doentes. E, de 

fato, assim o é também. E não podia ser uma tromba de elefante ou o chifre de um 

rinoceronte? Se algum deles tivesse contrariado algum deus... O Ganesha dos orientais tem 

cabeça de elefante e não é à toa... Keiran olhou para o monge sem rosto, que olhou para mim 

que escrevi estas palavras e todos olharam para o corvo Tobias. Estou só dizendo, resmungou. 

Na quinta, viviam, pois, assim, o príncipe D. Pedro e sua Inês de Castro. Não lhes faltava o 

que fazer: caçavam juntos, faziam caminhadas com os filhos, aproveitavam a brisa na Fonte 

dos Amores na companhia de São Bertalião, Melusina e Perpétuo e, dentro da casa da 

propriedade, ouviam a música dos menestréis da quinta, comiam, amavam e descansavam, e 

tudo isso sem a intervenção do rei, D. Afonso. No entanto, o espírito de Inês de Castro aos 

poucos se cansou dessas frivolidades e dessas coisas tão comuns de todo o dia e logo fez 
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lembrar a Pedro o presente tão esperado. Pedro, meu Pedro, Pedrinho meu, dizia ela 

dissimulada, já lemos todos os livros desta biblioteca, já demos o prazer a todos os cômodos 

desta casa de verem nossos corpos nus, já não sei mais que tipo de iguaria serão capazes 

nossos criados de preparar, já caçamos todas as espécies de animais que há no campo, 

colhemos frutas que nem existem em nosso país, já fizemos refeições nos jardins, nossos 

filhos já não sabem o que fazer para se divertir, logo estarão pondo esta casa abaixo, não há 

mais nada de novo, estou entediada. E o que queres que eu faça?, disse Pedro, gaguejando. 

Não podemos sair deste paraíso, a peste está por todos os lugares, e não sei que outras coisas 

poderíamos estar fazendo se já tudo fizemos. Esta noite, tornou a sonsa, sonhei que ambos 

estávamos na Fonte dos Amores, mas tudo nos aborrecia, nem a tal Melusina te enchia mais 

os olhos. O que dizes, galeguinha? E desde quando fiz-me de atrevido para aquela gaja? Não 

vales mesmo a coroa que queres, não é, Alteza? Mas, bem, vamos dizer que apenas São 

Bertalião e Perpétuo perdem-se entre os seios daquela fada que lhe saltam para fora das vestes 

expondo todo o colo. Pois, nada nos alegrava, então chegava de repente um mensageiro, que 

não podia dizer quem era porque tinha o rosto escondido debaixo de um capuz. Era um 

monge? Não sei, não me parecia, talvez, não importa. Digo-te que, em meu sonho, o 

mensageiro te trazia um pacote muito bem embrulhado em tecido vermelho francês e 

amarrado com uma fita de seda verde. E tu agradecias e despachavas o mensageiro e logo 

vieste até mim e me davas o embrulho, que abri rapidamente até que tu me acordaste com teus 

roncos insuportáveis. Pois, e o que tenho eu a ver com isto? Tens a ver porque isto me 

lembrou de que há muito tempo disseste que me daria um presente, mas, como no sonho, 

nunca chego a saber o que é. Mas isto é porque quero surpreendê-la. E eu suponho, meu 

Pedrinho, que desejas surpreender-me ainda enquanto estiver viva, pois não? Pedro começava 

a se irritar. O que achas tu, que te vou presentear depois de morta? Está a parecer, meu gajo. 

Não tenho como buscá-lo com a própria Morte a cavalgar por aí como dizem. A morte sempre 

andou por aí e nunca ninguém deixou de sair de casa por causa disso. Qual é a diferença? 

Pedro não soube responder. Pois, aí está, não há diferença! Por que não me dás logo esse 

presente? Não vês que este tédio há de matar-me? D. Pedro continuou sem fala. Não se 

arriscaria a sair daquele santo refúgio e ser contaminado pela peste. Verei o que é possível 

fazer, disse de má vontade. Pois, até que vejas, também verei eu o que posso fazer, respondeu 

Inês desafiadora, deslizando os dedos pelo famoso colo de garça. Muitos criados juram ter 

visto Melusina pela casa da Quinta, enquanto outros afirmam terem visto Perpétuo pelos 

salões depois deste dia. São Bertalião, por sua vez, era um grande frequentador da cozinha; e 
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todos ouviam falar de um cachorro que rondava a Quinta, mas nunca ninguém chegou a vê-lo 

de fato. 

Em Alcobaça, por causa dos serviços religiosos dos monges, o trabalho na biblioteca 

tinha se acumulado. D. Hermenegildo pedira ao amigo menestrel que lhe ajudasse se não 

estivesse ocupado, tarefa que D. Tadeu prontamente aceitou pela oportunidade de mais uma 

vez folhar e conhecer os vários livros da biblioteca do mosteiro. Enquanto arrumavam os 

livros deixados pelos copistas nas suas escrivaninhas – muitos deixaram seus trabalhos e 

voltaram para seus mosteiros com a chegada da peste, outros vieram mesmo a falecer –, 

entregaram-se às conversas. Tens recebido alguma notícia de D. Miguel, D. Hermenegildo? 

Poucas. De fato, têm se tornado raras com o passar das semanas. É possível que a peste tenha 

chegado até Bagaços, o que me dizes?, perguntou sorrindo, e D. Tadeu aceitou a brincadeira 

do amigo: duvido muito que Bagaços seja atingida por qualquer tipo de desgraça, Santa 

Roena a protegeria com a ajuda de mil anjos sob suas ordens! Oh, não duvido, eu mesmo 

estou quase querendo visitar Bagaços e adorar as relíquias da santa! E riram bastante. D. 

Hermenegildo abriu um pequeno armário numa das estantes da biblioteca e mostrou alguns 

pergaminhos a D. Tadeu. Estas são as últimas correspondências. Não há muita coisa, como tu 

podes ver, apenas mais páginas sem numeração do Orto do Esposo. E continuamos sem saber 

de onde vêm as cartas? Até onde pude averiguar, sim. Já mandei alguns noviços seguirem os 

mensageiros mas eles retornam com histórias fantásticas, me recordam você! Dizem que 

alguns deles somem, ou que simplesmente recebem as mensagens de pássaros. A história de 

que mais gosto é a de que um dos mensageiros, quando percebe que está sendo seguido, corre 

mais que o próprio Mercúrio! Podes acreditar nisso? Ora, mas que pergunta, é claro que podes 

acreditar nisso! Eu não duvidaria que o próprio Mercúrio estivesse encarregado desse 

intrincado sistema de correspondências! E tu, pois, que tens a imaginação onde nenhum de 

nós pode tê-la, diz, não tens ideia de onde D. Miguel possa estar? Na verdade, agora que me 

fazes a pergunta, pensei num método que talvez nos ajudasse, ou melhor, o Coruja Escarlate 

foi quem me disse. Estava escrevendo uma de suas aventuras, pois, agora, como sabes, o 

Coruja tem voado pouco por aí, então restou-me escrevê-las ao invés de vivê-las. E foi numa 

dessas investigações do Coruja que ele descobriu certa vez o paradeiro do Coruja Negra, que 

havia desaparecido como D. Miguel. Ele vinha escrevendo cartas relatando onde praticaria 

seus crimes, mas não dava nenhuma pista sobre onde seria. Então como é possível que ele 

estivesse dizendo onde os praticaria? Ele estava dizendo, sem dizer. Ao ler uma das cartas, o 

Coruja Escarlate, que ainda não tem nenhuma pena vermelha, eu suponho, e supões certo, 
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percebeu que o manuscrito deixara uma mancha nas suas mãos e, além disso, tinha um cheiro 

peculiar. Ele então consultou um amigo que conhecia tudo sobre pergaminhos para saber se 

ele saberia dizer a procedência daquele em particular. Claro! Existem vários tipos de 

pergaminhos e muitas são as formas de prepará-los, específicas de cada região. Precisamente, 

e foi a conclusão a que este amigo do Coruja chegou: o pergaminho tinha um cheiro parecido 

com o de peixe, e a mancha na mão foi provocada pela umidade e pela maresia. Tu saberias 

dizer de onde veio? Ora, pois, mas não é preciso fantasiar-me de coruja para descobrir isto: 

um pergaminho assim só é confeccionado no Aveiro, um pergaminho de muito pouca 

qualidade, por sinal. Sim, mas tu saberias dizer qual o produtor deste pergaminho. Bem, há 

poucos... E se eu dissesse que o Coruja encontrou um fio de lã de ovelha parda na tessitura do 

pergaminho utilizado? As ovelhas pardas são famosas em... Lagos? Aí está! Foi assim que o 

Coruja escarlate descobriu de onde vinham os pergaminhos das cartas do Coruja Negra, o 

restante foi mapear os compradores. E tu estás sugerindo que nós investiguemos os tipos de 

pergaminho das cartas de D. Miguel? Exatamente. E tu conheces algum especialista em 

pergaminhos que não esteja somente dentro de tua cabeça? De fato, sim, e tu também o 

conheces. Se o conhecesse, saberia. Quem negocia com os fornecedores os preços dos 

pergaminho para Alcobaça? Temos um monge que executa essa função, é D. Alberto. 

Justamente, D. Alberto Raposo, eu pensei nele. Mas ele teria tanto conhecimento assim sobre 

pergaminhos? Não sei, mas por enquanto é tudo o que temos, a não ser que te queiras raspar 

em todas as cartas de D. Miguel para ver que cheiro têm ou que manchas te deixam nas mãos. 

Não é necessário, perguntemos a D. Alberto. D. Hermenegildo sai da biblioteca e encontra 

irmão Honório, e pede-lhe que diga a D. Alberto que ele deseja falar-lhe o quanto antes. 

Poucos minutos depois, D. Alberto chega à porta da biblioteca. D. Alberto, senta-te, 

queríamos te fazer uma consulta. Pois não, D. Hermenegildo, no que eu puder ajudar. Eu e D. 

Tadeu, que tu já conheces, gostaríamos de te perguntar o quanto tu sabes sobre pergaminhos. 

Em que sentido exatamente, D. Hermenegildo? Bem, seria possível tu dizeres, pelo 

pergaminho que tiveres nas mãos, de onde ele veio ou quem o negocia conosco? Creio que 

posso afirmar de quem compramos qualquer pergaminho que tu me apresentes, por outro 

lado, dizer sua procedência pode ser um pouco mais complicado, mas não impossível, é 

questão de tempo, eu diria, e uma pesquisa em nossos arquivos de compra e venda. Mal 

acabou de dizer isso, sobe ao scriptorium um físico da peste, com suas roupas características, 

carregando a vara de madeira com que costumam esses físicos examinar os pestilentos. A 

figura desses físicos causava grande impacto onde quer que estivessem, e muitos deles 
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chegavam mesmo a ter autoridade sobre nobres e clérigos de qualquer hierarquia, tamanho era 

o respeito que impunham, e também o medo. O físico chegou lentamente e varreu com os 

olhos detrás das lentes de vidro o scriptorium e encontrou os dois monges e o menestrel na 

entrada da biblioteca e se dirigiu na direção deles a passos lentos, cuidadosos. Os três se 

entreolharam e D. Hermenegildo se levantou. Aquele podia ser um físico da peste, mas aquele 

era o seu scriptorium e a sua biblioteca. O físico, que produzia um som muito evidenciado de 

sua respiração pelos dois buracos na máscara abaixo do bico tirou dos bolsos um rolo de 

pergaminho e entregou a D. Hermenegildo. O bibliotecário tomou o rolo em suas mãos e o 

desenrolou. Dizia assim a mensagem: 

 

A  

D. Hermenegildo de Tancos, 

Bibliotecário-Mor de Alcobaça,  

 

Envio-te este mensageiro por não me permitir expor-me à peste e à desgraça que rondam nosso 

país, mas quero que o trates como se estivesses em minha real presença. O que te venho pedir 

nesta carta é que me entregues urgentemente o livro que te encomendei há bastante tempo e que 

até agora não mo entregaste. Sei das prováveis dificuldades por que atravessam os monges, 

bem como todos nós, mas não é de hoje a peste e nem é de hoje o meu pedido. Meu mensageiro 

tem ordens para não voltar sem o livro, ou sem escusa relevante para a sua falta, coisa que, 

assim mesmo, muito me desapontaria e não desejo retornar a esta abadia para reclamá-lo 

pessoalmente. Ordeno, portanto, que entregues o livro imediatamente ao mensageiro que se 

encontra diante de ti ou então que, se puderes me convencer satisfatoriamente, escreva de 

próprio punho os motivos pelos quais não o estarei recebendo e também os motivos pelos quais 

deveria poupar-te de um severo castigo por desobediência. Ainda assim, se tuas explicações 

forem satisfatórias, dar-te-ei um prazo para que mo entregues finalmente, mas, para que não te 

deixes tentar por mais este prazo, sei-o somente eu de quantos dias se faz. 

 

Sua Alteza,  

O Príncipe D. Pedro de Portugal e Algarve 

Aos vinte dias de junho do Ano de Nosso Senhor de 1350. 
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Ao final da carta, o selo real do príncipe certifica-lhe a devida autenticidade. O físico 

mostrou-se inalterado. D. Pedro falava sério quando disse que o mensageiro não sairia de lá 

com as mãos abanando. D. Hermenegildo foi até sua mesa e redigiu a seguinte carta: 

 

À 

Vossa Alteza, 

O Príncipe Herdeiro D. Pedro 

Filho de Sua Majestade, o rei D. Afonso IV 

 

Augusto e muy digno e louvável príncipe, como já podes ter percebido, teu mensageiro volta sem 

o livro que nos encomendaste nas mãos. No entanto, humildemente, exponho os motivos pelos 

quais tuas ordens ainda não puderam ser cumpridas. Muitos deles tu já os conheces e muy bem 

já os disseste. O que Vossa Alteza ainda não conhecia é que o monge que designaste 

especificamente para a criação de teu livro está em peregrinação, como é de nossa observância, e 

D. Miguel, devoto que é de Santa Roena, partiu em adoração às suas relíquias em outro 

concelho, mas levou consigo a incumbência de que Vossa Alteza o atribuíra. Periodicamente, D. 

Miguel nos envia muitas novas folhas de teu livro que ainda não está completo, mas que está 

bem mais extenso desde a última vez em que o viste. Por meio de teu mensageiro, envio esta 

carta e novos fólios do Orto do Esposo como prova de que este scriptorium e este mosteiro 

jamais renegariam um pedido de Vossa Alteza. Gostava ainda de informar a Sua Alteza que 

enviarei já no dia de amanhã um monge até onde se encontra D. Miguel para que se saiba com 

exatidão o andamento do livro de Vossa Alteza e também para transmitir-lhe sua preocupação 

com a sua produção. Por fim, gostaria de, humildemente e servilmente, dizer a Vossa Alteza 

que há apenas um motivo para que não nos inflija nenhum castigo pela demora do livro: sem nós 

o livro não se escreverá sozinho e temos a certeza e a fé de que sois muito agradável e bom aos 

olhos do Senhor e que não seria necessário despertar Sua ira ao castigardes injustamente os 

monges deste austero e fiel mosteiro. 

 

Respeitosamente, 

Escreve o vosso servo e fiel súdito em Cristo Nosso Senhor Pai Criador e Salvador, 

D. Hermenegildo de Tancos, Bibliotecário-Mor de Alcobaça, 

Aos vinte dias de junho do Ano de Nosso Senhor de 1350. 
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Escrita a carta e assinada, D. Hermenegildo junta a ela algumas novas páginas do Orto 

e amarra-as, entregando-as ao físico mensageiro. Tendo recebido o volume das mãos do 

bibliotecário, a estranha figura coloca-a nos bolsos e, antes de partir, por dentro da máscara, 

olha para D. Tadeu e pisca-lhe com o olho direito e, sem que o menestrel possa ver, o 

mensageiro sorri matreiro. O menestrel estranha a atitude do personagem mas não reage ao 

que quer que aquela piscadela tenha representado. O físico gira sobre os pés e dirige-se para 

as escadas até deixar o scriptorium completamente. D. Hermenegildo volta à companhia dos 

dois amigos. Era um mensageiro do rei, disse com voz pesada. D. Pedro quer o livro 

imediatamente. Mas nós não o temos, disse D. Tadeu. Eu sei, é por isso que escrevi-lhe uma 

mensagem de volta e anexei as páginas do Orto que D. Miguel mandou nas últimas semanas. 

Mas aquele energúmeno as perderá, é claro, e nós também ficaremos com o livro incompleto! 

Acalma-te, Tadeu, por Deus! Tu achas que eu daria a esse lunático as únicas páginas que 

existem do Orto do Esposo sem que fizesse uma cópia? Venho trabalhando nisso há dias, 

estão todas aqui, D. Pedro pode até queimá-las todas se assim desejar, estamos seguros. E o 

que disseste na carta? A verdade. Que verdade? Sobre Bagaços e Santa Roena? Quem é Santa 

Roena? perguntou D. Alberto. É quem acabou de salvar nossas cabeças, D. Alberto. O que eu 

poderia dizer a D. Pedro, Tadeu? E fez uma pausa. Precisamos saber onde está D. Miguel e 

trazê-lo de volta com este bendito livro de qualquer maneira. D. Hermenegildo, D. Tadeu, me 

desculpem, mas do que vocês estão falando? O bibliotecário-mor e o menestrel se olham com 

cumplicidade e depois D. Hermenegildo diz a D. Alberto: irmão, acho que nós estamos 

falando de como você vai resolver um grande mistério! E D. Hermenegildo e D. Tadeu 

puseram D. Alberto Raposo a par de tudo o que acontecera desde a primeira página desse 

manuscrito, incluindo o desejo de D. Miguel de fazer uma cópia do livro do rei e ter sido esse 

o motivo de sua “peregrinação”,  e logo o monge especialista em pergaminhos estava de 

acordo em procurar por D. Miguel. E vocês acham que conseguindo identificar a procedência 

dos pergaminhos é possível se chegar até D. Miguel? Foi o que pensamos. Mas saber de onde 

vieram os manuscritos não indicará necessariamente onde foram escritos. Aqui mesmo em 

Alcobaça temos pergaminhos de várias partes de Portugal e, no entanto, não terão sido 

escritos onde foram fabricados. Por certo que não, disse D. Hermenegildo, mas é por onde 

podemos começar a investigação. Os pergaminhos nos levariam até os produtores, os 

produtores nos indicariam os grandes comerciantes, os grandes compradores, os 

revendedores, os fregueses finais, e pronto, disse D. Tadeu. Depois é tudo uma questão de 

investigarmos um a um. Não me parece nada prático, D. Alberto era um homem bastante 
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metódico, mas nenhuma outra ideia me ocorre no momento. Se quiserem, posso começar 

imediatamente. E assim, no resto daquela tarde, D. Alberto, D. Hermenegildo e D. Tadeu 

analisaram uma a uma as cartas e os fólios enviados por D. Miguel, contudo, em vão. Não 

havia um só pergaminho igual ao outro. D. Alberto conseguiu descobrir a origem de quase 

todos os fólios e, de alguns outros, até sabia o nome dos comerciantes que os poderiam ter 

vendido, mas estavam perdidos diante de tantas possibilidades. Segundo D. Alberto, seguindo 

o raciocínio de D. Tadeu, ou melhor, sem saber, do Coruja Escarlate, D. Miguel poderia estar 

em qualquer lugar de Portugal, ou até mesmo em outro país, Castela, Francia, ninguém 

poderia dizer. Alguém já tentou seguir os mensageiros? Eu mesmo já enviei alguns noviços ao 

encalço de alguns deles, mas todos são despistados ou terminam em um beco sem saída, como 

pombos-correio ou caixas de madeira que atravessam rios boiando. O sino do campanário 

anunciou as vésperas e os monges deveriam ir para a igreja para as orações da noite. É melhor 

deixarmos que uma boa noite de sono nos dê novas ideias, amanhã podemos continuar, disse 

D. Alberto seguindo para as escadas, deixando os dois amigos a sós na entrada da biblioteca. 

D. Hermenegildo, podemos conversar um instante antes de descermos? O bibliotecário olhou 

sério para o menestrel e parou o que estava fazendo, respondendo afirmativamente ao amigo. 

Eu gostaria de encontrar D. Miguel, disse-lhe diretamente, parto amanhã. D. Hermenegildo 

permaneceu em silêncio depois falou: tu queres a outra cópia do Orto, não é? Sim, mas não a 

quero para mim, fiz uma promessa, agora é preciso entregá-la a... Sim, sim, eu já sei de quem 

se trata, não é necessário que me digas o nome da monja, Tadeu, isso já está por demais 

conturbado para ficarmos citando nomes: as paredes têm ouvidos, olhos, narizes e bocas! E 

toda essa convicção é devida a quê? Não temos nem ideia de onde começar a procurar. Na 

verdade, eu tenho um plano, sei de alguém que pode nos ajudar. Certamente que não é Santa 

Roena, sorriu maliciosamente. D. Tadeu devolveu-lhe o sorriso amigavelmente. Não, 

infelizmente não é nossa Santa Roena, mas, de certa forma, não está muito longe disso... D. 

Hermenegildo largou os livros na mesa e por um momento sentiu um calafrio a passear-lhe 

por todo o corpo. Tu não estás pensando... Que outra saída nós temos? Esperar um pouco 

mais, eu diria. D. Hermenegildo, ele não voltará, a quem queremos enganar? Suponhas que 

isso dê certo, o que faço agora com D. Alberto? Não fazes nada, deixa-o de fora. Não posso, 

já prometi ao príncipe que enviaria um monge para encontrar Miguel. Quando fizeste isso? Na 

carta que acabei de despachar pelo mensageiro com a máscara de físico. E tem que ser D. 

Alberto? Todos os demais que conheço estão ou muito ocupados com os devotos ou com o 

mosteiro, ademais, D. Alberto é muito culto e conhecedor de muitas coisas. Não é lá como o 
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teu Coruja Escarlate, mas é o que temos. E tu crês que ele aceitaria minha ideia? Sendo um 

monge como ele é? Não acredito, mas, como tu mesmo o disseste, que se há de fazer? 

Estamos sem alternativa. Acho que vocês deveriam ir juntos, podem ajudar-se bastante, cada 

qual com seus conhecimentos. Como assim? D. Alberto não tem o menor traquejo com as 

pessoas, não sai do mosteiro desde que entrou, não sobreviveria nem numa vila como Serra 

Alta. E você, meu amigo menestrel, não lhe faria mal um homem de Deus a teu lado nessa 

perigosa empreitada. O diabo receia a água benta, não o manuscrito. Visto dessa forma, tens 

toda a razão. Como ficamos, pois? Vem amanhã e me espera nas cavalariças, vou deixar 

ordens ainda hoje para que se preparem os cavalos e as provisões. Nos encontraremos lá, 

deixa que eu cuido de D. Alberto, falarei com ele amanhã bem cedo. Achas que podes 

convencê-lo? Se eu não o fizer, a fama de D. Pedro o fará, e virou-se despedindo-se de D. 

Tadeu em silêncio. Contudo, ao se virar, o menestrel percebeu algo em seu hábito. Era uma 

pena de Coruja Negra! Agora a piscadela do mensageiro fazia sentido! Era Maurrice LeClerc! 

Estivera a centímetros de distância de D. Tadeu! Então o rival voltara de Calais e, com ele, 

certamente, o Coruja Negra. Decidiu não dizer nada para o bibliotecário-mor e acabou 

achando graça naquela pena de coruja agarrada ao hábito. E assim D. Tadeu deixou Alcobaça 

e seguiu para o segundo andar do edifício onde ficava a barbearia de Seu Focas que, aliás, 

nunca ganhou tanto dinheiro: todos queriam raspar seus cabelos e aplicar loções para evitar os 

piolhos e as pulgas. Ninguém dormiu naquela noite, o sono não visitara ninguém, apenas as 

estrelas cintilaram como bem entenderam sem a censura da lua. Na terra, uma brisa quente e 

malfazeja se arrastava pelos cantos e assobiava pelas portas e janelas. No mosteiro de 

Alcobaça, D. Hermenegildo temia pelo pior, sabia que a carta do rei fora uma ameaça. D. 

Alberto fazia planos para descobrir o paradeiro de D. Miguel sem saber que não poria em 

prática nenhum deles. D. Tadeu não pôde dormir com tanta agitação em seu espírito, o dia 

seguinte não seria fácil, então, começou a escrever a história de Miguel e de Inês, e chamou-a 

de a Canção dos Monges. D. Pedro tivera um ataque de fúria quando recebera a carta de D. 

Hermenegildo e destruiu um aposento inteiro da casa da Quinta; no final, conformou-se, as 

coisas estavam como estavam. Consolou-se no colo de Melusina. Inês de Castro pendurou-se 

à janela e conversou do seu jeito com o vento morno. São Bertalião dormia à larga em cima 

da mesa da cozinha da casa da Quinta, com as mãos lambuzadas de doces de ovos. Perpétuo 

brincava com a água da Fonte dos Amores pensando quando ele também teria o seu. No 

castelo de São Jorge, a rainha se agitava na cama e Afonso via do alto as árvores fazerem a 

brisa seca e quente deslizar por suas folhas. É a respiração do demônio, disse baixinho. 
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Guinefort deitou-se em frente às portas de uma capelinha erguida na beira de uma estrada e 

viu a Morte passar cavalgando seu cavalo morto por ali. Era a sua foice que, arrastada pelo 

chão, produzia aquele vento abafado e triste por Portugal. Keiran me poupou um pouco, deve 

ter se deixado levar por estas últimas linhas; de fato, são bastante intensas. Daqui do 

scriptorium a Irlanda sorri verde para nós e nos observa com olhar nebulento. Pode chover. 

Choverá, diz-me Tobias que conhece os céus daqui como ninguém, enquanto Ariadne o 

acaricia. Não eras branco, meu querido corvo?, pergunta delicadamente a curiosa moça. O 

monge sem rosto não se move, continua com os dedos entrelaçados a observar-nos (?). E tu, 

leitor, pergunto-me, que fazes? Chegaste até aqui incólume? Vai-nos acompanhar e a D. 

Tadeu e a D. Alberto nas maravilhas que se contarão? Ou teus olhos começam a se fechar 

com o peso do sono e da fadiga. Queres me por de lado ou durmo eu também sob ti? Dorme, 

não resistas, descansa um pouco, veja a vida correr lá fora, do lado de fora de tua cela, fora de 

tua torre, de teu castelo, de tua tenda. Dorme, nos encontraremos em teus sonhos, quem sabe 

não me terminas neles antes de mim mesmo? 

E na manhã do dia seguinte, D. Tadeu despediu-se de Seu Focas e foi para os 

estábulos do mosteiro de Alcobaça. Lá chegando, conforme D. Hermenegildo lhe dissera, 

encontrou um par de cavalos selados, e mais um outro par de cavalos atrelados a uma carroça 

com mantimentos. Dentro da Sala dos Monges, o bibliotecário-mor conversava com D. 

Alberto. Pois, caro irmão, eis a nossa situação, é por isso que gostaria muito que 

acompanhasses nosso menestrel nessa viagem. O que me podes dizer? E como vou saber se 

esse tal plano do menestrel é confiável. Não podes, mas tu sabes que ele o é, dá-lhe uma 

chance, não temos nenhuma outra alternativa. Continuo não gostando da ideia, lançar-me 

numa viagem sem destino nem prazo de volta, e sem saber o que vamos encontrar pelo 

caminho... Escuta, meu irmão, não te preocupes com nenhuma destas coisas, Deus estará 

contigo, confia. D. Alberto acabou aceitado a proposta de D. Hermenegildo, preferiria ter 

ficado no mosteiro, cuidando dos assuntos de sempre, dos negócios com os vendedores de 

pergaminho e com as orações, mas o bibliotecário o convencera, afirmando que D. Tadeu 

precisava de sua companhia como homem de Deus naqueles dias de tantos perigos mundo 

afora. E mais, argumentara que talvez D. Miguel estivesse precisando de ajuda onde quer que 

estivesse e, sendo ele um irmão de ordem, melhor seria que um outro irmão o amparasse. D. 

Hermenegildo também considerou um favor pessoal da parte de D. Alberto salvá-lo da 

possível ira do príncipe. Os dois se encaminharam para os estábulos e lá encontraram D. 

Tadeu. Então, D. Alberto, poderei contar com a tua valiosa presença nesta jornada? Pelo visto, 
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meu caro menestrel, tua alma está a depender de mim. D. Tadeu olhou para D. Hermenegildo 

e este fez um sinal para que o menestrel ignorasse a bravata. D. Alberto não era arrogante, 

mas levava as coisas muito a sério e não tinha o coração muito leve nem muito dado a 

brincadeiras. Os dois montaram em seus cavalos e se despediram de D. Hermenegildo que os 

abençoou na partida. Então, D. Tadeu, agora que começamos esta jornada, não me dizes o que 

tens em mente? Penso, D. Alberto, que seria melhor, por enquanto, que confies em mim. E 

por que deveria? Porque, como tu disseste, estou confiando minha alma em tuas mãos. 

Parece-me um bom motivo, não concordas? D. Alberto sabia que o menestrel tinha um bom 

argumento. Nascia entre elas uma grande amizade baseada no respeito e na admiração 

mútuos. Não me dizes sequer para onde vamos? Para as terras de D. Fernando Matoso. O das 

oliveiras? O próprio. E o que o faz pensar que D. Miguel esteja por lá? Só há oliveiras secas. 

Não acredito que D. Miguel esteja hospedado na casa de D. Fernando. Então, o que esperas 

encontrar por lá? A bruxa Sorgin? D. Tadeu sorriu com o canto da boca e respondeu: estou 

contando com isso, deixando o monge de olhos arregalados. A viagem até as terras de D. 

Fernando Matoso levou três dias seguindo para o norte de Portugal. Durante as paradas para o 

sono e as refeições, D. Tadeu aproveitava para escrever o seu A Canção dos Monges, e 

contava muitas coisas que sabia sobre Inês Oliveira e pelas quais muito se interessava D. 

Alberto. Em outras noites, era D. Alberto quem contava suas histórias para D. Tadeu. No 

geral, eram histórias das vidas dos santos e exemplos a serem seguidos para que se salvassem 

as almas ou, pelo contrário, de exemplos a não serem seguidos e que poderiam levar as almas 

à danação eterna no inferno. Houve muitos dias em que discutiam teologia e trocavam suas 

crenças e opiniões sobre Deus e aprenderam muito um com o outro. D. Tadeu acreditava em 

Deus, mas não acreditava que nem a Igreja nem os padres fossem representantes legítimos de 

Deus na terra. São pessoas como nós, dizia para o monge, como é possível que nos fiemos 

nessa gente que comprovadamente é tão falível e corrupta quanto qualquer outra? D. Alberto 

dizia que era muito mais prudente guiar-se pelas vidas dos santos do que pela hierarquia da 

Igreja, ele próprio escolhera o monacato por ser uma vida ordenada pelo exemplo de São 

Bento, e por terem uma certa autonomia em relação ao Papa. Nesse ponto, concordavam. 

Teriam muito tempo para conversar sobre muitas coisas. As crônicas dizem que a viagem, do 

seu primeiro dia saindo de Alcobaça até o último, retornando ao mosteiro, durou cerca de dez 

anos, mas ninguém está muito certo sobre isso. Em alguns manuscritos, cuja autoria se atribui 

ora a D. Alberto ora a D. Tadeu, essa viagem teria levado cem anos. A tradição oral por vezes 

atribui à viagem um prazo de sete dias, às vezes sete anos, e já se ouviu falar em setenta anos. 
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Há comentaristas, como São Madel, que dizem que a viagem do menestrel e do monge foi 

uma viagem mítica, como se verá, e que, portanto, as leis da natureza não se aplicam aos 

lugares visitados pelos dois peregrinos, incluindo-se aí o tempo. Para São Madel, a viagem 

levou dez anos terrestres e mais de cem anos míticos! E houve ainda um São Bugiardo do 

Piemonte que calculou o tempo de viagem de Alberto e Tadeu em algumas poucas horas, pois 

foi o tempo que o santo teria levado para ler os seus relatos. O fato é que não se sabe ao certo, 

portanto, quanto tempo terão permanecido na busca a D. Miguel os dois aventureiros73. Resta 

ao copista escolher bem os manuscritos e discernir sobre o que deverá ser copiado, mas, como 

a pena deste é guiada pelo da própria Ariadne, estou seguro de que me encontro no caminho 

certo. Depois, portanto, de três dias de viagem, eis que D. Tadeu e D. Alberto chegam às 

terras de D. Fernando Matoso e encontram o que se sabia que seria encontrado: uma grande 

devastação. As oliveiras não estavam mortas, mas condenadas a viverem eternamente secas. 

Quando era a época de nascerem as olivas, nasciam também secas. Que me dizes, Alberto, 

disto tudo? Digo que foi a mão de Deus a ferir esta terra por algum pecado cometido por D. 

Fernando, não acredito em bruxas. Mas tu não estavas na igreja no dia em que a Sorgin fez as 

terríveis profecias para D. Afonso IV? Estava, de fato, mas as pessoas se impressionam muito 

facilmente. Basta uma entrada dramática num dia de tempestade com relâmpagos e trovões, 

uma meia dúzia de palavras sem nenhum sentido e pronto, todos juram terem visto uma 

bruxa. Os dois se aproximaram da casa de D. Fernando. Estava como as suas terras, em 

ruínas. As paredes de pedra tinham buracos e crescia musgo entre elas. Nas partes de madeira, 

os cupins infestavam as traves. As janelas que sobraram estavam quebradas e a casa não tinha 

mais porta. Faltavam muitíssimas telhas no teto da casa e as que ainda resistiam ao tempo 

estavam quebradas ou tortas. O mato em volta estava crescido e seco, quebradiço. Os cavalos 

ficaram inquietos, o silêncio era perturbador. Ninguém poderia estar vivendo ali naquele 

abandono. Tadeu desapeou primeiro e quis entrar na casa. Alberto desceu de seu cavalo 

depois e achou melhor que não entrassem, poderia haver cobras ou outros animais. Ou quem 

sabe uma bruxa, implicava o menestrel. O monge já ia responder-lhe a provocação quando 

pensou ter ouvido o barulho de alguma coisa sendo arrastada na terra. Fez silêncio e aguçou 

os ouvidos. Pode entrar, Alberto, não há nada senão aranhas e poeira, gritou de dentro da casa 

o menestrel. O monge pediu que ele fizesse silêncio. D. Tadeu também ouvira o barulho. 

Lembrou-se da morte arrastando a sua enorme foice pelo chão e sentiu um arrepio. 

Aproximou-se de D. Alberto, o som parecia vir de trás da casa. Vagarosamente, os dois 

                                                 
73 E isto seria um verdadeiro tormento para o Irmão Crispim, que Deus o tenha †. 
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começaram a contornar a casa, o som era ritmado, pesado. Aos poucos foram vislumbrando os 

fundos do lugar e puderam ver que, até onde a vista alcançava, só havia oliveiras secas e uma 

terra nua, cor de areia, mais areia do que terra. Quase contornando por completo o lado da 

casa, avistaram a estranhíssima figura: um homem vestindo roupas rasgadas raspava um 

ancinho enferrujado no chão, como se o estivesse sulcando para o plantio. O ancinho chegava 

a abrir as fendas no solo mas, logo em seguida, elas se fechavam, obrigando o homem a sulcá-

lo novamente. O homem parecia muito velho e estava em muito mal estado. A pele seca e 

deformada, o rosto fundo e a calva mal escondida por baixo de poucos fios de cabelo grisalho 

desarrumados. Não pareceu se importar com a presença daqueles dois estranhos e continuou a 

arar a terra inutilmente, estava catatônico. Que te parece, Alberto? Ia-te fazer a mesma 

pergunta, Tadeu. Obviamente está louco, fora de seu juízo. Mas notaste que os sulcos na terra 

se fecham logo depois que são abertos? Nunca vi nada igual, este é um lugar desgraçado, este 

homem está possuído pelo demônio! Ora, demônio, qual o quê?, disse uma voz que vinha de 

trás dos dois amigos. Vocês monges e isto de demônio para cá, demônio para lá... Não sabem 

nada, são como os físicos! Alberto e Tadeu se viraram e viram Sorgin, a bruxa dos olivais de 

D. Fernando! Sorgin?, perguntou D. Tadeu? E quem mais haveria de ser, menestrel? Além de 

mim e D. Fernando não há mais ninguém aqui. Este é D. Fernando?, quis saber D. Alberto. 

Ei-lo, o próprio D. Fernando como bem podem ver. Tu fizeste isso com ele?, indagou D. 

Tadeu. É claro que não, Tadeu, isso não passa de uma velha louca! Oh, sim, claro, não passo 

de uma velha louca, é o que dizem, é o que todos dizem até que lhes faço crescer uma bela 

azeitona na ponta do nariz! Querem ver? D. Fernando continuou escavando o chão alheio à 

conversa. Não é necessário, disse D. Tadeu com respeito. Ele sabia do que a bruxa era capaz, 

ouviu e escreveu várias histórias. Mas, qual, menestrel! Tu com medo de uma pobre velha 

maluca? Veja se não acabo com essa possessão invocando o nome de Cristo Jesus Nosso 

Senhor que sobre todas as monstruosidades do inferno tem autoridade e poder divino e dEle 

todas se afastam com grande temor. D. Alberto dirigiu-se até D. Fernando e impôs-lhe o 

crucifixo que carregava e, se D. Tadeu não se enganava, começou a dizer o rito latino de 

exorcismo. O menestrel olhou para a Sorgin que deu de ombros dizendo galhofeira: é latim, 

talvez funcione. O catatônico senhor das oliveiras secas continuou seus movimentos sem 

sequer parecer notar a presença de D. Alberto. Imperat tibi majestas Christi! Sorgin sentou-se 

sobre uma pedra. Imperat tibi excelsa Dei Genitrix Virgo Maria! D. Tadeu achou melhor 

acompanhar a bruxa e sentou-se ao lado dela. Imperat tibi Martyrum sanguis, ac pia 

Sanctorum et Sanctarum omnium intercessio! Nem um único movimento diferente em D. 
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Fernando. D. Alberto não compreendia, àquela altura o exorcismo já deveria ter feito o 

possesso se contorcer agonizando perante a cruz. Não entendo, disse para D. Tadeu, não está 

funcionando! Ergo, draco maledicte et omnis legio diabolica, adjuramus te per Deum vivum, 

per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum qui sic dilexit mundum, ut Filium suum 

unigenitum daret, ut omnes qui credit in eum non pereat, sed habeat vitam æternam: cessa 

decipere humanas creaturas, eisque æternæ perditionìs venenum propinare: desine Ecclesiæ 

nocere, et ejus libertati laqueos injicere! A resposta de D. Fernando foi o som seco e metálico 

do ancinho batendo na terra árida. Isto não é possível!, bravejou o monge. D. Tadeu, que já 

desconfiava estar D. Fernando encantado pela Sorgin, resolveu brincar com o incrédulo 

monge. Alberto, não tens que ter uma licença especial para os exorcismos ou coisa assim? 

Ninguém nunca pensa em pedir educadamente que o demônio saia do corpo possuído. Minha 

avó sempre me disse para nunca esquecer as palavras mágicas: por favor, obrigado e me 

desculpe. E os dois começaram a rir do monge enfurecido. Como ousam debochar do poder 

de Deus?! Tadeu, não esperava isto de ti! De conluio com uma bruxa rindo de uma pobre 

alma endemoniada? Oh, agora já sou uma bruxa?! D. Alberto ergueu seu crucifixo sobre 

Sorgin, fechou os olhos num esforço de fé e tentou exorcizá-la. Deus coeli, Deus terræ, Deus 

Angelorum, Deus Archangelorum, Deus Patriarcharum, Deus Prophetarum, Deus 

Apostolorum, Deus Martyrum, Deus Confessorum, Deus Virginum, Deus qui potestatem 

habes donare vitam post mortem... De repente, D. Tadeu explodiu em gargalhadas 

interrompendo o monge. Em nome de Deus, o que está acontecendo?! O menestrel não parava 

de rir um só segundo, apontando na direção de D. Alberto. O monge olhou para Sorgin e ela 

passou o dedo indicador no nariz, como se o coçasse. O mesmo fez o monge irritadíssimo e 

percebeu com grande assombro que uma azeitona lhe crescera na ponta do nariz, com direito 

a talo e folha. Bruxaria! Velha maldita! Te esconjuro! Valei-me Nossa Senhora, Creio em 

Deus Pai, Maria, Jesus e José, guardai-me São Bertalião, socorrei-me, Santa Roena! Mais 

ainda riu o menestrel com os apelos de D. Alberto aos santos. Agora, disse a Sorgin, cala-te e 

senta-te ou te transformo numa oliveira seca como estas que estás a ver. O monge, relutante, 

decidiu obedecer, estava apavorado. Acreditas agora que sou uma bruxa? Acredito, disse 

gritando D. Alberto, e a azeitona sumiu como surgira, do nada. Tu não podes ter mais poder 

que o poder de Deus! Escuta, D. Tadeu ainda ria do amigo, os mirabilia também são da 

natureza deste mundo, meu caro monge. Nada está acima de Deus, asseguro-te. Mas isto é 

bruxaria! Deus nos adverte para esse tipo de coisa na Bíblia! Ora, a Bíblia, boa lorota essa em 

que vocês acreditam, principalmente vocês, cristãos, que não sabem se ficam no Velho ou no 
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Novo Testamento. O primeiro não é de vocês, e o segundo é o texto mais contraditório que 

conheço! Fazer crescer uma azeitona na ponta do nariz não é feitiçaria, tu chamas assim 

porque não sabes como fazê-lo. Eu já li algumas receitas, disse D. Tadeu. Por que Deus 

haveria de permitir a São Bertalião, por exemplo, que colocasse sua cabeça sobre o pescoço 

depois de perdê-la como se nada tivesse acontecido e não permitiria a uma velha sem 

distração como eu fazer crescer uma oliva gorda e verde nas pontas dos narizes das gentes?!  

D. Alberto não respondeu nada. O que fizeste com D. Fernando é bem mais do que fazer 

crescer olivas em narizes! E tu achas que a bruxa má dos olivais é a responsável pela desgraça 

deste homem?! Que sabes tu deste D. Fernando? Sei o que li neste misteriosíssimo livro, que 

tu o provocaste até que o homem perdeu a paciência e tu o castigaste. D. Tadeu prosseguia 

ouvindo o debate. Leste mal, pois. Testei o coração deste homem e vi que era mal, e decidi 

puni-lo secando seus bens mais preciosos, porque era um homem agarrado ao dinheiro e sem 

nenhuma compaixão. Não é isto de que está cheia a tua Bíblia? Deus não se cansa de testar os 

homens e muito mais de puni-los? Ora, bem, fi-lo eu também, e porque pude, ou porque qui-

lo, e não te atrevas a intrometer-te com meus pronomes! E nem tu, Keiran, que estás a copiar-

nos, ousa apagar este qui-lo, e te farei crescer uma oliva no nariz, ou melhor, um cacho delas! 

Também faço mirabilia com eles, e pronto! D. Tadeu e D. Alberto olharam um para o outro e 

nada disseram. D. Fernando está assim porque viu suas riquezas abandonarem-lhe, e nada 

mais. Era um homem apegado, orgulhoso e soberbo. Ficou assim por isso, e nada mais. 

Apenas fiz secar as oliveiras. Então não está possuído pelo demônio?, perguntou D. Alberto. 

É claro que não!, respondeu-lhe Sorgin. Que serventia teria para o demônio apossar-se de 

alguém sem que mais ninguém possa ver o feito? Além disso, avarento como era, não duvido 

que D. Fernando já fosse um possesso. As palavras da bruxa faziam sentido. E tu, tenho 

nome, já o disse no início destas páginas, se faz o favor! Desculpe. As palavras de Sorgin 

faziam sentido. O que vieram fazer aqui? Visitar D. Fernando certamente que não foi. A ideia 

foi minha, Sorgin, disse D. Tadeu. Na verdade, precisamos encontrar alguém mas não 

sabemos como começar a procurar, então me lembrei de ti por causa de teus muitos mirabilia. 

Então esse era o teu plano, Tadeu? Pedir ajuda a uma bruxa?!!! O monge, disse Sorgin, pelo 

jeito, não sabia desta tua ideia, quero crer. Se eu lha tivesse contado, não estaria aqui comigo. 

Isso é inadmissível! D. Hermenegildo sabia disso? Não vou ficar aqui parado vendo-te fazer 

um pacto com este diabo! E podes transformar minha cara inteira num olival! Podarei cada 

uma com a palavra de Deus! Teu amigo, menestrel, é divertido. Entendo por que o trouxeste 

contigo. D. Alberto levantou-se e subiu em seu cavalo, mas este não lhe obedeceu e não saiu 
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do lugar. Alberto!, gritou D. Tadeu, deixe que Deus opere por caminhos misteriosos! Dê uma 

chance à Sorgin! Tu nos podes ajudar, não podes? Talvez, do que se trata realmente? D. 

Tadeu explicou tudo à velha feiticeira. Enquanto isso, D. Alberto, conformado com a situação 

em que se viu, desceu do cavalo e se juntou aos dois sentados sobre a pedra. Posso ajudá-los, 

disse Sorgin, mas preciso de um favor. Posso encontrar este D. Miguel pousando um pêndulo 

sobre um mapa das terras portugueses, supondo que ele esteja em Portugal. Nós temos um 

mapa conosco. Mas infelizmente eu estou sem o pêndulo, é preciso que o tragam para mim. E 

onde está esse pêndulo? Emprestei-o a um astrólogo árabe, ele se chama Qamaruzzamãn e 

vagueia por aí numa carroça que faz de casa. Não sei onde ele está agora. Mas existem muitos 

astrólogos árabes por aí, disse D. Alberto, como saberemos quem é Qamaruzzamãn? Isto é 

fácil, respondeu Sorgin. Em sua carroça há um grande astro laranja pintado com um arco ao 

redor dele. E como Qamaruzzamãn se parece? Será muito fácil identificá-lo: Qamaruzzamãn é 

[                                                                                                                                             ]74. 

Quando me trouxerem o pêndulo, saberão o paradeiro de D. Miguel. D. Tadeu agradeceu-a e 

já ia se levantando quando D. Alberto disse: espera um instante, Tadeu, tenho uma proposta 

para Sorgin. Estou ouvindo, disse a velha. Não creio em nada do que tua teologia torta sugere, 

embora tu me tenhas parecido coerente e digna. Mesmo que dependamos de ti para 

encontrarmos D. Miguel, traremos este pêndulo que está com o astrólogo árabe somente se tu 

também nos fizeres um favor. D. Tadeu preocupou-se, D. Aberto poderia colocar tudo a 

perder com aquela iniciativa. Por que não dás tu também uma chance a D. Fernando? O que 

queres dizer, monge? É simples. Tu disseste que o castigo de D. Fernando deveu-se à sua 

usura e ao seu egoísmo. Assim foi. Pois, não seria justo dar-lhe a chance de se mostrar 

arrependido depois de tantos anos? Alberto, nós... Deixa, menestrel, teu amigo tem razão. O 

que propões, monge, exatamente? Se te trouxermos o pêndulo, que utilizarás para outras 

coisas no futuro e não apenas para nos ajudar, prometes reviver as oliveiras de D. Fernando e 

ajudá-lo a voltar ao normal? Se ele não se remediar, podes secar suas terras outra vez, apesar 

de eu ainda achar que isso seja somente da competência de Deus, mas, se ele se mostrar 

arrependido, tu o libertas e procura outra freguesia para testar os corações dos homens. Que 

dizes? Não me parece de todo o mal, respondeu Sorgin. Está bem, temos um trato, monge. 

Espero cá por seu retorno. E assim, D. Alberto e D. Tadeu montaram nos cavalos de 

Alcobaça. Antes de partirem, contudo, Sorgin veio-lhes falar. Esperem! Quero vos dar esta 

lâmpada! Nós já temos uma em nossa carroça de viagem, não precisamos de outra, disse 
                                                 
74 É melhor que apenas D. Tadeu e D. Alberto saibam como Qamaruzzamãn se parece, pois, caso contrário, 
roubaria do presumível leitor o prazer de imaginá-lo como quiser. Keiran, com a anuência do monge sem rosto. 
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recusando D. Alberto. A lâmpada que possuem não tem as propriedades mágicas que tem esta 

aqui. Guardem-na com cuidado, ela lhes será útil no momento certo. D. Alberto buscou com o 

olhar a aprovação do menestrel, que não viu grandes problemas naquele presente. Está bem, 

disse D. Tadeu, nós a levaremos. Eu estarei aqui aguardando seu retorno. Adeus! E assim, 

pois, partiram os dois aventureiros alcobacenses à procura do astrólogo árabe chamado 

Qamaruzzamãn.  

E como não sabiam por onde começar a procurar o astrólogo, andaram pelo tempo de 

um ano por todas as regiões de Portugal e de Castela e também de Leão sem que achassem 

Qamaruzzamãn. D. Tadeu perguntava a todos que encontrava pelo caminho e em muitos 

idiomas diferentes, inclusive o árabe, se conheciam o mago ledor das estrelas, e muitos o 

conheciam, mas ninguém sabia por onde andava, ele também estava sumido. E durante todo 

esse tempo encontraram muita miséria e muita doença por toda a península ibérica, e houve 

uma vez em que os dois encontraram a própria Morte, cavalgando em seu cavalo defunto e 

arrastando sua foice pelo chão, e a Morte veio na direção de D. Alberto e ia beijá-lo quando 

D. Tadeu disse-lhe: mata-o e eu não escreverei mais. E a Morte deixou em paz o monge 

alcobacense e continuou a destruir tudo o que encontrava pelo caminho. E tanto o tempo 

passou e não se achava o astrólogo árabe que os dois desejaram voltar para Alcobaça, e eis o 

que se sucedeu. Tadeu, vamos voltar. Eu perdi a noção do tempo, não sei mais onde estamos. 

Para mim, jamais encontraremos D. Miguel. Eu não queria voltar, parte-me o coração deixar a 

Irmã Inês assim, sem notícias, mas tenho que concordar contigo, meu amigo, isto é uma 

insanidade. Estamos viajando há tanto tempo que também não me é possível dizer quanto 

tempo se passou. Eu sabia que não era uma boa ideia confiar numa bruxa, tenho certeza de 

que isso é um feitiço da Sorgin. Talvez esse astrólogo nem exista. Mas tantos já ouviram falar 

dele, não compreendo. Desistamos, Tadeu, não podemos continuar assim. Nosso dinheiro está 

acabando, tu mal consegues encher a bolsa com tuas habilidades onde quer que paremos. Ao 

que me consta, D. Miguel pode até mesmo ter voltado para Alcobaça e nós o estamos 

procurando inutilmente. Tens razão, Alberto, não te posso repreender, voltemos. E ambos 

seguiram o mapa que carregavam consigo por mais alguns dias e se aproximaram de 

Alcobaça, mas não a puderam enxergar. Tadeu, meus olhos me enganam ou estamos perdidos. 

A esta altura já deveríamos estar avistando os portões da cidade e as torres do mosteiro, mas 

não há nada a nossa frente. Deixa-me ver o mapa. O menestrel consultou-o confirmou: 

estavam próximos de Alcobaça, mas Alcobaça não estava lá. Não é possível, disse D. Tadeu, 

o mapa está correto, as indicações geográficas estão corretas, como é possível que uma cidade 
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inteira desapareça no ar?! Estamos loucos, Alberto, talvez tu estivesses certo em relação à 

Sorgin, fomos enganados e ela nos enfeitiçou, agora estamos perdidos para sempre. E os dois 

amigos permaneceram desolados montados em seus cavalos, não sabiam mais o que fazer. E 

se fôssemos para Lisboa?, sugeriu D. Tadeu. Não há diferença em irmos para Lisboa ou para 

Serra Alta ou para Tancos ou para Madri ou para Paris ou para Bolonha. Não é para nenhum 

desses lugares que deveríamos voltar, e sim para Alcobaça. D. Tadeu voltou a consultar o 

mapa, e dessa vez desmontou do cavalo e comparou-o com outras anotações de viagem. Tudo 

estava em perfeita ordem, Alcobaça simplesmente não existia mais. D. Alberto desceu de seu 

cavalo e bebeu uma grande porção de água. Os amigos não trocaram nenhuma palavra por um 

bom tempo, estavam inertes. Tadeu, e se não existir mais Lisboa? Tu acharias estranho? 

Agora nada mais me é estranho, Alberto. E ainda sou capaz de apostar a pena da minha boina 

como também não existem mais Cós ou Coimbra ou Tancos ou Serra Alta ou o Porto ou o 

Algarve. E onde estamos então, por Deus?! Em lugar nenhum, meu amigo, em lugar nenhum. 

E assim ficaram e pernoitaram sob as estrelas e sob a imensa lua que não mostrava pena nem 

do monge e nem do menestrel. O que acha que aconteceu, Tadeu? Refere-te a estarmos 

perdidos em nossa própria terra e com todos os mapas de que dispomos? Sim. Bem, eu não 

tenho muita certeza, é a primeira vez que vejo algo assim, mas, sinto que, de alguma forma, 

estamos presos à nossa missão, entende? Explica melhor. Acho que só poderemos voltar a 

Alcobaça quando conseguirmos encontrar D. Miguel. Mas como isso é possível? Quem teria 

esse poder? A Sorgin? Não creio, acho que ela apenas faz parte disto tudo, vês onde quero 

chegar? De certa maneira, ela também está presa a nós. Se não levarmos o pêndulo para ela, 

então ela também estará cativa deste tempo e desse lugar nenhum? É o que eu penso. E tu, o 

que achas? Deus poderia fazer isso? Deus pode fazer qualquer coisa, Tadeu, mas não vejo por 

que motivo ele o faria. Não faz sentido algum. Mesmo nas histórias de visagens, que tu 

também conheces tão bem, quando cavaleiros, mulheres e monges são arrebatados para 

lugares como o que estamos agora, muitos prodígios acontecem, têm-se muitas visões, 

encontram-se pessoas, fantasmas, anjos e demônios... Não é essa pasmaceira em que nós 

estamos. Entendo. Talvez tenhamos morrido e isto seja o purgatório. Não creio que estejamos 

no purgatório, está meio vazio, não achas? Que fazemos? Agora? Vamos dormir, amanhã 

pensamos em alguma coisa, já que hoje, pelo menos, chegamos à conclusão de que estamos 

num lugar fora do tempo e do espaço. Mirabilis! Mirabilis... E deitaram cada qual em sua 

cama de campanha. Alberto? Sim? Desculpe-me por arrastá-lo para isso, achei que fosse uma 

boa ideia. Não te desculpes, não foi culpa tua, se um dia voltarmos, agradecerei a D. 
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Hermenegildo pessoalmente. Além disso, durante todo esse tempo ao menos aprendi o árabe 

graças a ti. Não me agradeças ainda, meu árabe não é lá grande coisa. Mas matou-nos a fome 

e a sede! Uma pena que não pudemos encontrar o astrólogo mesmo com toda a tua fluência 

em árabe! O menestrel perdia-se entre as estrelas e a lua e deixou a mente vagar livre por suas 

memórias. Ligava as estrelas com a ponta do dedo e imaginava novas constelações: a coruja 

escarlate e a coruja negra; Sorgin; Guinefort... Olhava para a lua e imaginava se um dia 

alguém poderia andar sobre ela. Belo consolo, a culpa não foi do meu sotaque... E os dois 

riram da situação em que haviam se metido. E, naquele exato instante, ao contemplar a lua, 

veio à cabeça do menestrel uma ideia. O meu sotaque! Alberto, é isso, o meu sotaque! Alberto 

balbuciou alguma coisa, sonolento, e D. Tadeu foi acordá-lo. Alberto, eu já sei como podemos 

encontrar Qamaruzzamãn! Do que estás falando? Alberto, a resposta estava conosco o tempo 

todo! Como fui estúpido! Qamaruzzamãn, meu caro monge, significa “tempo da lua”. D. 

Tadeu pegou o primeiro pergaminho que encontrou e rabiscou as palavras em árabe para 

mostrar a D. Alberto. Aqui está, veja. Eis o nome que andamos perguntando por aí, e escreveu 

em português: Qamaruzzamãn, certo? Correto, eu mesmo cheguei a repeti-lo várias vezes por 

onde passávamos. Pois bem, Qamaruzzamãn é uma versão mal pronunciada disto aqui, e leu 

enquanto escrevia: ka-ma-rul-za-man (قم���ر الزم���ان). Não me parecem tão distantes assim. Para 

nós, talvez não, mas para os árabes a diferença é grande. E o que significa o nome que 

repetíamos? Nada, é apenas um nome muito comum, por isso nos indicavam vários lugares 

mas em nenhum deles vivia um astrólogo. Quase todos a quem perguntamos conheciam um 

Qamaruzzamãn, mas não era o nosso Qamaruzzamãn. E que diferença isso faz agora? Toda a 

diferença do mundo, meu bom amigo. Tu te lembras de uma ocasião em que estávamos perto 

de uma caravana de beduínos? Fomos tão longe assim? Não sei, e não importa, o fato é que lá 

estavam os beduínos, e isso basta. Bem, lembro-me. Pois, e perguntamos a eles se conheciam 

o astrólogo Qamaruzzamãn?                                            (قم����ر الزم����ان كن����ت تع����رف المنج����م؟). Sim, 

lembro-me que um deles nos apontou o céu e tu quase perdeste a cabeça agradecendo com a 

cara amarrada. O que querias que eu fizesse? Estávamos há dias, semanas, meses andando em 

círculos e o homem me pede para procurar um astrólogo no céu! Bem, de certa forma, faz 

sentido... Aí é que está! Não sei por que cargas d’água, talvez a sede, a fome ou o cansaço, 

naquela ocasião pronunciei Karamulzaman corretamente, e é claro que o beduíno nos 

apontasse o céu. Por que karamulzaman significa “tempo da lua”? Exatamente! Então, para o 

astrólogo, estávamos procurando literalmente o tempo da lua? Sim! E, pelo que estou 

entendendo, era o que deveríamos ter começado a procurar desde que deixamos Sorgin com 
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D. Fernando? Mas por quê?! Como tu mesmo disseste: procurar um astrólogo pelas estrelas 

faz todo o sentido. Tu é que não estás a fazer nenhum sentido, gajo! Explica melhor. Explico, 

e verás que é óbvio. Esse Qamaruzzamãn, na verdade, ao se tornar astrólogo, escondeu-se 

sem se esconder realmente, achá-lo é a coisa mais simples do mundo, está no próprio nome, 

“tempo da lua”, mas, ao mesmo tempo, esse “tempo da lua” é um nome comum, ainda mais 

para nós, que falamos mal o árabe. Mas tu não disseste que para os árabes os dois nomes são 

facilmente diferenciados? E o são, mas, para eles, os dois sentidos já se mesclaram, entende? 

Procurar pelo “tempo da lua” literal acabou significando procurar pelo “tempo da lua” sujeito. 

Agora entendi. Há um comerciante que negocia pergaminhos com o mosteiro o qual 

apelidamos de maravedi. Se um árabe chegasse em Alcobaça, embora isso agora seja 

impossível, e começasse a procurar pelo “maravedi”, mandariam-no arrumar trabalho. É 

assim que funciona, mais ou menos, dependendo do idioma e do sotaque, acho. De qualquer 

forma, como é que acharemos o tempo da lua procurando o tempo da lua? Seguindo-a 

enquanto estiver no céu, este é o seu tempo, o tempo em que se mostra no céu. E quando é lua 

nova? Aí o astrólogo não poderá ser achado, como estamos na lua crescente, temos pelo 

menos vinte e dois dias para encontrá-lo. E se não o encontrarmos? Esperamos a lua nova 

passar e retomamos e busca. Não me parece em nada melhor do que a ideia de consultarmos a 

Sorgin, mas não vejo outra alternativa nem tenho melhor sugestão, mas não saio daqui hoje 

por nada neste mundo! Nem que Cristo... bem, aí seria diferente, mas, como não desceu 

Nosso Senhor, durmo, e acho que devias dormir também, Tadeu; se vamos seguir a lua, o 

caminho será longo! E, animados com a perspectiva de encontrarem o astrólogo 

Qamaruzzamãn, dormiram um sono reparador. 

Logo que o sol pintou de rosa o céu, D. Alberto e D. Tadeu arrumaram a carroça, 

selaram os cavalos e acompanharam a lua que brilhava tímida no céu agora cor de âmbar. E 

assim seguiram pelo tempo de sete luas, e, durante esse tempo, D. Tadeu continuou a escrever 

o seu A Canção dos Monges e lia toda a noite para D. Alberto, e assim passavam as noites e 

também os dias sem que notassem a marcha do tempo. E foi na sétima lua minguante que 

apareceu durante a viagem, que, de cima de um pequeno monte, avistaram a carroça do 

astrólogo Qamaruzzamãn, e ela era como descrevera a Sorgin, com um corpo celeste de um 

laranja desbotado circundado por um anel azul cheio de falhas de tinta em seu perímetro. E a 

carroça era grande, pois o astrólogo a fazia de casa, e os cavalos que a puxavam não estavam 

atrelados, pastavam livremente perto dela, e a porta de trás estava aberta, e também as janelas, 

e havia uma tenda montada do outro lado da carroça, mas não havia ninguém debaixo dela. Aí 
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está, finalmente! Se contássemos essa história a alguém, ninguém acreditaria, disse D. 

Alberto. Que fazemos agora? D. Tadeu respondeu-lhe descendo do cavalo e se aproximando 

da carroça, gritando o nome do astrólogo. Tadeu!, pronuncia corretamente o nome do homem 

desta vez, se nos faz o favor! Eu te posso pronunciar outros nomes com perfeição se quiseres, 

espertinho... E D. Tadeu chamou pelo astrólogo mas ninguém respondeu. Os dois amigos 

trocaram olhares e deram de ombros. Vou entrar, disse D. Tadeu. Toma cuidado, fico aqui do 

lado de fora, se chegar o almorávida explico o que um menestrel português está fazendo 

bisbilhotando em sua casa. É bom saber que minha vida depende do teu árabe! D. Tadeu 

entrou na carroça subindo os três degraus que a ligavam ao chão. À primeira vista, o 

menestrel se lembrou de sua própria casa no segundo andar da barbearia de Seu Focas. Não 

havia o menor sinal de organização. Roupas e pergaminhos e mapas e baús e cadeiras e livros 

e candelabros e velas e cartas astrológicas e garrafas de todos os tamanhos e com todos os 

tipos de líquidos e pratos ainda com comida amontoavam-se como se a carroça tivesse sido 

revirada por uma tempestade de vento. Na parede ao fundo, o menestrel se surpreendeu com a 

quantidade de mapas celestes pendurados nela. Eram vários e se sobrepunham e eram cheios 

de anotações e havia alguns rasgados. Colada nesta parede, uma escrivaninha e, nela, um 

amontoado de roupas sobre uma cadeira. Os mapas intrigaram D. Tadeu e ele se aproximou 

para vê-los mais de perto, quando as roupas da cadeira ganharam vida e pularam sobre ele, 

derrubando os dois no chão e fazendo balançar a carroça. D. Alberto notou o movimento. 

Tadeu, está tudo bem aí dentro? Do monte de roupas surgiu uma adaga que foi parar próxima 

ao pescoço do menestrel, que gritou para o amigo: não! E parece que vai piorar! O monge 

desapeou do cavalo e correu para dentro da carroça. O que viu foi o amigo com uma adaga 

ameaçando-lhe cortar o pescoço debaixo de um monte de roupas que pareciam vivas. Correu 

para ajudá-lo e segurou a adaga, descobrindo uma pequena mão que a segurava com força, 

Atirou-a para fora da carroça e puxou o amontoado de roupas de cima do menestrel, que se 

arrastou afastando-se. Com a agitação, segurado por D. Alberto, um rosto moreno mostrou-se 

sob as camisas e calças de cetim. Qamaruzzamãn?, perguntou D. Tadeu. Quem quer saber?, 

respondeu em árabe a figura coberta de roupas. Viemos a mando de Sorgin! Ela pediu que o 

procurássemos, não lhe faremos mal, somos amigos! Alberto, pode soltá-lo, e o monge o 

deixou livre. Não queríamos invadir sua casa, perguntamos por você mas não houve resposta, 

decidi entrar. Agora um árabe também não tem o direito de dormir em sua própria casa! Vão 

“reconquistá-la” também?! Por favor, nós pedimos desculpas, é que o estamos procurando há 

meses. Meses?! O que há de errado com a lua, desapareceu do céu?! Não sabíamos que 
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tínhamos que segui-la para encontrá-lo, descobrimos isso há pouco tempo, não nos ocorreu 

que “tempo da lua” fosse literalmente o tempo da lua. Meu árabe não é bom, como pode ver. 

Bem, acharam-me. Agora me digam quem são vocês e o que aquela bruxa velha quer comigo. 

Eu sou D. Tadeu Laras, menestrel de Alcobaça, isto é, agora já não sei... Este é D. Alberto 

Raposo monge, também vem de Alcobaça, ou vinha, acho que Alcobaça não mais existe... 

Meu nome, como já sabem, é Qamaruzzamãn, Qamaruzzamãn Al’Arash, sejam bem-vindos à 

minha casa. E pegou alguns copos e pratos e pediu que os dois se sentassem, oferecendo-lhes 

uma pasta feita de grão-de-bico e uma bebida à base de mel misturado com vinho. Por acaso 

estão em alguma busca mítica ou sagrada? O que ele disse, Tadeu? Se estamos buscando 

alguma coisa sagrada. Talvez, não tenho certeza, isto é, precisamos encontrar alguém e 

recorremos à Sorgin. Foi uma boa ideia. Ela nos prometeu ajudar, mas precisa de um pêndulo 

que estaria com você. Oh, então estão em uma busca mítica! Isso explica o desaparecimento 

desta Albocaza. Alcobaça. Isto, Alcobaça, como queira. Explica? Tadeu, o que vocês estão 

dizendo? D. Tadeu fez um sinal para que D. Alberto esperasse um instante. Sim, explica! 

Quando alguém entra em uma jornada mítica ou sagrada, não poderá retornar de onde partiu 

enquanto não completá-la. Suponho que vocês tenham saído desta Alcobaza, não? Sim, 

partimos de lá e já faz mais de um ano, eu acho. Esqueçam tudo o que sabem sobre o tempo, 

ele agora passará diferente para vocês. Já percebemos. D. Tadeu traduziu tudo para o amigo, 

que perguntou: mas o que torna essa busca uma busca mítica ou sagrada? Pelo que eu sei, 

apenas a única busca sagrada é aquela do Santo Graal, e ninguém foi capaz de achá-lo. D. 

Tadeu traduziu o comentário de D. Alberto para o astrólogo. Vocês, cristãos, acham que a 

única verdade é a de vocês. O que torna uma busca sagrada não é este Santo Graal como 

vocês o chamam, é a promessa que o buscador faz a si mesmo de encontrar seja lá o que tiver 

se proposto a encontrar. D. Tadeu gostou da explicação do astrólogo. São palavras sábias, 

disse ao astrólogo. Mas não sabia que tal comprometimento era capaz de fazer desaparecer 

cidades inteiras. Cidades e pessoas, menestrel! Pelo menos não terei que me preocupar com 

Maurrice por um tempo, disse consigo sussurrando D. Tadeu. E assim, tendo D. Tadeu como 

intérprete, os três passaram algumas horas conversando e os dois amigos portugueses 

atualizaram Qamaruzzamãn de tudo o que tinha se passado, pois foi preciso tempo para 

encontrar uma versão em árabe destes manuscritos. E então, Qamaruzzamãn, pode nos ajudar 

devolvendo o pêndulo da bruxa Sorgin? Sim, posso, naturalmente, é preciso apenas achá-lo 

no meio desta confusão... Ajudaremos ...e que vocês me tragam uns mapas celestes que 

emprestei a alguém há muito tempo atrás e que não me foram devolvidos até hoje. E que 
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constelação teremos que seguir desta vez?, inquiriu D. Alberto impaciente. Oh, não será 

necessário ler o céu para encontrarem o jogral Lymphatus; ele é bem conhecido, vive numa 

floresta perto daqui, seguindo para o leste, não têm como errar. O problema será entendê-lo. 

Por quê? Lymphatus, pelo que sei e ouvi, foi um jogral famoso em Castela, mas cultivou 

dentro de si um terrível desejo: conhecer todos os livros e todos os manuscritos já produzidos! 

Vê, Tadeu, mais um a se juntar ao Bando Hellequin. É claro que nunca conseguiu este intento, 

mas durante boa parte de sua vida dedicou-se a ler tudo o quanto lhe era possível, e para isso 

visitava muitas bibliotecas e comprava vários livros. Até que um dia o pobre jogral começou a 

falar coisas sem sentido e em diversos idiomas e ninguém mais pôde entendê-lo, e ele foi 

viver sozinho na floresta. E que mapas são esses que devemos trazer para você? São mapas de 

terras que ainda não se descobriram, mas que já existem. Estão em um códice encadernado, 

que tem o seguinte título, e anotou em um pedaço de pergaminho,                                              

 .O que diz aí, Tadeu? Mapas das terras que não existem .خ����رائط ل2راض����ي ال����تي ل����م تك����ن موج����ودة

Muito bem, teu árabe não é tão ruim quanto imaginas. Logo que me trouxerem os mapas, 

entrego-lhes o pêndulo, mesmo porque é preciso procurá-lo nesta desordem. Antes de saírem, 

D. Tadeu perguntou: Qamaruzzamãn, o que são todos esses mapas celestes pendurados na 

parede? O astrólogo ficou sério e suspirou. São os mapas astrológicos de duas pessoas 

diferentes, disse. Mas são iguais. E aí está o mistério, menestrel. Vê aquele ponto na 

constelação de gêmeos? Ele indica que duas mulheres compartilham o mesmo destino, um 

terrível destino, e lê-los quase custou a minha cabeça. E sabe quem são as mulheres? Apenas 

uma, a outra permanece um mistério. Tadeu, vamos? Estamos sem tempo, literalmente, 

comentou D. Alberto. Eu os esperarei aqui, já sabem como me encontrar, e tomem cuidado se 

virem pela estrada uma mulher muito branca, de longos cabelos e olhos negros, é uma bruxa e 

traz mau agouro a quem lhe atravessar o olhar. E assim, D. Tadeu e D. Alberto deixam o 

astrólogo Qamaruzzamãn e partem em direção ao leste, para encontrarem o jogral Lymphatus. 

Em nada lhes pesou essa rápida viagem, que durou apenas três sóis nascentes. A floresta, para 

o alívio dos dois amigos, estava diante deles conforme havia dito o astrólogo. Alberto, o que 

significa Lymphatus? Em latim quer dizer louco. Tu achas que lhe deram este nome antes ou 

depois de ter perdido a sanidade, conforme dizem? O mais lógico seria lhe terem chamado 

assim depois que enlouqueceu, do contrário, teria sido uma profecia, e não um nome, e não 

me parece um nome com o qual se batize alguém, ainda mais em Castela. E se esse fosse o 

seu nome de jogral? Não estou muito familiarizado com estas práticas. Normalmente os 

trovadores, menestréis e jograis recebem um apelido do povo de acordo com suas 
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performances, ou, às vezes, muitos de nós saem pelo mundo apresentando-se como gostariam 

de ser chamados. Estás sugerindo que Lymphatus tenha sido dado a ele, pelo povo ou por ele 

próprio, quando começou a vagar pelo mundo como jogral? É como são as coisas. E por que 

tu não tens um nome de profissão também? Nunca pensei sobre isso e nunca quiseram-me 

chamar de nada além de meu nome. Mas, quando era estudante em Les Baux, apelidaram-me 

de fabulator. Combina bem contigo. Combina, mas não distingue, menestréis são por 

excelência contadores de histórias. Mas podem exercer outras funções, não podem? Podemos, 

muitas. E em muitas delas, suponho, um fabulator seria motivo de desconfiança: nem sempre 

se espera ouvir uma história inventada. De fato. Logo, fabulator distingue alguns menestréis 

dos outros, não concordas? Não discordo. Então, meu caro fabulator, tu acabas de ser batizado 

como menestrel! D. Tadeu Fabulator, que me dizes? Não está mal. Então fica determinado 

que hoje, no dia de Santa Roena, em ano desconhecido de Nosso Senhor Jesus Salvador dos 

Homens e Escudo da Igreja, tu te passas a chamar D. Tadeu Laras, o Fabulator! D. Tadeu, ou 

ouvir o nome de Santa Roena, olhou curioso para D. Alberto, que entendeu a mensagem e 

disse: quando tu a criaste, só faltou dar-lhe um dia de devoção, meu caro. Para uma santa que 

não existe, nada melhor do dedicar-lhe dia nenhum, que te parece? Muito justo, eu diria, e 

sorriram diante da floresta que os aguardava. Deixaram os cavalos e a carroça a uma distância 

segura, sabiam que era perigoso transitarem por matas fechadas com muita carga e impedidos 

de se movimentarem com rapidez e foram andando até próximo às árvores limítrofes do 

campo. A floresta era muito cerrada e tinha árvores de muitas espécies, e se podiam ouvir 

muitas aves, e tantos eram os tons verdes quanto eram as árvores, e a luz do sol tornava tudo 

ainda muito mais resplandecente. A floresta era belíssima. Que fazemos? Entramos? 

Poderíamos chamá-lo, estaríamos mais seguros aqui fora. Não creio que ele atenderia ao 

chamado, pode nem ter chegado a nos ouvir. D. Tadeu arriscou gritar o nome do jogral, mas 

não houve resposta, só um bando de andorinhas abandonou as copas das árvores e revoou por 

cima da floresta, fazendo um grande barulho, ensurdecedor, derrubando folhas e frutos no 

solo úmido. Passou-se um tempo e mais nada se ouviu. Não virá. É o que se nos apresenta. 

Entramos? Espera, Alberto, vamos memorizar a região, florestas são traiçoeiras, perde-se 

nelas com facilidade impressionante. De acordo. E também marquemos as árvores pelas que 

passarmos com indicações com uma adaga. E, assim, marcando o caminho em que iam 

floresta adentro, logo D. Alberto e D. Tadeu encontraram uma pequena casa feita de troncos 

de árvores amarrados uns aos outros com cipós. A luz do sol mal chegava até ela por causa da 

densidade da floresta, o que lhe conferia um aspecto sombrio. Entramos?, perguntou o 
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menestrel. A casa tinha apenas um recorte na parede sem a porta, e assim eram também as 

janelas. Não creio ser uma boa ideia, da última vez quase engoles uma lâmina direto pelo 

pescoço. Alguma sugestão? Logo depois de ter feito a pergunta, D. Alberto e D. Tadeu ouvem 

uma voz que parecia vir das copas das árvores. 

— Os elefantes não podem comer os castelos antes que as moscas amassem o pão dos 

defuntos! 

Ouviste isso, Alberto? Ouvi, mas não compreendi. A frase tinha palavras em diversos idiomas 

diferentes, entre eles o occitânico, o germânico, o latim, o grego, o provençal, o português, o 

castelhano, o leonês, o árabe, o irlandês e o inglês. 

— Se as catracas escavassem mais as amoreiras, os unicórnios seriam muito mais azuis! 

Tadeu, não estou gostando disso. Só pode ser o tal jogral, não tenhas medo.  

— Cozinhem os raios! A dama das alfaces rasgou as botas dos cavalos! 

D. Alberto se aproximou de D. Tadeu, pegando-lhe no braço com força. Mas o que estás 

fazendo, Alberto? Tadeu, tu não compreendes, eu não suporto loucos! O quê? Tenho fobia aos 

lunáticos, pavor! Como assim? Tens medo dos loucos? Não é medo, é fobia, são coisas 

diferentes. E isso lá é coisa de um homem de Deus?! 

— Enfeitei as ratazanas como Santo Agostinho pedira, mas nenhuma delas me quis enterrar. 

Subitamente, do alto das árvores pula na frente de D. Tadeu, que encobria D. Alberto, uma 

figura agilíssima e muito magra, porém de corpo bem constituído. Vestia uma peça de roupa 

única, amarela, muito justa ao corpo, e um cinto de couro enegrecido e velho com uma fivela 

de metal retangular. Não usava botas, a roupa cobria-lhe desde os pés até o pescoço, mas 

calçava um par de luvas pretas que iam quase até os cotovelos. Usava um colar branco em 

forma de disco, de tecido, leve, que alcançava os ombros. O rosto vinha coberto por um pano 

vermelho que amarrou com um nó atrás da cabeça e que se movimentava quando a figura 

falava, mas quando também estava muda, como se estivesse falando. 

— Mas quem hoje acredita em Santo Agostinho, não é mesmo?, e riu uma longa e alta 

gargalhada. A figura não parava de se mexer, fazia poses como se estivesse fazendo uma 

performance numa praça ou num paço. D. Alberto abriu os olhos e sentiu grande medo ao 

avistar o sujeito mascarado e se escondeu atrás de D. Tadeu, pegando sua cruz e apertando-a 

com força. Você é Lymphatus, o jogral?, arriscou o menestrel. 

― Lymphatus era o grande corsário inglês que navegou sobre as terras de Francia e arrancou 

a coroa de Carlos Magno, mas isto foi no tempo em que as formigas falavam o latim e as 
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tempestades dançavam ao pio das raras aves avessas que avoavam voos velozes várias vezes 

no verão. 

Está entendendo alguma coisa do que diz esse louco, Tadeu? Algo a ver com Carlos Magno e 

um bando de patos, acho. Eu acho que ouvi algo como uma chuva de formigas. Estamos de 

novo em maus lençóis. Nós viemos, disse D. Tadeu à estranha figura, a pedido do astrólogo 

Qamaruzzamãn, digo, Karamulzaman. 

— As estrelas fecundam as carpas nos meses de São Tito e os girassóis escrevem as leis das 

cidades do sol! 

Isso não está funcionando, Alberto. O jogral começara a falar mais alto e chegou a berrar. 

— Castos castores criam coisas com as quais comem colheres e coelhos cansados de camas 

em cantos cativos, caspita! 

Prepara-te para lutar, monge! Ainda não, tive uma ideia, e disse: 

— Cenouras vazadas cospem os olhos de corvos milaneses sob as chuvas que escorregam nos 

bolsos de Karmulzanam. Karamulzaman!, corrigiu o menestrel. Nos bolsos de 

Karamulzaman. O jogral acalmou-se e pareceu entender o disparate dito por D. Alberto. O 

que você disse, Alberto, o que você disse?! Não sei, não faço ideia, meu grego não é dos 

melhores. Um trovão ecoou não muito distante dali. 

— Karamulzaman cortou as pedras do rei e combateu os gansos perenes de Leão, não lenhou 

a forca do pavão, pois a virtude da escolástica é a tradição dos intestinos do abade. A corda 

acabou para Lymphatus. O jogral agora mostrava-se tranquilo e parecia conversar com D. 

Alberto. Não me digas que você está conversando com ele, Alberto. É o que está parecendo. 

Como estás fazendo isso? Acho que o medo está-me ajudando. Tenta tu. Tem tatu? Fale com 

o homem, Tadeu! 

— Páginas de ovelhas recobririam os bigodes de uma escrivaninha? Isso pareceu erudito, 

comentou D. Alberto. Vestiremos as olivas, D. Alberto Raposo monacus, apontou para D. 

Alberto ainda atrás de si, e D. Tadeu Laras fabulator, apontou para si mesmo. Karamulzaman 

folgou o fogo-fátuo frente às faces dos feios franciscanos, fantasmagóricos e febris fármacos 

fiéis às fundas fendas falsas. Acho que dei um nó na língua, disse D. Tadeu baixinho. E uma 

chuva fina começara a cair. 

— Mais carroças cheias das orelhas de elefantes cruzaram os galhos de couro?, disse o jogral 

em tom amigável e, sempre performático, convidando o monge e o menestrel a entrarem em 

sua casa. Os dois amigos olharam desconfiados um para o outro e D. Alberto disse: depois de 

você! A chuva apertara. 
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A casa do jogral feita de madeira não era grande e nem precisava ser. Não havia móveis à 

exceção de uma escrivaninha que amparava um candelabro e este por sua vez segurava uma 

vela pela metade, escorrendo-lhe cera até a base e manchando o topo do móvel. De resto, a 

casa era um amontoado de livros, rolos de papiro e pergaminhos sem nenhuma ordem ou 

arrumação. Uma pilha de livros fazia as vezes de uma cadeira. Nem D. Tadeu nem D. Alberto 

se lembraram de ter visto outra coisa dentro da casa senão pergaminhos e livros. O jogral, 

com o pano que não parava de se movimentar por cima do rosto, pediu que ambos se 

sentassem. D. Tadeu começava a entender como funcionava a mente daquele homem 

perturbado e sentou-se num monte de livros e pergaminhos. Faz o mesmo, disse para o 

monge, que prontamente aceitou a ordem do amigo. Lymphatus sentou-se na “cadeira” em 

frente à escrivaninha e começou a “conversa”. 

― Karamulzaman encontrou fungos e aríetes na dispensa do caracol, mas as sementes de 

avestruz germinaram na horta dos leprosos. Quando caíram as borboletas de enxofre? 

― As margaridas de centeio, arriscou o menestrel, galoparam depois de as estrelas terem 

decepado os cestos de vidro. Os apóstolos apostaram o feno dos Mapas das terras que não 

existem. Esta última frase D. Tadeu pronunciou-a toda em árabe. Lymphatus olhou para D. 

Alberto com o rosto coberto pelo pano vermelho e o monge limitou-se a sorrir e disse apenas: 

abacaxis! O jogral gesticulou muito falando desordenadamente e ficou em silêncio por alguns 

instantes. Depois virou-se e pegou um livro que estava por sobre a escrivaninha e leu o título 

em voz alta:  !خ����رائط ل2راض����ي ال�����تي ل�����م تك�����ن موج�����ودة ― Alberto, disse D. Tadeu, é este o livro 

que viemos buscar! 

— Os telhados hipócritas das serpentes de marfim segurarão as roupas amargas das tribos de 

cebolas?, perguntou D. Tadeu. 

— Não crio espécimes agudos em teoremas matemáticos, mas as universidades quebrariam as 

asas das corujas? D. Tadeu ficou ressabiado com as últimas palavras do jogral. — Viajariam 

as fênix atrás de trufas? A receita pede uma máscara que sobeja nas lágrimas do cavaleiro de 

duas metades. 

O que ele está dizendo, Tadeu? Quem é esse cavaleiro de duas metades? Acho, meu amigo, 

respondeu D. Tadeu, que acabamos de aceitar mais uma dessas incompreensíveis tarefas, e 

disse ao jogral: 

— Onde se costuram as alfazemas milenares do enevoado cavaleiro de duas metades? 

― Um ornitorrinco não pode beber água enquanto a terra não puder beijar-se a si mesma por 

sobre o vômito dos céus. E se levantou e começou a procurar algo na grande mistura de livros 
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que era sua casa e puxou um mapa do monte sobre o qual estava sentado D. Alberto. Mostrou-

o para D. Tadeu e apontou uma localização específica. Era um mapa topográfico. 

― A sentinela da mãe marmota é precária?, perguntou o monge, e Lymphatus apontou outro 

ponto no mapa dizendo: 

― Não existem redes nas cabeças das bigornas, e sorriu. 

Alberto, acho que compreendi, e tu? Tenho uma vaga noção do que aconteceu aqui, mas não 

acho que seja educado discutirmos na frente do jogral, ainda mais em nossa língua, quer dizer, 

nosso idioma, digo... Ah, tu hás de ter entendido. Os dois se levantaram e se despediram com 

gestos e sorrisos. À porta, o jogral lhes fez uma pergunta, sempre muito dramaticamente e 

com palavras em vários idiomas, aparentemente, sem nenhum sentido: 

― A rainha não ofereceu devidamente os carrapatos às engrenagens do horológio? 

― Se os camelos atirassem filisteus às margens das sanguessugas..., respondeu o menestrel. 

Com essa resposta, o jogral começou a desatar o nó que prendia o tecido à sua cabeça e 

escondia seu rosto. Ao tirá-lo, causou terrível impressão nos dois aventureiros: seu rosto 

mudava constantemente: por vezes, mostrava-se magro, por vezes, gordo, de um nariz 

pontudo passava para um nariz aquilino, a boca escancarada dava lugar a uma minúscula, as 

orelhas aumentavam e diminuíam, os olhos se juntavam e se afastavam e mudavam de cor. D. 

Tadeu e D. Alberto não puderam disfarçar o horror que sentiram ao ver tão assustador 

prodígio. O jogral, então, segurando o pano vermelho, caiu de joelhos no chão enlameado e, 

sem tirar os olhos mutáveis do solo, deixou cair uma lágrima que se perdeu entre todas 

aquelas faces, e disse em português:  

― Por favor... 

D. Tadeu e D. Alberto então se afastaram e seguiram as indicações que deixaram nas árvores 

e saíram daquela floresta cerrada debaixo de chuva, como o jogral Lymphatus, preso dentro si 

mesmo. Alberto, tu entendeste o mesmo que eu? Tens ideia do que acabamos de realizar neste 

espantoso episódio? Prefiro ouvi-lo primeiro, amigo. Eis o que eu entendi: este jogral, como 

tu viste, tem o Mapa das Terras que não existem, mas só nos dará se trouxermos para ele uma 

máscara para cobrir o rosto. Isso é compreensível, mas descobriste por que ele tem o rosto 

dessa forma? Não me disse, e nem creio que seja importante. E o que mais? Esta máscara está 

com um cavaleiro dividido em dois, foi o que me pareceu. E onde está esse cavaleiro. Não 

entendi bem, tem algo a ver com um ornitorrinco, mas pelo menos temos o mapa, e, segundo 

Lymphatus, não é longe daqui. Se seguirmos para o norte encontraremos o que me parece ser 

um vale com uma grande cachoeira. Foi isto o que tu também entendeste? Meu bom amigo 
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menestrel, disse enquanto subiam em seus cavalos, para ser honesto, eu não sei até agora o 

que se passou, nem o que se disse e nem como conseguimos nos comunicar com este louco 

jogral. Mas tu também conversaste com o homem, ora, pois! Na hora pareceu fazer sentido 

não fazer nenhum sentido. E o leitor, como fica?, perguntou-me o corvo Tobias. 

Inexoravelmente enredado, respondi pela pena de Keiran. 

E assim D. Tadeu e D. Alberto caminharam o que pensaram ser poucos dias, mas, na 

realidade, haviam se passado muitos anos e eles não perceberam porque estavam, segundo o 

astrólogo Karamulzaman, numa busca mítica e sagrada e, assim, o tempo e o espaço não eram 

nem o tempo nem o espaço normais que se passavam aqui enquanto escrevem-se essas 

palavras. E nos dias em que cavalgavam em direção ao vale onde caía a grande cachoeira, 

segundo o entendimento de D. Tadeu, houve de encontrarem no meio do caminho um monge 

que não se movia e olhava para o chão, como que fincado na terra. E D. Alberto identificou 

pelo hábito que aquele era um monge cisterciense, como ele, e quis ir falar-lhe, mas, D. 

Tadeu, desconfiado e sabedor de todos os tipos de mirabilia que são encontrados pelas 

estradas, disse ao amigo que não se aproximasse, e D. Alberto fez muito bem, porque em 

seguida surgiu por detrás do monge uma névoa como se fossem as próprias nuvens do céu e 

se aproximaram do chão e logo tocaram os pés do monge parado à estrada e também as patas 

dos cavalos e as rodas da carroça de viagem de D. Tadeu e de D. Alberto. E assim como a 

névoa se adensava, também o céu se tornava negro e o tempo ficou nebuloso e sombrio, e só 

se ouvia o som da ventania que ali se formava, assustando os cavalos que empinavam de 

medo. E o monge então se dirigiu até o menestrel como se flutuasse por sobre a névoa e, ao 

chegar-lhe bem próximo, tirou o capuz, mas D. Tadeu não o pôde reconhecer. D. Alberto, 

entretanto, tentando acalmar sua montaria, reconhece o monge. D. Crisóstomo!, gritou. D. 

Crisóstomo, o confessor desaparecido de Cós?!, emendou o menestrel. E D. Crisóstomo 

puxou da manga do hábito uma pena de coruja negra e deu-a a D. Tadeu e, sem nenhuma 

palavra pronunciada desapareceu, e com ele a névoa e também as nuvens do céu e o sol pôde 

brilhar e a estrada agora estava liberada. D. Tadeu olhava abismado para a pena de coruja que 

o monge lhe entregara. Era o fantasma de D. Crisóstomo, Tadeu! Ele está morto! 

Misteriosamente, é o que parece, amigo. E o que é isso que ele te entregou? Uma pena de 

coruja, disse o menestrel sem dela tirar os olhos. E o que significa? Significa que D. 

Crisóstomo foi assassinado com o intuito de roubarem um livro, e é por isso apenas que 

estamos aqui... Não te entendo. D. Tadeu tirou sua boina vermelha e colocou a pena de coruja 

preta no lugar da pena branca de garça. Se sairmos dessa, meu amigo, um dia te explicarei o 
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significado desta incrível aparição e também o da pena de coruja negra, e guardou a pena 

branca em um dos bolsos da capa vermelha que trazia às costas. Vestiu a boina novamente e 

bateu com os pés no ventre de seu cavalo, que galopou velozmente deixando D. Alberto e a 

carroça de viagem para trás, mas logo o monge o alcançaria e poderia ouvir um brado dado 

pelo menestrel em grego: Σας δέχεται ως θεία δίκη µου! Nêmesis? Mas que nêmesis?, 

perguntou D. Alberto apenas para ajudar o leitor não familiarizado com o grego. 

E poucos dias de lá e muitos meses de cá depois o monge e o menestrel chegam até o 

vale descrito no mapa entregue pelo jogral Lymphatus. De todos os lugares que D. Tadeu já 

havia visto em sua vida, este vale era o mais belo entre todos. Da sua entrada, uma descida 

ligeira e estreita entre uma mata rasteira e muito agradável de se ver, avistava-se toda a sua 

área, e era um vale muito grande, cercado de montanhas, como se Deus tivesse feito um furo 

na terra com seu dedo. Estas montanhas que o cercavam eram verdes, mas também 

amareladas e outras ainda eram de um vermelho fechado, cor de barro, e no solo havia todo o 

tipo de flores e de plantas e de animais pequenos e de insetos e borboletas. Ao fundo do vale, 

uma enorme cachoeira se derramava do alto de uma das montanhas cinzas de pedra, 

salpicadas de galhos e de vegetação que nasciam milagrosamente dos rochedos. Tadeu, acho 

que estamos no paraíso terreal! E os dois amigos deixaram-se embriagar pela paz e pela 

beleza daquele lugar encantador. Deixaram a carroça e os cavalos na colina que dava acesso 

ao vale e desceram a pé. Quanto mais adentravam, mais extasiados ficavam com tantas 

maravilhas. E viam frutos de todas as espécies pendurados nas árvores frutíferas, e também 

divertiram-se com o voo das abelhas por entre as flores, umas rentes ao chão, outras maiores 

que os homens, e muitos roedores se aproximavam do menestrel e do monge e deles pareciam 

não ter medo algum, e a música que os pássaros cantavam era como a própria voz dos anjos, e 

mesmo os pios das aves que não podem cantar era agradável aos ouvidos, e o clima era úmido 

e agradável, não fazia calor e nem fazia frio, e sempre soprava uma brisa para o deleite de 

todos que viviam ou visitavam o vale. Inês teria gostado de estar aqui, disse D. Tadeu. Aposto 

que não há corvos! Não, Tobias, corvos não vi nenhum. E também havia um pequeno riacho 

que produzia um murmúrio que se fazia muito agradável e que relaxava e que fazia dormir de 

tanto deleite. Alberto, fala-me mais deste paraíso terreal. Dizem, amigo Tadeu, que é muito 

parecido com este lugar. Li certa vez que o parayso terreal he orto deleitoso, em que ha todas 

maneyras de aruores fremossas que dam fructu. E em elle está o lenho da uida, e em elle nõ ha 

frio nem queentura, mais ha hy sempre tenperança de aar, e enna meetade delle esta hũa fonte 

que rega todo o pomar, e esta fonte se parte em quatro partes, de que se fazeen quatro ryos. A 
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entrada deste parayso, depois do peccado de Adam, sempre foy çarrada e uedada a toda a geeraçõ 

humanal, ca he todo cercado een rredor de muro de fogo, em tal guisa que aquel fogo se juunta 

pouco meos cõ o ceeo. E noso Senhor ordeennou sobre este muro defensom de angios bõõs pera 

nom leyxar hy chegar os maaos spiritus, por tal que a chama do fogo defenda a entrada aos 

homeens e os angios defendam a entrada aos spiritus malignos, en tal guisa que nõ possa 

entrar en elle nehuun maao spiritu neen carneen peccador. E esto ata aquy diz Sancto Ysidoro. 

E diz Johãm Damaceenno que, porque o Senhor Deus auia de criar ho ome de creatura uisibil, 

s. do corpo, e de creatura que se nõ pode ueer, s. da alma, segundo a sua ymageen e simildom, 

asy como o principe e rey de toda a terra e de todallas cousas que em ella som, poreem fez o 

Senhor Deus ante elle huun regnado, em que o home uiuesse vida bemauenturada. E este 

luguar fez o Senhor Deus cõ suas mããos eno Oriente, em [E]dom, que quer dizer em 

deleitaçom, o qual luguar he mais alto que toda a terra, em que he o aar muy dilicado e muy 

temperado de todo e muy esplandecente. E em elle ha sempre muytas plantas floridas e he 

cõprido de bõõ odor e de lume e de toda fremusura e de todo prazer, em tal guisa que trascende 

todo o entendimento [da criatura] sensiuil. Este regnado he deuinal e digno pera aquel que era 

fecto aa ymagem de Deus, enno qual nõ mora nenhua animalia bruta, senõ tam sollamente home 

feyto per mãão de Deus. E diz Beda que o parayso terreal he apartado e muy alongado de 

todolos lugares en que moram os homees, e que a alteza delle chega ataa o cerco da lua. E, 

segundo diz meestre Alexandre, o parayso terreal chega ataa o aar asesegado, que he encima 

deste aar toruado hu ha fumo e uapores humidos, o fluxo e andar dos quaes he apropriado ao 

corpo da lua. E esto quer dizer que o parayso chega ao cerco da lua por se demostrar a sua alteza 

en respeyto da terra e das cousas baixas, nõ poren que elle chegue ao cerco da lua. E diz Beda 

que o parayso terreal era luguar muy perteencente pera o home jnnocente per razom da muy 

grande tenperança do luguar e per razom da auondãça de todolos bees e da muy grande 

deleitaçom e estremado prazer que em elle ha e pella terra que he muy fructuosa e sem 

corrupçom, ca em elle estam Helias e Enoc viuos e sem corru[m]pimento, ca nõ ha cousa uiua 

que em elle possa morrer. E, segundo diz o meestre das Estoryas Escollasticas, as auguas; do 

delluyo nõ chegarõ ao parayso terreal. A este orto deleitoso do parayso terreal he conparada e 

semelhãte a Sancta Escriptura per razom das condiçõões semelhantes ao parayso que em ella 

som. Então, à exceção dos anjos e outros detalhes, é  como se estivéssemos no paraíso terreal? 

Acho que a sensação seria essa, e talvez os anjos não possam ser vistos por nós, que somos 

presumidamente homens bons porque aqui entramos sem dificuldade. Então só nos falta a 
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companhia dos profetas Elias e Enoch. E os dois amigos tanto ficaram impressionados com 

este precioso vale que se esqueceram de que deveriam procurar o cavaleiro dividido ao meio, 

entregando-se a outros assuntos. D. Alberto aproveitou para meditar e orar, e D. Tadeu 

deitava-se à relva para descrever com todos os detalhes tudo o que via, e também incluiu as 

notas teológicas que ouvira do amigo D. Alberto que tão bem soube-as depois repetir para que 

fossem incluídas em seu relato. E nisso ficaram e também comiam os frutos e se banhavam no 

riacho e passavam muitas horas caminhando no vale que não parecia ter fim, e muitos dias de 

lá e muitos meses de cá novamente se passaram, até que, um dia, puderam chegar próximos à 

grande cachoeira que despencava como que flutuando dos altos rochedos esverdeados. E ao se 

aproximarem, distinguiram duas vozes numa grande discussão que chegavam a se destacar do 

alto borbulhar que a enorme queda d’água fazia. 

― Não posso nadar como estamos, que quer, que eu me afogue? 

― Então joga para cá um cipó, amarra-o numa pedra e eu puxo você, não me derrogue! 

― Nem posso jogá-lo e nem você segurá-lo, não temos equilíbrio, mal nos aguentamos de pé. 

E os dois alcobacenses viram a incrível cena diante de seus olhos. O rio que nascia da grande 

queda d’água era muitíssimo largo, e quase não se podia avistar uma margem observando-a da 

outra, e era rio de correnteza muito forte e também de perigosas pedras em seu leito e 

aflorando a superfície da água. E os peixes ali pulavam para fora do rio porque caíam com a 

cachoeira e queiram voltar para cima. E na margem em que estavam D. Tadeu e D. Alberto, 

também estava um homem dividido ao meio, mas apenas uma metade, cortado de cima para 

baixo, e não se podia equilibrar e caía a todo o momento e preferia assim permanecer a maior 

parte do tempo sentado. E era uma visão muito terrível porque se podia ver suas entranhas e 

seus ossos e também seu cérebro e seu coração batendo. D. Alberto, ao ver a espantosa 

criatura, teve ânsias e vomitou as frutas que havia comido naquela manhã, mas D. Tadeu não 

sentiu os mesmos enjoos e escarneceu do amigo: eu te disse que não comesse todas aquelas 

frutas que nem sabias o que era! Escuta, acho que encontramos nosso cavaleiro dividido ao 

meio. E D. Alberto, entre um vômito e outro: e isso vai acabar em rima, pelo que parece, e em 

nada me anima, e voltou a vomitar. Ouvindo os dois portugueses, o cavaleiro, que parecia 

francês, veio falar-lhes, mas, chegando mais perto e exibindo suas condições com mais 

clareza, fez apenas com que o monge vomitasse ainda mais.  

― Que tem este homem que tanto se sente mal? 

― Entupiu-se de comida e agora desconta tudo neste pobre roseiral. E depois, para si mesmo: 

— Por que diabos estou rimando? 
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― Sou Jacques Chevalier, cavaleiro de Toulouse. Eu o cumprimentaria, mas minha metade 

direita está do outro lado do rio. 

― Sou D. Tadeu Laras, menestrel de Alcobaça. Este é D. Alberto Raposo monge, se 

sobreviver a tal fastio.  

D. Alberto se contorcia com o estômago revirado. 

― Um monge e um menestrel, eis aí algo inusitado. E o que fazem os dois aqui em lugar tão 

abençoado? 

― Não vais acreditar quanto isto te contar: viemos encontrar-te, a mando de Lymphatus, o 

jogral de muita arte. 

― Oh, Lymphatus, bem o conheço, é talentoso e meu amigo. 

― Que está fazendo aí que nada fala?! Corre algum perigo?, gritou a metade do cavaleiro do 

outro lado do rio. 

― Não é nada, temos visita! Desculpe-nos a gritaria, é minha metade que me requisita. Que 

quer o velho jogral? 

― Pediu-nos uma máscara que lhe cubra o rosto sobrenatural.  

― Roubaram-na, de fato, e isso já faz muito tempo, por isso lancei-me ao intento. 

― Tens contigo o que buscamos? 

― Tenho e não tenho, não os enganamos. 

― Como é isto?, me explica se me fazes o favor. 

― Persegui o ladrão matreiro, Thaddeus Anceps, detestável gaiteiro...  

D. Tadeu engoliu em seco ao ouvir o nome dito pelo cavaleiro. O monge já dava sinais de 

recuperação, acostumava-se aos poucos com o corpo aberto daquele homem. 

― Você se parece com ele, se não fosse esta pena em teu chapéu, de outra cor. 

― Tu não és o primeiro a apontar a semelhança, no entanto acredita, este aqui é de confiança. 

Mas continua a história tua e a verdade perpetua. 

― Persegui-o a cavalo até a beira do penhasco, e então deu-se o fiasco. Combatemos 

ferozmente e o vilão, à traição, empurrou-me de repente. E caí naquela pedra, fina e muito 

cortante, e vi-me partido em dois, uma criatura horripilante. A correnteza do rio fez o resto do 

trabalho, levou para um lado uma parte e, para o outro, o outro talho. E como o rio é muito 

forte e muito extenso, não pudemos ter a sorte de de novo nos juntarmos, penso. 

Tadeu, o ornitorrinco, disse Alberto. O quê? O ornitorrinco. Esse cavaleiro é o ornitorrinco de 

que falou o jogral, recordas?, “um ornitorrinco não pode beber água enquanto a terra não 

puder beijar-se por sobre o vômito dos céus”. E por que o ornitorrinco é este cavaleiro? Por 
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que o ornitorrinco é uma mistura de ave e mamífero, são duas metades formando uma única 

coisa. Mas este cavaleiro são dois, e não um só, isto é, são um só em sendo dois. O cavaleiro 

Jacques observava o diálogo intrigado. Exato, disse D. Alberto. O ornitorrinco é e ao mesmo 

tempo não é; agora, entretanto, ele não é, e veja, apontou para as entranhas do cavaleiro, não 

pode beber água pois ela lhe escapa pelo buraco. 

― E agora que o disseste, falou o cavaleiro, sem água nem comida, já me sinto meio fraco. 

Pois bem, o cavaleiro é o ornitorrinco e não pode beber água, mas Lymphatus falou ainda da 

terra se beijar por sobre o vômito dos céus. Não te faz pensar em nada? O único vômito que vi 

por enquanto foi o teu. A terra tem que se beijar, tem que estar ligada. Precisamos dar um 

jeito de unir as duas margens do rio. Isso é impossível! Se o jogral disse, deve haver um jeito. 

E o vômito que vem dos céus? É a cachoeira, não é óbvio? E D. Tadeu olhou para cima e 

contemplou a altíssima queda d’água. Por sobre a água... Queres dizer, fazer uma ponte? 

Apenas nós dois? 

― Dois e meio, ora pois! 

Só assim o ornitorrinco poderá beber água! 

― E também entregar-lhes a máscara do jogral, que não está comigo, mas na outra margem 

deste rio abissal. 

Como vamos fazer isso? Mesmo que cortássemos todas as árvores do vale não 

conseguiríamos madeira o suficiente e nem sabemos como construir uma ponte. Juntar as 

margens do rio é uma proeza impossível! 

― Se não incomoda o comentário, eu conheço do anedotário um homem capaz de proezas 

impossíveis e feitos incríveis. Chama-se Hieronymus e é um barão, conheço-o da cidade de 

Avignon. Se lhe contarem a situação, virá para cá mais rápido que um alazão e resolverá a 

situação, isso lhes garanto, não é invenção! 

― E onde vive o tal barão? 

― Mora longe este nobre folgazão, mas conheço o paradeiro de onde vive o embusteiro. 

E D. Tadeu escreveu todas as indicações dadas pela metade esquerda do cavaleiro Jacques 

Chevalier e logo partiram prometendo voltar o mais breve possível. Antes, porém, disse-lhes 

aquela metade de cavaleiro. 

― O mais importante é que não se esqueçam de pedir-lhe um vidro de cola do Oriente! 

― E para que te serve a cola, nos oriente. 

― Para que eu me possa colar de novo à minha metade, não é evidente? 
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D. Alberto, porém, inquieto e esperto como uma raposa, não pôde evitar de fazer uma 

pergunta ao cavaleiro: 

― Nobre cavaleiro, se me permite a pergunta, e creio que não devaneio, por que é que não 

tentaram seguir rio acima até onde a margem afina para então se reencontrarem e, depois, se 

ajuntarem? 

― Tentamos, não julgues mal, foi a primeira ideia a tal. Contudo te relato que este rio não 

tem fim, é fato e é assim que divide o mundo em dois, não se pode atravessá-lo nem agora 

nem depois. 

― Mas vimos nós dois um riacho, onde quase me esborracho, e pensei: o rio se estreita aqui, 

ou me enganei naquilo que vi? 

― Era um dos defluentes, não o próprio rio corrente. Agora vão e tragam o barão, e não 

esqueçam a cola, senão a história embola! 

E partiram mais uma vez os alcobacenses em busca, agora, do Barão Hieronymus, que, 

segundo a metade esquerda do cavaleiro francês, morava nas terras que se chamavam de 

Cocanha. E durante o caminho, depararam-se certa vez com um cavaleiro à beira da estrada e 

com ele estava um anjo e os dois caminhavam tranquilamente quando perceberam a 

aproximação de D. Tadeu e D. Alberto. E estes últimos muito se maravilharam com a 

presença do anjo que vestia uma longa túnica branca que lhe encobria os pés e tinha cabelos 

cor de prata compridos e ondulados e ostentava as grandes asas brancas nas costas. E o 

cavaleiro vestia sua armadura reluzente e segurava o elmo nas mãos e levava nas costas o 

escudo e à cintura uma grande espada embainhada. E D. Alberto, sendo monge, logo desceu 

do cavalo e quis ver o anjo de perto, e D. Tadeu o acompanhou pois, sendo menestrel, quis 

muito escrever em detalhes tudo o quanto via, e logo os dois portugueses souberam que 

aquele cavaleiro se chamava Túndalo e que o anjo o estava guiando numa visagem sua pois o 

cavaleiro fora muito mesquinho e glutão e avarento em vida, mas não estava morto pois Deus 

o queria bem e queria que ainda em vida o cavaleiro Túndalo se arrependesse de suas más 

ações e se tornasse um exemplo de cristão a ser seguido, e o anjo fora encarregado de mostrar 

ao cavaleiro os grandes sofrimentos que todas as más almas sofrem no Inferno por causa de 

seus pecados, e também quis mostrar a agonia por que as almas que não fizeram o mal mas 

também não se decidiram a fazer o bem passavam no Purgatório, e também iria lhe mostrar 

muitas glórias e bênçãos que se tem no Paraíso quando se segue os mandamentos de Deus. E 

muito disso também se maravilharam D. Tadeu e D. Alberto e lhes disse o anjo que ele e o 

cavaleiro Túndalo estavam ali porque era desígnio de Deus que o cavaleiro também visse e 
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acompanhasse a busca sagrada e mítica em que aqueles dois estavam desde que deixaram 

Alcobaça para encontrar o monge D. Miguel. E, assim, pois, muitos meses correram até que 

os quatro chegaram às portas de uma grande cidade, mas a cidade era tão grande que estavam 

convencidos de que era um reino e, de fato, ao chegarem mais perto da entrada daquele lugar, 

puderam ler uma placa onde dizia: País da Cocanha. 

Tadeu? Sim. Veio-me um terrível pensamento. Diz-mo. Este cavaleiro Túndalo, que agora 

nos acompanha, e que certamente verá muitos feitos extraordinários, está tendo, segundo o 

anjo, uma visão, e não está morto. Prossegue. Portanto, deve estar vagando por lugares 

sobrenaturais. Mas disto o astrólogo Karamulzaman já nos tinha prevenido, estamos vagando 

por um não-tempo e em um não-lugar. Sim, mas, e se tudo isso não passar de um sonho deste 

Túndalo? Que queres dizer? Que nós somos fruto do sonho de alguém! Não te preocupes. 

Como “não te preocupes”? Se a visão de Túndalo for um sonho, então mais cedo ou mais 

tarde ele acordará. E o que será de nós?! Continuaremos nestas páginas até que nos leiam 

novamente. O que tu preferes: ser o sonho de alguém ou a leitura de alguém? D. Alberto ficou 

em silêncio sem saber o que responder. Vem, disse-lhe o menestrel, é melhor entrarmos em 

Cocanha, este sim é um lugar que existe. Depois de tudo o que vimos e passamos, como 

podes ter certeza? Não leste a placa? E, assim, adentraram o País de Cocanha o menestrel, o 

monge, o cavaleiro e o anjo. E logo que passaram pelos portões daquele estranho país, 

notaram um prodígio que lhes aconteceu. O menestrel viu-se vestido de monge e o monge 

viu-se vestido de menestrel; a armadura e as armas de Túndalo sumiram e ele agora vestia-se 

como um camponês e o anjo perdera as asas e a túnica e os longos cabelos prateados e 

parecia-se muito com um terrível demônio, com as asas de morcego, o rosto deformado, a 

cauda longa e pontuda, a pele vermelha e dois chifres lhe saíam da feia cabeçorra. E estes 

prodígios aconteceram porque na Cocanha todos são e agem de forma contrária àquela que 

deveriam agir, e assim o padre não vai à missa mas vai para debaixo das saias, e assim os 

anjos tentam os humanos e não lhes dão descanso ou simplesmente os deixam à sua própria 

sorte, e assim os demônios não querem danar ninguém, e sim descansar de suas maldades e 

muitos até vão à igreja, e ninguém quer trabalhar e também não é preciso porque os pães 

nascem das árvores como as frutas, e há rios de vinho e de leite e de mel e de cerveja e há 

fontes de licores; e os ratos correm atrás dos gatos que correm atrás dos cachorros; e os nobres 

fazem graça para divertir o povo como os bobos, e os bobos são os príncipes de Cocanha; e os 

peixes saltam dos rios direto para os pratos das pessoas quando elas estão com fome e eles 

mesmos se limpam e se atiram ao fogo para cozinharem. E as vacas e todos os animais que se 
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comem eles mesmos cortam-se e assam suas partes nos fornos e nos fogões e todos vivem 

muito felizes. E no país da Cocanha há tanto dinheiro que ninguém se importa em perdê-lo ou 

deixá-lo no chão ou dá-lo para alguém porque tudo é de graça e nada custa, e também não há 

doenças e são todos jovens e bonitos e o amor é feito ao ar livre porque não há vergonha e os 

partos das mulheres são feitos sem dor e durante os dias todos dormem porque à noite muito 

se comemora a vida neste país, e muitos dançam e muitos tocam instrumentos. E na Cocanha 

também não há escolas porque todos ensinam tudo a todos que quiserem na hora em que 

desejarem, e aquele que é pego trabalhando ou se lamuriando logo é admoestado pelas outras 

pessoas que lhe obrigam e se divertir e a abrir a bocarra olhando para o céu, porque basta que 

isto se faça para que desçam queijos e doces e geleias e brioches e manteiga do céu. E no 

cemitério da Cocanha não há ninguém porque nunca ali se morreu. E as casas são feitas de 

acordo com a vontade do dono, e portanto há casas feitas de doces ou de madeira, de pedras 

ou de plantas. E as gentes faziam suas necessidades em qualquer lugar porque os dejetos eram 

logo engolidos pela terra. E o sol era tão quente quanto à lua, e por isso a temperatura era a 

mesma de noite ou de dia, e havia quem dormisse todo o tempo e quem risse o tempo todo 

mas ninguém chorava nem se preocupava e nem trabalhava se não quisesse. E foi por isso que 

o anjo tornou-se demônio e o cavaleiro tornou-se um camponês e o menestrel tornou-se um 

monge e o monge tornou-se um menestrel. Mas o demônio não tinha poder em Cocanha 

porque ninguém o temia e por isso vivia entre as gentes a se divertir; e o camponês não era 

obrigado ao trabalho do campo e por isso entregava-se à leitura e aos jogos; e o monge não 

era obrigado às regras da igreja nem dos conventos, e por isso podia amar as mulheres e se 

divertir e cantar e dançar e contar histórias pagãs e estar também entre as gentes; e o 

menestrel não era obrigado por ofício a estar entre as gentes e nem a contar histórias e nem a 

dançar e nem a cantar e nem a escrever, podia entregar-se ao ócio como todos os demais ou ao 

que bem entendesse, porque assim era o país da Cocanha: a única lei era que não existia 

nenhuma lei. E assim tanto D. Tadeu quanto D. Alberto se esqueceram de buscar o Barão 

Hieronymus para que juntasse as margens do rio que separava o mundo e também de lhe pedir 

que levasse com ele o pote de cola do Oriente para colar as partes do cavaleiro Jacques 

Chevalier. Pois, muitos outros meses se passaram no país da Cocanha até que, um dia, D. 

Tadeu, que a tudo queria relatar mas abandonara os relatos por causa da preguiça, dos 

prazeres e do sono daquela terra prodigiosa, vagueava bêbado pela floresta da Cocanha e 

ouviu um barulho de água e quis banhar-se no que pensou ser um rio, mas, ao aproximar-se 

do local de onde vinha o barulho, encontrou uma pequena fonte de pedra de aspecto muito 
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antigo, escondida na mata. E a fonte era de pedra e estava coberta de limo, e se elevava do 

chão num bloco esculpido com quatro conchas e ornamentos arredondados a uma altura de 

uma criança e depois exibia uma bacia pequena, de mais ou menos um metro, com as bordas 

arredondadas para baixo também com ornamentos em espiral e conchas como as de um 

caracol, e do centro da bacia saía um peixe como se pulasse para fora da água e o escultor o 

deixou no ar, suspenso por jatos de água como que o impulsionando para cima. E o peixe era 

grande e muito bem esculpido, e podia-se ver suas escamas e sua boca e seus olhos e suas 

nadadeiras e também estava coberto de limo. E a água desta fonte corria ao contrário: saía da 

bacia num filete d’água formando um arco e caía na boca do peixe, que parecia engoli-la. E 

D. Tadeu, estando bêbado, não se espantou com aquele prodígio e também porque já se 

acostumara a tantos outros que vira no país da Cocanha. E na borda da pequena piscina da 

fonte havia uma inscrição que dizia AD BIBENDVM. E o menestrel que era agora monge, 

cambaleante pelo efeito da bebida farta, respondeu que sim, beberei de ti já que me pedes com 

tanta delicadeza, e fez uma concha com a mão mas esqueceu-se de que a água subia ao invés 

de descer e teve que virar a mão ao contrário com a palma para baixo e assim apanhou um 

pouco d’água, e desse modo levou-a à boca, com a água ainda tentando sair de sua mão por 

cima, como se quisesse subir e não cair, e o monge não conseguiu beber da água porque ela 

não lhe descia pela garganta, ao contrário, subiu-lhe pelo nariz. E D. Tadeu teve que recolher 

a água novamente e ficou de ponta-cabeça apoiado numa árvore e assim a água subiu-lhe para 

o estômago. E logo que ele engoliu toda a água caiu num sono profundo e, quando acordou, 

não era mais um monge, mas voltara a ser o menestrel que era antes de entrar no país da 

Cocanha, e lembrou-se de tudo até o momento em que ele, D. Alberto, Túndalo e o anjo 

puseram os pés naquela terra pela primeira vez. E sem perder tempo, correu por toda a 

Cocanha atrás de seus amigos mas não os pôde achar porque não se pareciam mais como eles 

mesmos. Assim, decidiu procurar o Barão Hieronymus por conta própria porque lembrou-se 

de que ele era capaz de muitos feitos incríveis e talvez pudesse ser capaz também de encontrar 

os que viajavam com ele. E achá-lo foi muito fácil porque todos sabiam onde o barão morava. 

Era a única casa diferente na Cocanha: não era feita de doces nem de pães e também não tinha 

o teto no lugar do piso. Era uma casa como outra qualquer que D. Tadeu conhecia de 

Alcobaça ou de Lisboa ou de Coimbra ou de Serra Alta ou de Castela. E era uma linda casa 

branca, com janelas verdes e teto alto fazendo um triângulo muito agudo, e havia vasos de 

plantas nos peitoris com margaridas e orquídeas, e muitas trepadeiras enfeitavam as paredes, e 

à porta havia um lampião pendurado por cima, em ferro, pintado de preto, e D. Tadeu logo 
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lembrou das casas da Germânia e dos Países Baixos. De dentro da casa, que parecia estar 

cheia de gente, podia-se ouvir do lado de fora com clareza muitos “oh” e muitos “ah” e muitas 

risadas e muitos aplausos. O menestrel foi para a porta da casa e, ao bater, viu que estava 

aberta, e como ninguém fez menção de ir atendê-lo, entrou. O lugar, de fato, estava lotado de 

pessoas e todas muito alvoroçadas fazendo muitos comentários e rindo e aplaudindo, e de vez 

em quando faziam um grande silêncio e pediam umas às outras que se calassem. Nesses 

momentos de quietude, um homem entrava na sala com muita pompa, e vestia-se à moda da 

corte germânica também, e era muito magro e tinha o nariz e o queixo proeminentes e usava 

os cabelos como D. Tadeu nunca tinha visto: divididos ao meio e enrolados dos lados e 

amarrados atrás. E uma das pessoas, ao ver que o homem se posicionava no centro da sala 

gritou num idioma que o menestrel jamais ouvira e que mesmo assim pôde compreender75: 

Barão Hieronymus, conta-nos outra história! Não, faz uma proeza, gritou outro. E o Barão 

então pegou seu cabelo amarrado atrás da cabeça e suspendeu-o a si mesmo por ele, 

levantando do chão. E todos deram vivas e riam e aplaudiam e gritavam “viva o Barão 

Hieronymus”. E o Barão pediu silêncio e, sem nenhuma modéstia, perguntou aos presentes o 

que mais lhe agradaria ver ou ouvir, e todos pediam coisas que o Barão já havia feito ou 

contado e isto lhe começava a entediar e, quando isto acontecia, o Barão se recolhia e 

expulsava a todos. D. Tadeu aproveitou a oportunidade e gritou do fundo da multidão: junta 

as margens do rio que divide o mundo! E todos olharam para trás e fizeram um grande 

silêncio. Quem pediu tal disparate? Que é você, jovem?, perguntou o Barão. Meu nome é D. 

Tadeu Laras, menestrel e fabulator, e vim por causa dos grandes feitos que o senhor é capaz 

de fazer. Se tal rio existisse, meu jovem, eu certamente poderia juntar suas margens, mas isso 

não é possível, pois, se ele existisse, eu o saberia, disse atraindo a atenção de todos. E se eu 

lhe mostrar o rio e o fizer ver com os próprios olhos, excelência, o senhor juntaria suas 

margens?, e todos voltaram os olhares para D. Tadeu. Meu jovem, mostre-me o rio e eu 

provarei que posso fazer qualquer coisa que aos outros pareça impossível, pois nada, 

asseguro-lhe, é impossível a quem narra e a quem conta! E todos deram muitos vivas e 

exaltaram o Barão. Antes, porém, disse pedindo silêncio, preciso que me faças um favor. 

Agora conta-me uma novidade, sussurrou D. Tadeu. Eu sempre ouvi falarem de um cão que 

ressuscitou dos mortos e que se tornou santo, mas, igualmente, nunca pude vê-lo 

pessoalmente. Se você é capaz de me mostrar um rio que não existe, certamente será capaz de 

me mostrar um cachorro que também não existe! E todos bateram palmas e elogiaram a 

                                                 
75 Este deve ser o já comentado idioma universalis litterarius. Keiran, em irlandês. 
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esperteza do Barão. E D. Tadeu sabia que o Barão falava de Guinefort, mas não sabia como 

encontrá-lo, e colocou as mãos na cintura e coçou a cabeça e mordeu os lábios... Como é, 

rapaz, vai mostrar-me o Santo Cão ou vai mostrar que não passa de um fabulator?! E D. 

Tadeu teve uma ideia e novamente falou baixinho para si: eu já lhe mostro o fabulator, seu 

Barão farromeiro de uma figa. E o menestrel pediu que as pessoas se afastassem e então se 

ajoelhou e juntou as mãos em atitude de oração. Vejam!, gritou o Barão Hieronymus, vai 

pedir por um milagre! E todos riram até cansarem e, quando fizeram silêncio, D. Tadeu, em 

posição de oração, assobiou duas notas, o sol e o fá, e depois as repetia, como se costuma 

fazer quando se chamam os cachorros. E depois de pouco tempo, entrou pela porta da casa do 

Barão Hieronymus um galgo cor de terra, belíssimo, quase reluzente e correu para cima de D. 

Tadeu lambendo seu rosto e abanando o rabo mostrando alegria! E levou o focinho até a 

orelha do menestrel e disse baixinho: como descobriste? E o menestrel respondeu: ao santo 

clamamos por oração, aos cães chamamos por um assobio, me pareceu que assobiar uma 

oração fosse a combinação perfeita! E disse um dos presentes: veja, Barão, ele trouxe o Cão 

Santo! E respondeu-lhe o Barão: se eu assobiasse também atrairia um cão, isto não passa de 

um truque. Como vou saber se este cão é santo e ressuscitado? E disse Guinefort ao Barão: 

por que este cão, meu caro Barão, pode dizer-lhe isto com as próprias palavras! E todos se 

admiraram de ouvir o cão falar, menos o Barão que continuou não acreditando. Não passa de 

um truque barato, continuo afirmando! Já vi homens na África que faziam falar todo o tipo de 

besta! Ocorre, meu caro Barão, disse Guinefort enquanto ia na sua direção abrindo caminho 

entre a multidão de curiosos, que nenhuma das bestas que tu viste na África era capaz disto. E 

Guinefort pareceu brilhar e surgiu em sua cabeça uma auréola dourada muito luminosa e ele 

também saiu do chão e flutuou em frente de todos, em ascensão. E, tendo feito esta maravilha, 

todos deram graças e louvaram o Santo Cão, e também o Barão Hieronymus que então 

acreditou que aquele era o cachorro santo de que tanto ouvira falar. E foi assim que o Barão 

Hieronymus aceitou o pedido de D. Tadeu para juntar as margens do grande rio que separa o 

mundo em dois. Antes, porém, disse D. Tadeu ao Barão, preciso encontrar meus amigos, pois 

desde que entramos aqui não mais os vi e não os posso reconhecer, e também que me dês um 

vidro de cola do Oriente. E o Barão disse que o ajudaria; abriu um grande baú que estava na 

sala de sua casa e retirou um pote de vidro com cola, depois, tirou o monóculo que usava e lho 

emprestou dizendo: use este monóculo para encontrar teus amigos, este é o monóculo que vê 

as pessoas como elas realmente são. E, ao botá-lo, D. Tadeu olhou para o Barão e não o pôde 

ver senão suas roupas, como se estivessem apenas vestindo o ar. E o Barão, Guinefort e D. 
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Tadeu andaram por muitos dias sobre o solo da Cocanha e conseguiram achar D. Alberto, que 

estava a contar histórias todos os dias em lugares diferentes e foi numa praça que o 

encontraram porque até aquele dia sua fama de menestrel muito aumentara. E também 

encontraram o cavaleiro Túndalo, porque ficou muito conhecido também como o camponês 

mais preguiçoso de toda a Cocanha e o mais indolente. E também encontraram o anjo que era 

responsável por Túndalo porque era o demônio mais devoto da Igreja de Cocanha. Mas, como 

ainda estavam transformados em seus contrários, D. Tadeu levou-os até a fonte do peixe 

escondida na floresta e lhes deu de beber da água que corria para cima, fazendo-os ficarem de 

cabeça para baixo, e assim todos voltaram ao normal e recuperaram suas memórias e se 

puseram a caminho para deixar o país da Cocanha. E agora estavam reunidos D. Tadeu 

menestrel, D. Alberto monge, o cavaleiro Túndalo e seu anjo guardião, o Barão Hieronymus e 

o cachorro Guinefort. E todos seguiram viagem para o vale onde os aguardava o cavaleiro 

dividido ao meio Jacques Chevalier. No meio do caminho, entretanto, perderam-se, pois 

deixaram os mapas em Cocanha tão despreocupados que estavam com tantos deleites e 

prazeres e sem a memória em perfeito estado. Tu não podes nos guiar, anjo?, perguntou o 

cavaleiro Túndalo. Não é minha função, respondeu o anjo, esta não é nossa jornada, estamos 

aqui apenas para acompanhá-los e observá-los, não posso interferir. Meu dever é para contigo. 

E o senhor, Barão, indagou D. Tadeu, não tens nenhuma ideia mirabolante para nos tirar 

dessa? Se tivesse sido eu mesmo a me perder, menestrel, certamente que teria uma, mas isto 

não foi culpa minha, e muito menos sou eu a contar esta história, em nada posso ajudar. E tu, 

Guinefort, perguntou D. Alberto, não fazes um milagre? Se aquele que nos espera me 

soubesse chamar como chamou-me D. Tadeu à casa do Barão, eu certamente os guiaria, no 

mais, sou apenas um santo perdido como vocês. E, tendo lido isso, Ariadne emendou seu fio 

preso à pena de Keiran e amarrou-o ao cabresto do cavalo de D. Tadeu e disse: deixem que a 

pena do copista os guie. E, assim, Keiran os guiou até o vale onde os esperava o cavaleiro 

partido ao meio pelo lado da metade esquerda com quem haviam estado antes. 

― Foram dois, voltaram seis! Há de ter sido uma bela aventura a de vocês! 

― Se soubesses, te encantarias! Conto-te depois essas estripulias. 

E, ao verem a metade de um homem de pé que falava, todos os outros também se 

maravilharam. Túndalo limitou-se a observar enquanto o anjo sussurrava-lhe qualquer coisa 

ao ouvido que fizera o cavaleiro se benzer. Guinefort aproveitou para farejar todos os 

agradáveis odores daquele vale e também para correr atrás de coelhos e de pássaros. Já o 

Barão desceu da carroça e quis ver de perto o milagre inacreditável. 
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― Como isto é possível? Metade de um homem somente? 

― Este, Barão, disse o menestrel, é Jacques, o cavaleiro, e em vê-lo está muito contente. 

― É uma honra poder conhecê-lo pessoalmente, disse o cavaleiro francês, agora já podes 

contar minha história! E por certo trouxeste a cola, ou este menestrel vai mal da memória? 

― Qual memória ruim, cavaleiro, o que este menestrel promete é sempre certeiro! 

― Pedi que o trouxessem, amigo Barão, pois só tu podes com esse dramalhão. Vês este rio 

que corre com pressa? 

― Como não, ora essa?! E por que em nome do Sultão da Turquia estou a rimar e fazer 

poesia? 

― Este é o rio cujas margens deves juntar, só assim posso-o atravessar e à outra metade 

poderei me ajuntar. Não há outro alguém que nos possa ajudar. 

― Isto é prodígio por demais grandioso, não sei se nem eu posso com algo assim. 

― Ora, Barão, tu não és nenhum malandrim, acredito que possas, não és mentiroso! 

E o Barão pousou o queixo sobre a mão fazendo ar de teólogo pensador e andou de lá para cá 

e de cá para lá e botava a mão na água para medir-lhe a temperatura e olhava para as folhas 

para ver a direção do vento e punha um pouco de terra nas mãos e conferia-lhe o peso e todos 

o observavam em silêncio. 

― O que acontece aí do outro lado?, gritou a metade direita do cavaleiro à outra margem. 

― Espera, logo seremos colados! 

E o Barão andava em círculos muito pensativo até que teve uma ideia. Foi até o cavalo de D. 

Tadeu e desamarrou o fio de Ariadne e levou consigo para dentro do vale. Escuta, Tadeu, quis 

saber D. Alberto, ocorreu-me agora... Como é que a metade esquerda do cavaleiro consegue 

manter-se viva se o coração ficou com a metade direita? E antes que o menestrel pudesse 

responder, o Barão voltou à margem do rio com mais de cem pássaros amarrados ao fio de 

Ariadne e este amarrado à sua cintura. E disse o Barão a todos. Amarrei uma ponta do fio a 

um enorme carvalho que encontrei na floresta e estes mais de cem pássaros me levarão sobre 

o rio até a outra margem. De lá puxarei a corda e tentarei juntar as margens. E, dizendo isto, 

bateu palmas enxotando os pássaros e eles logo tiraram o Barão do chão e voaram por sobre o 

rio. Em pouco tempo ele aterrissava na outra margem onde encontrou a metade direita do 

cavaleiro que, reconhecendo o visitante, disse: 

― Boa ideia teve minha metade esquerda ao lembrar de ti! 

― Não podia ser de fato outro senão eu, agora ajude-me aqui. 
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E o Barão desvencilhou-se dos pássaros e puxou o fio de Ariadne com tanta força que 

a margem do outro lado, presa pelo carvalho, não resistiu e andou muitos metros e derrubou a 

todos no chão e fez-se um grande terramoto naquela metade do mundo que foi sentido em 

todas as cidades e também na Cocanha. E as margens ficaram tão próximas que o rio agora 

era um muito raso riacho e se podia caminhar sobre ele e atravessá-lo sem nenhum 

impedimento. E foi assim que as metades do cavaleiro francês Jacques Chevalier se 

reencontraram e depois foram juntadas de novo com a cola do Oriente que trouxe consigo o 

Barão Hieronymus e nunca mais aquele cavaleiro falou em rima. E o Barão depois 

desamarrou o fio de Ariadne do carvalho e o amarrou novamente ao cabresto do cavalo de D. 

Tadeu que a tudo escrevia em seus pergaminhos e pela pena de Keiran voltaram todos à 

floresta onde vivia o jogral Lymphatus. 

E logo que chegaram na floresta, todos quiseram acompanhar D. Tadeu e D. Alberto 

que facilmente encontraram o caminho para a casa do jogral pois haviam marcado as árvores 

com as direções que deviam tomar. E em pouco tempo estavam em frente à pequena casa de 

troncos e galhos D. Tadeu menestrel, D. Alberto monge, o cavaleiro Túndalo e seu anjo da 

guarda, o Barão Hieronymus, o cão Guinefort e o cavaleiro Jacques Chevalier, que muito feliz 

ficou em rever o amigo e poder entregar-lhe a máscara que fora roubada por Thaddeus 

Anceps, e todos os que ainda não haviam conhecido o jogral tiveram muito espanto ao ver sua 

face que eram muitas mas que, naquele momento, fossem quantas fossem, todas sorriam de 

alegria. E o cavaleiro francês tirou de sua bolsa de viagem uma máscara branca de um rosto 

humano belíssimo mas sem expressão, sem cor nos lábios nem sobrancelhas sobre os olhos, 

feita de um material que ninguém soube dizer qual era porque era rígido mas também era 

macio, e era flexível como o tecido mas não era tecido, e forte como o couro mas não era 

couro. E o jogral agradeceu muito a todos e todos puderam entendê-lo pois agora não falava 

em várias línguas ao mesmo tempo, mas uma de cada vez, e suas palavras faziam sentido, 

mas, agora, somente se assim quisesse. E D. Tadeu continuou seguindo o fio de Ariadne preso 

à pena do monge Keiran e todos passaram por meus pergaminhos pois souberam seguir o 

tempo da lua e assim chegaram D. Tadeu e D. Alberto e o cavaleiro Túndalo e seu anjo da 

guarda e o Barão Hieronymus e o cão Guinefort e o cavaleiro francês Jacques Chevalier e o 

jogral Lymphatus, que correu na direção da carroça de Qamaruzzamãn e nela entrou em 

silêncio e encontrou o astrólogo debruçado sobre muitos mapas astrológicos. Enquanto os 

outros companheiros de viagem se aproximavam da carroça de Qamaruzzamãn, Lymphatus 

suspendeu o Mapas das Terras que não existem por sobre a cabeça do árabe e deixou-o cair na 
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sua escrivaninha fazendo um grande barulho, tão grande que assustou o astrólogo de forma 

que ele caiu para trás com um berro e fez todos correrem para dentro da carroça. Quando lá 

chegaram, o jogral e o árabe estavam abraçados e muito felizes, pois faziam as pazes por 

causa do livro esquecido de ser devolvido pelo jogral. E o árabe logo que viu D. Tadeu, tirou 

de suas vestes o pêndulo que lhe prometera entregar caso trouxessem os Mapas das Terras que 

não existem e o entregou a D. Tadeu e o abraçou e muito o agradeceu. E Qamaruzzamãn 

serviu muito grão-de-bico e outras iguarias de sua terra e muito se bebeu vinho naquele dia e 

também durante aquela noite em que se contaram muitas histórias ao redor da fogueira e sob a 

lua cheia. No dia seguinte, todos se puseram em marcha, seguindo o fio de Ariadne em 

direção aos olivais de D. Fernando. Quando ali chegaram, D. Tadeu e D. Alberto tiveram uma 

grande surpresa: as oliveiras estavam fortes e robustas e carregadas de olivas até onde a vista 

alcançava. A casa de D. Fernando estava como nova e o cheiro das olivas a tudo impregnava, 

era possível até que estivesse cobrindo Portugal inteiro como antigamente. E como eram 

muitos nesta viagem, D. Tadeu menestrel, D. Alberto monge, o cavaleiro Túndalo e seu anjo 

da guarda, o Barão Hieronymus, o cão Guinefort, o cavaleiro francês Jacques Chevalier, o 

jogral Lymphatus e o astrólogo árabe Qamaruzzamãn, fizeram muito barulho ao se 

aproximarem, e D. Fernando Matoso saiu de casa para ver o que sucedia e D. Tadeu e D. 

Alberto ficaram muito felizes ao ver que o dono dos olivais havia sido tirado de seu torpor por 

ter a Sorgin dado-lhe uma segunda chance fazendo reviver os seus olivais. E foi deles que, de 

repente, apareceu a velha Sorgin muito impressionada com tanta gente à porta de D. 

Fernando, e olhou para Qamaruzzamãn e este foi cumprimentá-la e lançou os olhos na direção 

de D. Tadeu. Este foi até ela e entregou-lhe o pêndulo: uma pequena pirâmide muito comprida 

feita de ouro e pendurada por um cordão também de ouro, e ao recebê-lo das mãos do 

menestrel disse-lhe: por que a demora? E respondeu-lhe o astrólogo: seu árabe não é tão bom 

assim. E D. Fernando, que já sabia da busca mítica em que enviara Sorgin D. Tadeu e D. 

Alberto, muito se admirou do seu retorno e, como já era tarde, também fez com que todos 

entrassem e pediu para seus empregados, que retornaram aos olivais e agora eram muito bem 

tratados, que fizessem um grande banquete para que todos comemorassem a volta daqueles 

dois portugueses que por tantas aventuras passaram e que ainda estão por ser escritas, pois de 

tudo o que aconteceu, pouco se contou. E, no dia seguinte, a Sorgin chamou D. Tadeu e D. 

Alberto para cumprir a sua promessa. Pediu-lhes um mapa de Portugal e colocou o pêndulo 

suspenso por cima dele. Agora, disse a Sorgin, o pêndulo se movimentará para onde estiver 

este D. Miguel, pois já coloquei seu nome no interior da pequena pirâmide. Mas o pêndulo 
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não se movia e nem se moveu por algum tempo. Não entendo, disse a Sorgin. Mas eu 

entendo, disse D. Alberto impaciente. Eu sabia, Tadeu, eu avisei! Esta era a tua ideia, confiar 

numa  bruxa, numa bruxa que amaldiçoou o rei de Portugal! Andamos meio mundo e não sei 

quanto tempo para nada! Não poderemos voltar para Alcobaça, e nem para Lisboa, e nem para 

lugar nenhum! A Sorgin levantou os olhos para o monge e disse com toda a tranquilidade: dá-

me um mapa do mundo inteiro. O que quer com um mapa do mundo inteiro? O que quer 

dizer? Que D. Miguel está na Índia?!, disse o monge irritado. D. Tadeu, falou a bruxa, digo, 

Sorgin, acalma teu amigo e me dá um mapa do mundo todo. E D. Tadeu levantou-se e levou 

D. Alberto com ele até a carroça onde estavam todos os novos companheiros e foi buscar um 

mapa-múndi mas não o encontrou. E esta agora!, disse o menestrel furioso. Tanto trabalho 

para nada! O que está havendo?, perguntou o Barão Hieronymus. Precisamos de um mapa-

múndi. Tínhamos um mas perdeu-se na viagem, provavelmente em Cocanha. Ora, isto não é 

problema, disse Qamaruzzamãn. Pelo que pude ver, cada um de nós conhece uma parte do 

mundo, podemos fazer um para você. E ele será tão completo que terá até as estrelas do céu e 

os mundos inferiores e os não lugares e tudo o que se conhece pelo homem! Eu mesmo tenho 

alguns mapas em minha carroça. Podemos aproveitá-los e aumentá-los com o que cada um de 

nós conhece! E todos concordaram. Fariam isso por nós?, perguntou D. Tadeu. Mon ami, 

respondeu o cavaleiro francês Jacques Chevalier, depois do que tu e teu amigo fizeram por 

nós, é o mínimo que podemos fazer. E, dito isto, o árabe Qamaruzzamãn armou sua tenda 

branca nos olivais de D. Fernando e levou os mapas que tinha e todos se juntaram para 

desenhar o grande mapa-múndi, e isto levou sete dias e sete noites, e, no final da sétima noite, 

o maior e mais completo dos mapas-múndi estava pronto. Entregaram-no a D. Tadeu e a D. 

Alberto e estes o levaram para a Sorgin. Novamente ela posicionou o pêndulo por sobre o 

enorme mapa e os dois portugueses ficaram apreensivos. Depois de um tempo, o pêndulo 

começou a se movimentar e os dois muito se animaram. Depois de muito girar por todo o 

mapa, o pêndulo puxou a mão da Sorgin e fê-la segurá-lo bem no meio do oceano que banha 

Portugal. O que isto quer dizer?, perguntou D. Tadeu. Nós perdemos muito tempo, disse D. 

Alberto, D. Miguel está morto, debaixo do mar. Vai ver, naufragou. Jamais veremos Alcobaça 

novamente. A Sorgin deu um tapa no rosto de D. Alberto. Para de falar asneiras, rapaz! Por 

acaso está cego? Veja cá se isto é o oceano, ora, pois! E D. Alberto chegou o rosto para perto 

do mapa e viu que o pêndulo apontava para uma ilha muito pequena, minúscula, para onde, 

certa vez, o Barão Hieronymus tinha nadado em busca de um tesouro para o Sultão da 

Turquia. Mas isto são os Açores!, disse D. Tadeu. Acabou-se de descobri-los! Como é 
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possível já estarem no mapa? Vocês portugueses é que o descobriram agora, disse a Sorgin. 

Como sempre, acham-se em tudo os primeiros, os grandes desbravadores. Qual! Que ilha é 

esta, Tadeu?, perguntou D. Alberto. Esta é a ilha do Corvo. Aí está, Tobias, que te parece?! 

Um pouco de reconhecimento, afinal! D. Miguel está na ilha do Corvo? Se o pêndulo diz, 

acrescentou a Sorgin, então é lá que ele está, podem ter certeza! Mas como vamos chegar até 

lá? Precisamos de um navio, a viagem é longa! Posso ajudar, disse D. Fernando. Tenho uma 

pequena embarcação ancorada num rio que deságua no oceano, ao norte. É um barco que uso 

para levar carregamentos de olivas às cidades ribeirinhas, não é grande, mas é resistente e 

muito bem construído. E assim D. Tadeu e D. Alberto aceitaram a ajuda de D. Fernando e se 

despediram de seus novos amigos, e cada um retornaria para suas terras e suas vidas, com a 

exceção de Guinefort. Abraçando o cão, D. Tadeu perguntou-lhe o que faria dali para frente. 

Vais ascender aos Céus? Não é tão fácil quanto parece, meu amigo menestrel. Se assim o 

fosse, São Bertalião já teria ido. Tenho uma visita a fazer que há muito venho adiando, agora 

é a hora de fazê-la. E se despediram. Prepararam a viagem e D. Fernando deu-lhes muitos 

mantimentos e supriu-lhes de outras coisas das quais necessitariam e também disse-lhes que 

um marujo os ajudaria com o embarque, bastaria levar-lhe um pedido feito de próprio punho 

por D. Fernando, coisa que logo providenciou. E, pois, tendo tudo se ajeitado como deveria 

ser, puseram-se a caminho, deixando para trás os olivais de D. Fernando que perfumavam 

todas as terras de Portugal. E eis que, de repente, ouviu-se um terrível balido de uma ovelha, 

como se a estivessem abatendo. O grito do animal foi de gelar o sangue. D. Tadeu sentiu um 

arrepio e D. Alberto benzeu-se. A Sorgin trocou olhares com o astrólogo. Em Lisboa, D. 

Afonso IV sentiu um mau súbito e precisou ser acudido. Eles sabiam. 

E os dois amigos seguiram para o norte de acordo com as instruções de D. Fernando e 

chegaram nas margens do rio Douro e logo encontraram um cais e também o navio que D. 

Fernando indicara-lhes. Era uma muleta bem acabada e bem construída, de uns doze metros 

de comprimento com a popa e a proa arredondados. Tinha também uma proeminência que se 

estendia a partir da proa e era pintada de branco e nesta área tinha um olho pintado ao estilo 

das galés romanas, e era de madeira escura de pinho e tinha sete velas das quais três saíam ao 

pontal alongando a proa ainda mais. E não tinha cabine porque não se fazia nela viagens 

grandes pelo oceano, mas disse D. Fernando que muito já se pescara com ela em alto mar. 

Foram até o navio amarrado ao cais e chamaram pelo marujo de nome Almeida, e levantou-se 

do convés para encontrar quem o chamava porque dormia a sono solto com o balouço das 

águas. D. Tadeu entregou-lhe a carta de D. Fernando autorizando Almeida a levar aqueles 
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dois viajantes para a ilha do Corvo imediatamente. Almeida era um sujeito forte, talvez por 

causa do ofício de marinheiro, e tinha a pele muito enrugada e era da cor dos salames italianos 

porque cozinhava todo dia na água salgada sob o sol, e usava uma boina de marinheiro 

vermelha e roupas curtas que lhe chegavam ao meio das canelas e dos braços. E tinha o rosto 

envelhecido e mal barbeado, e também mantinha os olhos sempre muito fechados, forçando-

os. Almeida leu a carta e olhou para os víveres que estavam na carroça. Não será possível 

levar tudo isso, é muito peso e o barco poderá virar. Metade disto tudo será suficiente, a outra 

metade podem deixá-la no cais, no depósito de D. Fernando. E levaram metade dos 

mantimentos para o depósito e embarcaram com a outra metade. Almeida desamarrou as 

cordas que prendiam o barco ao cais e zarparam descendo o rio Douro até o oceano. E 

passaram por muitas cidades e a tudo isso descrevia D. Tadeu em seus pergaminhos para que 

depois se contassem a quem quisesse ouvi-los. D. Alberto procurava as torres das igrejas 

pelos vilarejos pelos quais passavam e ia descrevendo para o menestrel o que os seus olhos 

perdiam quando volviam o pergaminho. E assim chegaram no oceano naquele dia de muito 

sol e céu muito claro de verão, supondo que era verão, unicamente por causa do calor, pois 

ainda vagavam pelo não tempo e pelo não lugar. E a muleta ganhava as ondas subindo e 

descendo num ritmo compassado. Almeida estava na popa, cuidando do leme. E de repente o 

sono tomou conta de D. Tadeu e D. Alberto e dormiram profundamente. Acordaram com o 

som das gaivotas que infestavam o convés da muleta. D. Tadeu acordou sobressaltado e tratou 

de espantar as aves que, famintas, haviam comido quase toda a comida que estava a bordo, 

mas foi D. Alberto que viu situação ainda pior. O barco estava afundando. O convés estava 

quase no nível da água. O monge gritou pelo marujo mas Almeida não estava mais tomando 

conta do leme, deixando o barco à deriva. O maldito sumiu!, disse o monge. D. Tadeu olhou-o 

surpreso e levantou a sobrancelha. O que foi?, perguntou D. Alberto. Um monge não pode 

mais praguejar em paz? E D. Tadeu, vendo que logo afundariam disse-lhe: pode, mas era 

melhor que rezasses enquanto eu vejo se há como descermos no porão. E D. Tadeu procurou a 

portinhola do convés mas achou-a fechada à chave, e, no buraco da fechadura, havia uma 

pena de coruja negra. Maldito Maurrice!, foi a vez de D. Tadeu praguejar. O marujo não 

sumiu, Alberto, ele fugiu! A portinhola para o porão está trancada, não podemos tirar a água 

que está entrando, fomos enganados! Por D. Fernando?! D. Fernando está inocente. Por quem 

então? Quem iria querer nos afundar no meio do oceano?! Alberto, senta, preciso te contar 

uma história. E o monge sentou-se e D. Tadeu contou toda a história de como Maurrice 

LeClerc passou a odiá-lo e também que ele era o Thaddeus Anceps e que também era o 
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Coruja Negra. Entendo. Que falta de sorte o homem cismar contigo assim. E agora te 

persegue por todos os lugares? Perseguia, ultimamente parece que tem preferido fazer 

surpresas, aparecendo esporadicamente. Mas como ele entrou no barco? Estava escondido nos 

mantimentos? Não, estava disfarçado. Almeida era Maurrice LeClerc. E o que aconteceu com 

o verdadeiro Almeida? Provavelmente está morto, se conheço bem Maurrice. Escuta, Tadeu, 

se tudo se passou como tu disseste, porque tu não andas com um espelho em tua sacola de 

viagem. Para quê? Por que este Maurrice foi enfeitiçado e não pode ver sua imagem no 

espelho! E o que quer que eu diga para as pessoas quando eu as encontrar? Olá, meu nome é 

D. Tadeu, podes olhar aqui no meu espelho para que averigues se tua imagem aparece 

refletida? Ter-me-ão como um louco! Mas isto não faz diferença, do jeito que estamos, a 

última coisa de que vamos precisar é de um espelho. Mas admito, a ideia foi boa. Com alguns 

ajustes pode até funcionar. E o que fazemos? Podemos dar de comer às gaivotas, ler uma das 

crônicas que escrevi nessa viagem, ou tomarmos o vinho que D. Fernando nos deu. Parece 

uma boa ideia. E abriram uma garrafa de vinho e encheram duas canecas. Vamos fazer um 

brinde, sugeriu o menestrel. A quê? A quem? Vamos brindar a este bendito Orto do Esposo, 

pois foi por sua causa que viemos parar no meio do oceano, à deriva, enganados pelo Coruja 

Negra, prestes a morrer. Um brinde ao Orto do Esposo! Ao Orto do Esposo! E engoliram o 

vinho de um gole só e abriram a bocarra com gosto e disposição: Aaahhhhhh! Foi bom tê-lo 

conhecido, D. Alberto Raposo monge. Igualmente, meu caro D. Tadeu Laras fabulator! 

Mesmo estando como estamos, vivemos o que muito poucos viveram! Um brinde a isso! Um 

brinde à nossa narrativa que chega ao fim! E de novo encheram suas canecas até transbordá-

las e beberam de uma só virada e me molharam de vinho e arrotaram e de novo escancararam 

suas bocarras com ainda mais virtude: Aaahhhhhh! Este D. Fernando sabia viver, não?! Deixa 

eu te dizer uma coisa sobre este D. Fernando, o vinho já subia a cabeça dos dois portugueses, 

ele e a tal Sorgin... Tu dizes, a bruxa... Shhh... vai que ela nos ouve. E o que vai fazer a bruxa 

velha? Afundar esta muleta mais rápido?! E riram muito juntos e se lembraram da Cocanha e 

fizeram troça da gagueira de D. Pedro. O-o-o-on-d-de es-s-s-es-t-tá m-m-me-m-meu li-i-li-i-

vro? Tadeu, por que, de todas as pessoas que nos pediram favores e depois nos 

acompanharam, nenhuma era mulher? Porque as mulheres, seu tolo, em nossa época nada 

podem fazer a não ser chorarem presas em suas torres. E também para enganarem os 

cavaleiros! E também para pedirem livros que acabam levando os homens à morte. E quando 

a água do mar chegou ao convés, ambos caíram no sono e derrubaram suas canecas, 

misturando o vinho doce com a água salgada do mar. 
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D. Tadeu abriu os olhos e diante de si viu um grupo de monges a observá-lo. Ainda 

meio tonto disse: ótimo, o céu é um mosteiro, estou bem arranjado. Finalmente, disse um dos 

monges, achamos que não acordaria mais. Eu também, disse o menestrel. Onde estou? Está no 

barco de São Brandão. São Brandão? Quem é este? São Brandão, explicou um dos monges, 

foi um monge irlandês que descobriu várias ilhas navegando pelo oceano quando deixou a 

Irlanda para procurar o paraíso terreal. Foi? Então o santo já morreu? Não, mas deveria. 

Todos nós já deveríamos estar mortos. Eu também deveria estar morto e nem por isso sou 

santo, meu bom asceta. E São Brandão entrou na cabine onde dormia D. Tadeu e foi vê-lo. 

São Brandão era um homem corpulento, de cabelos ruivos em volta da coroinha tradicional 

dos monges e de pele muito clara. São Brandão, este aqui já acordou. Muito bem, disse o 

santo, deixem-me falar com ele. Como está, rapaz? Bem, disse D. Tadeu se sentando na cama.  

Como vim parar aqui? Navegávamos por perto quando vimos você e seu amigo boiando em 

caixas de madeira e os resgatamos. Ao que somos muito gratos. E eis que D. Alberto entra 

esbaforido pela cabine adentro e logo se junta a D. Tadeu. Tadeu, Tadeu, um milagre! Fomos 

salvos! Já percebi, Alberto. D. Alberto estava eufórico. Mas isso não é tudo, Tadeu, fomos 

salvos pela tripulação de São Brandão. Nada incomum, em se tratando de um milagre, sermos 

salvos por um santo, meu amigo. Tadeu, pare com as bazófias, tu não sabes quem é São 

Brandão? E D. Tadeu apontou para o santo. Seria este aqui do nosso lado? Tadeu, São 

Brandão nasceu e morreu no século VI! D. Tadeu olhou de canto de olho para São Brandão. 

Verdade? Isso quer dizer que quando morremos vamos todos para o século VI? São Brandão 

deu uma grande gargalhada. Teu amigo tem senso de humor, D. Alberto. Até ver uma coruja, 

resmungou o menestrel. Não, Tadeu, ninguém morre e vai para o século VI. O que estou a 

dizer é que estamos no navio de que falam as Navigatio Sancti Brendani do século X! Oh, 

escreveram sobre mim? Sim, São Brandão, sou um grande admirador seu, conheço todas as 

versões dos manuscritos. Não, D. Alberto, na verdade o monge Keiran é que é um grande 

admirador de São Brandão, disse eu76. Venham, quero que conheçam nossa tripulação. E 

saíram todos da cabine e foram ao convés. O barco era uma caravela de médio porte e 

estavam embarcados sessenta monges, outros manuscritos falam de setenta monges, e todos 

estavam sempre alternando entre as orações e as funções náuticas, ou então na cozinha 

cuidando das refeições ou ainda escolhendo as leituras das Santas Escrituras para as horas 

canônicas. E por que estamos no século VI?, quis saber D. Tadeu. Não estamos no século VI, 

disse São Brandão, a explicação é outra. Como esta é uma viagem mítica, ela nunca começou 
                                                 
76 Em alguns manuscritos dO Romance do Horto, é a correnteza que leva D. Tadeu e D. Alberto para a ilha do 
Corvo. Veritas sic dicitur.  
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de fato e também nunca terminou. Não se sabe se esta viagem realmente existiu, então, desse 

modo, ela sempre existirá, pois sempre se falará dela como se tivesse existido. Mas ela existiu 

no século VI, insistiu D. Tadeu. Sim, mas fala-se dela, pelo que pude perceber, até os dias 

atuais, que seriam... Até onde lembramos era o ano de Nosso Senhor de 1349, talvez 1350 

quando saímos de Alcobaça também em viagem, mas, como esta, a nossa também é mítica. 

Alberto, você se dá conta que também poderão ter se passado mil anos quando voltarmos?! Se 

voltarmos... E qual é o destino dessa viagem mítica que os deixou no meio do caminho? 

Vamos para a ilha do Corvo, disse D. Alberto, encontrar alguém. Este alguém seria um monge 

chamado D. Miguel? Conhece-o?! Mas é claro, fomos nós que o deixamos lá. E podes deixar-

nos também? É claro, mas estamos indo para outra direção, terão que esperar alguns dias aqui 

conosco no navio. São Brandão, somos muito gratos, mas não temos um dia sequer a perder, 

não podes nos deixar antes no Corvo? E São Brandão consultou os monges e logo voltou com 

uma resposta. Sim e não, disse o santo. Sim? Poderão estar na ilha do Corvo antes que nós 

tracemos nosso próprio curso. Não? Não irão conosco, mas com alguém que conhece os 

oceanos melhor do que nós. E São Brandão foi até a proa do navio onde havia um grande 

chifre enrolado apoiado num pedestal de prata. E o chifre era como o de um carneiro e São 

Brandão o soprou e produziu um grande som grave que ecoou pelos mares como se jamais 

fosse acabar de soar. E, de repente, o barco começou a sacudir e os monges todos se benzeram 

e D. Alberto e D. Tadeu logo correram para a beirada do convés e, debruçados na murada, 

viram surgir um enorme peixe branco por debaixo do barco que o levantou em suas costas 

tirando-o completamente do mar. Tadeu, é uma baleia!, maravilhou-se D. Alberto. Esta 

baleia, disse São Brandão, os levará em segurança até a ilha do Corvo. Conhecemo-la há 

muito tempo. Atracamos em seu dorso porque é muito grande e pensamos que fosse uma 

montanha de gelo flutuando no meio do oceano, e fizemos uma fogueira em cima dela e ela 

logo se agitou com o calor do fogo e todos nós corremos de volta para o navio, e nos 

desculpamos por tê-la ferido e ela por isso nos deu este chifre que se encontrava em sua 

barriga, foi irmão Jonas quem o buscou, e disse para soprarmos toda a vez que dela 

precisarmos. E a grande baleia branca abriu a gigantesca boca e disse São Brandão que os 

dois amigos deveriam pular dentro da sua boca para que ela os levasse até a ilha do Corvo 

como pediria-lhe o santo em seguida. E se despediram e agradeceram mais uma vez aos 

monges por terem salvado suas vidas, e D. Tadeu disse também que o paraíso terreal ficava 

num vale, e deu-lhe o mapa que o jogral Lymphatus havia feito para que encontrassem o 

cavaleiro dividido ao meio. E então pularam para dentro da boca da baleia e ela os engoliu e 
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afundou nas águas frias e agitadas do oceano, deixando o barco de São Brandão flutuar 

gentilmente, e a viagem durou muitos dias porque a baleia subia e descia no oceano e também 

se alimentava e quase afogava D. Alberto e D. Tadeu que muito chacoalhavam dentro de seu 

estômago, até que um dia a baleia chegou à praia da ilha do Corvo e, abrindo sua grande boca, 

deixou os dois portugueses na areia e partiu oceano afora. Tadeu? Sim? Nós não perguntamos 

a São Brandão como saímos da ilha. É, pelo visto, nos esquecemos completamente. E ficaram 

contemplando o oceano. O que é isso na sua mão?, perguntou o menestrel. É um boneco de 

madeira, encontrei-o dentro da baleia, que te parece? É simpático. Estou pensando em ficar 

com ele. Sabe, gosto dos ventríloquos, posso ensinar as Santas Escrituras para as crianças 

usando este boneco. Ou podes unir-te a uma companhia de teatro itinerante e fazer um teatro 

de bonecos. Vem, vamos procurar D. Miguel. E os dois abandonaram a praia e adentraram a 

pequena ilha do Corvo. E de tão pequenas dimensões era a ilha, que em apenas um dia 

cobriram-na D. Tadeu e D. Alberto, mas não encontraram D. Miguel, a noite cobriu a ilha 

com seu enorme manto negro salpicado de pontos brilhantes e mais uma vez os dois 

alcobacenses dormiram ao relento, em camas improvisadas feitas com seus sacos de viagem 

onde carregavam também alguma comida e água, junto a uma fogueira que lhes deu o calor 

necessário para não congelarem no frio daquela ilhota isolada no oceano. E, no dia seguinte, 

logo que o sol fez das águas do mar um espelho para sua claridade, os dois amigos 

portugueses se levantaram, comeram algumas frutas e beberam vinho que logo se acabou e 

não tiveram mais ideias sobre o que fazer. Então, é assim que tudo acaba? Presos numa ilha 

no meio do oceano? Parece, Alberto, que sim, mais uma vez. A Sorgin nos enganou, D. 

Miguel não está aqui, procuramos por toda a ilha. Acho que desta vez tenho que concordar 

contigo, não foi uma boa ideia esta a de buscar ajuda com a bruxa velha. E D. Alberto pôs o 

boneco de madeira no colo e fez com que ele falasse, usando de ventriloquia: “Eu estava 

melhor dentro da baleia, de quem foi a ideia de me tirarem de lá?”. E D. Tadeu achou a piada 

engraçada e muito se riu. Alberto, este boneco me dá calafrios! Se não fosse esse nariz por 

demais comprido podia tê-lo como uma pessoa! “Nunca te disseram que é feio apontar o 

defeito dos outros?”, disse o boneco pela voz de D. Alberto. E os dois riram enquanto 

permaneceram sentados sem mais o que dizer, até que Tadeu ouviu um barulho próximo da 

mata em que estavam e, sem acreditar no que via, disse ao amigo: Alberto, gatos riem? D. 

Alberto se admirou da pergunta do amigo. Não, a não ser que sejam gatos de Cocanha, acho. 

Por que perguntas. Por que estou a ver um que provavelmente também achou graça de teu 

boneco de pau e está rindo até agora, e apontou para trás do monge que se virou e, ao ver o 
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gato, pulou para a direção contrária e jogou para longe o boneco de madeira. E isto agora?!, 

disse benzendo-se. Não é preciso livrar-se do boneco, disse o gato sorrindo, acho que você 

tem muito talento com ele, e foi para mais perto dos dois amigos assustados até que se sentou 

sobre suas patas traseiras e lambeu a pata esquerda. E ele é capaz de falar! Mirabilis!, gritou 

D. Alberto. Não entendo qual possa ser sua surpresa, disse o gato, já estiveram com um cão 

que fala, ressuscitou dos mortos e é santo, qual seria o problema com um pequeno gato que 

apenas fala e tem o bom hábito de sorrir? Nisso ele tem razão, disse D. Tadeu. O gato era 

cinza e tinha listras escuras da cabeça ao rabo, era também um pouco maior que a maioria dos 

gatos, e tinha as patas brancas e a ponta da cauda também branca. E o boneco de madeira, que 

caiu de costas e enterrou o nariz na lama disse em seguida: era gentileza dos gajos se me 

tirassem a cara da lama, pois não? E D. Alberto e D. Tadeu muito se assustaram e se 

afastaram de onde estavam e olharam para o gato que estampava um enorme sorriso no 

focinho e disse entre os dentes: como é mesmo o nome? Sim!, ven-tri-lo-qui-a. Vão ajudar o 

pobre, ora! E D. Alberto levantou-se e pegou seu boneco de madeira e voltou para junto de D. 

Tadeu, tirando a lama do brinquedo. Me digam, o que estão fazendo aqui no fim do mundo?, 

ou no meio do mundo, ou do oceano, tanto faz, não me decidi ainda, é difícil dizer quando 

não se sabe onde se está, entendem? De certo modo, disse D. Tadeu. Viemos aqui à procura 

de alguém, um monge, se chama D. Miguel e está em retiro, escrevendo um livro, talvez dois, 

ou mais, agora tudo são dúvidas. E não deviam estar procurando um monge em algum 

mosteiro?, indagou o gato sorridente. Ocorre é que o estamos procurando exatamente porque 

este saiu de um mosteiro. Já olharam pela ilha? Caminhamos por todos os lados no dia de 

ontem e não encontramos nem um sinal de D. Miguel. Já procuraram lá em cima?, perguntou 

o gato apontando para uma formação de nuvens que encobria o topo da ilha. E os dois se 

viraram e contemplaram uma formação de nuvens muito alta e logo retornaram para o gato e 

não o encontraram. Sumiu, foi-se. Que fazemos? Se tu tiveres uma ideia melhor do que ouvir 

um gato que fala e que ri e que provavelmente é invenção de nossas cabeças... “Eu também o 

vi”, disse o boneco, e logo um sorriso sem rosto nem corpo apareceu para os dois amigos, 

pendurado em cima de um galho de árvore. O que tem lá em cima, gato? O que vocês 

procuram, mas vocês não encontrarão. E sumiu novamente, deixando apenas o sorriso sobre o 

galho. D. Tadeu e D. Alberto, sem outra alternativa, subiram então até o topo da montanha, 

mas, ao chegarem e passarem pelas frias nuvens, descobriram que a montanha era, na 

verdade, a cratera de um vulcão adormecido, pois, no fundo do anel de encostas, havia um 

vale com muitos lagos pequenos; uma bela paisagem escondida pelas nuvens. E nos lagos 
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havia pequenas ilhas, que eram apenas locais um pouco mais elevados dentro da cratera que a 

água da chuva não conseguira cobrir, pois era disso que se tratavam esses pequenos lagos. E, 

foi numa dessas falsas ilhas, que D. Tadeu e D. Alberto avistaram uma pequena cabana e logo 

desceram as montanhas e correram pela boca do vulcão coberta de água e vegetação e 

chegaram diante da casinha. E a respiração de ambos estava muito acelerada e seus corações 

batiam rápido e mal podiam se conter para entrar na casa e gritar o nome de Miguel e 

recuperar os manuscritos do Orto do Esposo e voltarem todos para Alcobaça77. E D. Tadeu 

olhou zombeteiro para D. Alberto e disse: entramos? E D. Alberto respondeu-lhe que sim 

balouçando a cabeça e com o peito em palpitações. E entraram quase ao mesmo tempo, muito 

ansiosos, e viram que a casa era muito pequena, de um único cômodo, mas era bem 

construída, de tábuas de madeira. E nela havia uma única janela e uma lareira e uma cama e 

uma mesinha de cabeceira com uma jarra de água e um prato feitos de barro; e também uma 

escrivaninha muito simples e sobre ela muitos livros e pergaminhos também espalhados pelo 

chão, e os potes de tinta onde descansavam muitas penas, e, por fim, caído sobre a 

escrivaninha, dividindo o espaço com todos esses matérias tão necessários à escrita, um 

homem vestindo um hábito, com a cabeça coberta pelo capuz. E o monge e o menestrel 

trocaram olhares e se aproximaram e o chamaram pelo nome mas o homem não despertou. E 

D. Tadeu puxou-lhe o capuz e dentro dele havia apenas uma caveira descarnada causando 

grande terror em D. Tadeu e em D. Alberto. E ficaram um tempo em silêncio e muito 

desolados. Então era isso que o gato queria dizer, que o acharíamos mas não o 

encontraríamos. Que fazemos agora? Procuramos os livros! Não é melhor primeiro 

enterrarmos D. Miguel? Não será difícil encontrá-los, depois o enterraremos. De um jeito ou 

de outro, só sobraram-lhe os ossos mesmo... Podíamos voltar a cobrir-lhe a caveira com o 

capuz, eu me sentiria melhor. Está bem. E, tendo coberto o crânio de D. Miguel com o capuz 

do hábito, puseram-se a buscar os manuscritos do Orto do Esposo. Não sei que diferença fará 

encontrarmos ou não estes livros, disse D. Alberto, não o poderemos levar para lugar nenhum 

de qualquer forma. Não, mas poderemos passar nossos últimos dias lendo-os, além disso, 

acho que é uma questão de honra, não pensas assim? Que queres dizer com questão de honra? 

Ora, viemos de tão longe, passamos por tantas coisas e chegamos até aqui, apesar de tudo; por 

que não concluímos nossa jornada como ela deve ser concluída? Achar D. Miguel era apenas 

                                                 
77 Espera, leitor! Não continues tão rápido! Deixa que a ansiedade te tome por completo por alguns momentos! 
Chegaste até aqui tal qual um herói clássico, percorrendo tantas páginas de tantas venturas e desventuras; deixa 
tua mente brincar contigo, deixa o mistério tomar conta de ti. D. Miguel estará ou não ali, finalmente? Será este 
o final dO Romance do Horto? Que te parece? Teus olhos buscam subir a página, impacientes?! Vai, retorna, 
frui! 
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uma parte da tarefa que D. Hermenegildo nos deu, a outra era levar os livros, ou o que deles 

D. Miguel tivesse adiantado. Visto desse modo, de fato, isto seria concluirmos os nossos 

objetivos, ao menos os que nos foram possíveis alcançar, à exceção do retorno a Alcobaça. E 

eis que o gato que ri apareceu sobre a escrivaninha de D. Miguel e, com um grande sorriso, 

perguntou: o que estão procurando? Livros. Algum específico? O Orto do Esposo. Não o 

conheço, D. Miguel nunca mencionou este título para mim. Vocês conversavam? Ora, é claro 

que sim! Acha possível um homem manter a sanidade isolado e solitário numa ilha, sem ter 

ninguém para conversar? Alguém nessas condições logo começaria a imaginar vacas que 

sabem tibetano ou elefantes que se chamam Louis ou corvos que se se chamam Corvos... 

Tobias! Ou corvos que se chamam Tobias... Ou gatos que riem... completou D. Tadeu. Sim, 

mesmo gatos que riem, e ficou deitado sobre a escrivaninha abanando o rabo com a ponta 

branca. Já encontraste os manuscritos, Alberto? Ainda não, não sei se chegaram a ser 

encadernados, isto aqui está uma grande confusão. Como as páginas em que nos encontramos. 

Naturalmente... Vamos continuar procurando, devem estar aqui. Veja este aqui, por exemplo: 

O Romance do Horto. A grafia está errada, meteu-se um agá na palavra “horto”. Eu conheço 

esse livro! Me dê aqui! D. Tadeu folheia as páginas do manuscrito até um determinado fólio e 

lê um trecho em silêncio. Depois, vira-se para o monge. Alberto, há um pequeno baú embaixo 

da cama, tira-o de lá e abre-o, se faz o favor. Já o havia encontrado e olhei dentro dele, não há 

nada. Não olhaste direito, há um fundo falso. Os manuscritos do Orto do Esposo estão lá. 

Alberto vai até o baú, põe-no em cima da cama e o abre procurando em seu interior o fundo 

falso. Ao perceber que uma das laterais do baú é mais macia do que as outras, arranca-lhe a 

forração e encontra um maço de pergaminhos mal encadernados onde se lê: Aqui se começa o 

livro que se chama Orto do Esposo... Os manuscritos! Mas como você sabia? Está aqui neste 

tal Romance do Horto. Eu lembro de já havê-lo lido na biblioteca do castelo dos Oliveira, mas 

tinha-me esquecido por completo com tantos outros manuscritos que viemos lendo e nos quais 

viemos sendo escritos. E, já que mencionaste e que eu me lembrei deste curiosíssimo 

manuscrito, o agá em horto não é um erro! Mas isto não nos interessa agora. Só encontraste 

um manuscrito? Apenas um, e há apenas um fundo falso, o que quer dizer que D. Miguel não 

fez nenhuma cópia para a Irmã Inês. Ou esta é a cópia da Irmã Inês e as páginas que D. 

Hermenegildo recebia através dos mensageiros eram a cópia de D. Pedro. Mas as páginas que 

chegavam a Alcobaça não estavam embaralhadas e sem numeração? Sim, jamais 

conseguimos eu e D. Hermenegildo arrumá-las. O que quer dizer que estas páginas podiam 

muito bem ser fólios descartados por Miguel para ganhar tempo com o livro da Irmã Inês. 
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Mas este livro seria igual ao do príncipe! Ou pelo menos se pareceria, de acordo com as 

palavras de D. Miguel: o príncipe ou, talvez, já o rei, jamais poderá dizer que os dois Ortos do 

Esposo são o mesmo, pois, apesar de o serem, jamais o serão. Sim, seria, apesar da enigmática 

afirmação de D. Miguel, mas era preciso que ele o escrevesse com dedicação e sossego 

suficientes, ademais, ele havia prometido a D. Hermenegildo que entregaria o livro do 

príncipe, assim, tranquilizava os espíritos do bibliotecário-mor e de Sua Alteza e trabalhava 

em paz. Faz sentido e, ao mesmo tempo, não faz sentido. Como assim? Se Miguel conseguiu 

o tempo que queria, isto é, considerando que não teve o tempo que queria, então ele teria 

escrito as duas cópias. O fato de ele ter escondido uma das cópias quer dizer que também 

terminara a segunda. E se ele o tivesse mandado por um mensageiro? Não creio, prometera 

entregar o livro em mãos. Mas isto em relação à Inês, pode muito bem ter mandado a cópia de 

D. Pedro para D. Hermenegildo, afinal, não sabemos quanto tempo se passou desde que 

saímos de Alcobaça. E veja em que estado encontramos o pobre Miguel! Leva tempo para que 

a um defunto restem-lhe apenas os ossos! Ou podem haver ratos na ilha que lhe comeram as 

carnes depois de morto, afinal, se há gatos... E por que uma das cópias estaria escondida? 

Quem ele poderia estar esperando que lhe roubasse o... Maurrice! O Coruja Negra? É mais 

provável que tivesse estado aqui como o Thaddeus Anceps, D. Miguel me conhecia e 

confiaria em alguém que tão bem se passasse por mim. Como é possível que Maurrice esteja 

sempre um passo à nossa frente? Talvez tenha consigo uma cópia dO Romance do Horto... 

Cavalheiros, disse o gato que ri, apesar de muito estar me divertindo com esse emaranhado de 

raciocínios complexos e muito criativas deduções que não os levaram a lugar nenhum, se me 

permitem, gostaria de dar-lhes uma sugestão. Que temos a perder?, perguntou D. Tadeu. Já 

pensaram em procurar debaixo do monge? Como assim, debaixo da cadeira? É claro que não. 

O que acham que um monge fazia em sua escrivaninha quando morreu? Lia, disse D. Alberto. 

Ou copiava, exclamou D. Tadeu. E foram até o corpo que estava debruçado sobre a 

escrivaninha e o puxaram para cima e encontraram um livro que estava debaixo dele onde na 

capa se lia: Orto do Esposo. E olharam para o gato que mostrava um enorme e irônico sorriso. 

Quando D. Tadeu largou a ossada do monge para pegar o livro, D. Alberto se atrapalhou com 

os ossos soltos dentro do hábito e fez com que a cabeça rolasse por sobre a escrivaninha, 

parando voltada para D. Alberto, que se desculpou com o crânio e deitou novamente a ossada 

sobre o móvel. Aqui está. Vamos compará-lo com o outro. E folhearam tanto um quanto outro 

e não viram diferença nenhuma, nem no começo, nem no meio e nem no final, onde se lia E 

ffoy sse pera os diaboos, porque uiuia a prazer delles e nõ a prazer de Jhesu Christo. Que te 
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parece, Alberto? Um tanto repentino, não? Concordo, não me parece que tenha tido tempo de 

terminá-lo. Mas, enfim, está aí tudo o que pôde escrever. Não consigo compreender ainda 

uma última coisa: por que o outro manuscrito estava escondido em um fundo falso? Ora, 

ratos, disse o gato sem tirar o sorriso do rosto, estava apenas protegendo o manuscrito. D. 

Tadeu olhava para o gato e notou um livro familiar perto do animal, aproximou-se e viu que 

eram as Crônicas da Coruja, e disse: talvez, bichano, ele estivesse protegendo os manuscritos 

de ratos e de corujas... Agora que já acharam o que vieram buscar, perguntou o gato, como 

pretendem sair desta ilha? Ainda não sabemos, mas, antes de mais nada, vamos dar a D. 

Miguel o descanso merecido. E então o monge e o menestrel cavaram uma cova profunda ali 

mesmo ao lado da pequena casa de madeira e enterraram os ossos de D. Miguel com seu 

hábito de monge, e D. Alberto santificou o solo e também o corpo do irmão de Ordem e deu-

lhe um devido enterro cristão. Depois, buscaram uma pedra e entalharam nela uma cruz, e no 

braço horizontal da cruz D. Tadeu escreveu MICHAEL MONACHVS † NVSQVAM NEC 

TEMPORE e D. Alberto procedeu às exéquias de D. Miguel debaixo uma fina chuva que se 

precipitava sobre a pequena ilha do Corvo, e a tudo assistiu o gato, que, naquele momento, 

nada disse, tampouco sorriu. E dormiram aquela noite na casa de D. Miguel. D. Tadeu pegou 

no sono lendo o Orto do Esposo, e D. Alberto passou a noite orando, pedindo por um milagre 

que os levasse de volta à Alcobaça. 

No dia seguinte, D. Tadeu acordou e a primeira coisa que viu ao abrir os olhos foram os olhos 

do gato que lhe sorria amigavelmente. Bom, dia, menestrel, dormiu bem? O que quer, gato? 

Queria lhe mostrar uma coisa, talvez os ajude a voltar para casa. Onde está Alberto? Acordou 

cedo, está lá fora nos esperando. Pegue seu saco de viagem e vamos. E deixaram para trás a 

casa onde morara D. Miguel e também seu túmulo e muitos manuscritos e livros raros. E o 

gato que ri os levou para o outro lado do vale, subindo as montanhas em círculo que 

formavam a cratera do vulcão adormecido e, descendo-as na direção sul, foram até um grupo 

de rochas que se viam dobrando-se uma outra formação rochosa à beira da praia, muito 

grande. E, tendo contornado a enorme pedra, viram um farol muito alto, mas que parecia 

muito antigo porque estava em ruinas, e parecia ser construção romana. Os romanos estiveram 

aqui?, perguntou D. Tadeu. Sim, mas faz muito tempo, ou será que foi ontem?, respondeu o 

gato sorridente. E o que temos nós a ver com este farol? Se conseguirem acendê-lo, 

certamente alguém virá buscá-los, mais cedo ou mais tarde. Não temos como acender o farol, 

disse D. Alberto. Vamos subir e ver o que encontramos, amigo. E os dois entraram por uma 

portinha muito estreita e subiram 286 degraus de uma escada em caracol que ia até o topo, e, 
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lá, D. Tadeu e D. Alberto encontraram uma grande pira muito antiga, feita de bronze e não 

mais brilhava, e não tinha teto, mas uma murada vazada onde podiam apoiar-se e ver o mar 

sem fim. O gato apareceu em cima da pira e lhes disse: agora, tudo o que têm a fazer é 

acenderem esta pira durante a noite para que alguém lhes venha resgatar, o que me dizem? Eu 

duvido muito que alguém nos vá ver com a luz de uma fogueira, seria preciso incendiar a ilha 

inteira e pô-la aqui em cima, disse D. Alberto. Mas se o farol está aqui, Alberto, é prova de 

que por estas águas deveria haver uma rota marítima. De acordo, mas isso talvez fosse no 

tempo dos romanos, já teriam o conhecimento desta ilha nas cartas náuticas. E se 

trouxéssemos os livros e os pergaminhos e a própria casa de D. Miguel até aqui em cima e 

queimássemos tudo? Produziria um bom fogo, não? Sim, mas tu vais queimar todos aqueles 

livros? O ideal não seria que saíssemos daqui e os levássemos conosco? É, tens razão, deve 

haver outra maneira. Escuta, havia uma lareira na casa de D. Miguel, então deveria haver 

também lenha estocada em algum lugar. Gato, tu sabes onde o monge guardava lenha? Sei, 

disse o gato, sigam-me. E assim, durante todo aquele dia, os portugueses deslocaram a lenha 

cortada e guardada por D. Miguel para o farol romano e subiram-na toda e, quando foi à noite, 

fizeram uma grande fogueira e o lume que ela produziu animou os dois amigos pois parecia 

grande o suficiente para chamar a atenção de algum barco que estivesse passando próximo à 

ilha. O gato observava a tudo deitado sobre uma das muradas. D. Tadeu trouxe também o 

boneco de madeira de D. Alberto e misturou-o à lenha. Quando o monge pegou-lhe no braço 

achando que era um toco de lenha, o gato que ri fê-lo dizer: “não me queime, não me 

queime!”, e D. Alberto se assustou e com o susto jogou o boneco para o alto e ele despencou 

de toda aquela altura, quebrando-se ao bater contra o chão. E D. Alberto se zangou com o 

gato, mas este desaparecera. E quando mais lenha colocaram sobre a pira, uma chuva grossa 

começou a cair sobre a ilha e apagou a chama e encharcou as toras de madeira. E o monge e o 

menestrel muito se desanimaram. Até que D. Tadeu levantou-se e desceu rapidamente a torre 

e subiu novamente trazendo o seu saco de viagem, e dele tirou a lâmpada que a Sorgin havia 

lhe dado antes de a deixarem para encontrar o astrólogo Qamaruzzamãn. Estás louco, Tadeu, 

se a chuva apagou este fogaréu o que não fará com uma lâmpada deste tamanho? Esta é a 

lâmpada mágica que a Sorgin nos deu, lembras? Ajuda-me a acendê-la. E, logo que a 

acenderam, uma grande luz se fez no topo do farol, tão grande que D. Tadeu e D. Alberto 

tiveram que deixá-la sobre a pira e descer as escadas, porque machucava os seus olhos, e um 

grande prodígio se fez quando a luz da lâmpada, que estava clareando toda a ilha, formou um 

grande feixe e se lançou sobre o mar a uma grande distância tal que não se pôde ver onde ela 
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ia. E ela permaneceu assim até o alvorecer, pois não se apagara nem precisava de óleo e, logo 

que o sol mostrou-se por inteiro no céu, um navio chegou até a praia da ilha do Corvo, e D. 

Tadeu e D. Alberto viram muito animados que era a embarcação de São Brandão que estava 

perdida mas que encontrara a ilha do Corvo graças ao farol romano iluminado pela lâmpada 

mágica da Sorgin. E São Brandão e sua tripulação de sessenta ou setenta monges ficaram tão 

felizes e agradecidos que prometeram levar o monge e o menestrel de volta para Portugal. E 

com eles também fora o gato que ri e levaram também todos os livros que D. Miguel havia 

consigo em sua casa na ilha, e também D. Tadeu recolheu a lâmpada mágica e deixaram 

somente o túmulo de D. Miguel ao lado de sua casa. E logo estavam rumando para o 

continente. Na viagem, que durou alguns dias, D. Alberto teve chance de consertar seu 

boneco de madeira, e deixou o nariz como era, comprido, e os monges fizeram um hábito que 

coubesse no boneco e D. Alberto divertia a todos com sua ventriloquia. E um dia São 

Brandão, vendo que o monge era muito afeiçoado ao boneco, realizou um milagre e 

transformou o boneco em gente, e o menino quis ficar com os monges no navio pois gostava 

muito deles. E os monges, que eram irlandeses, resolveram chamá-lo de Keiran, e D. Alberto, 

que não pedira nenhum milagre a São Brandão, exigiu que lhe fizessem um outro boneco de 

madeira e, tendo-o feito, deram-no a D. Alberto, e o boneco era como o boneco anterior, mas 

com um nariz de tamanho normal. E houve um dia na viagem em que encontraram um bando 

de sereias, e elas começaram a cantar e a enfeitiçar os monges e D. Alberto e D. Tadeu e 

Keiran, e os estavam levando para águas rasas onde pretendiam afundar o navio e engolir os 

tripulantes. E o gato que ri, que sabia de muitas coisas, foi até o convés de proa e gritou para 

as sereias: isto aqui não é o barco de Odisseu, deixem-nos em paz! E, sabendo que aquela não 

era a tripulação de Odisseu, deixaram o barco seguir seu rumo. E logo o barco de São 

Brandão chegou ao continente e atracou em um dos portos da foz do rio Douro, e lá 

desembarcaram D. Tadeu e D. Alberto, e todos se despediram muito emocionados, e Keiran 

ainda disse para D. Alberto: não faça seu boneco contar mentiras! E São Brandão deixou 

finalmente a foz do rio Douro, e com ele foi o gato que ri, ou só o seu sorriso. E D. Tadeu e 

D. Alberto tomaram um pequeno batel até o cais de onde saíram no barco de D. Fernando e, lá 

chegando, viram que todas as coisas que haviam deixado no depósito do produtor de olivas 

haviam sumido, e sabiam que o culpado era Maurrice LeClerc, que se fizera passar pelo 

marujo de D. Fernando, Almeida, de quem nunca mais se soube. E tiveram que ir andando até 

os olivais em direção ao sul e nisso levaram um dia inteiro, e lá chegaram à noite e foram 

recebidos por D. Fernando que lhes deu pouso e comida e vinho. E Sorgin, D. Fernando, onde 
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está? Depois que vocês partiram, partiu ela também sem me dizer para onde, disse que tinha 

que visitar o rei Afonso IV. Queríamos lhe devolver esta lâmpada. Ela me falou sobre isso, 

pediu que eu lhes dissesse que podem ficar com ela como lembrança. Ela sabia que vocês 

voltariam. E, ditas essas coisas, dormiram um pesado e reparador sono pois há muito tempo 

não dormiam direito. E quando amanheceu, decidiram ir para Alcobaça, e D. Fernando lhes 

deu dois cavalos, o que muito lhe agradeceram o menestrel e o monge. Coimbra, porém, 

estava no caminho para Alcobaça,  e D. Alberto achou melhor ver se o príncipe estava na 

Quinta do Pombal pois, se lá estivesse, entregaria-lhe logo o seu Orto do Esposo, pois não 

sabiam quanto tempo havia se passado desde que saíram de Alcobaça.  E chegaram até a 

Quinta e passaram pela Fonte dos Amores, e lá encontraram a Melusina. E a fada parecia 

muito triste à beira da fonte e cantava uma linda canção de amigo: 

 

Des que las lavara, 

D’ouro las liara, 

Meu amigo. 

 

D’ouro los liei, 

E vos asperei, 

Meu amigo. 

 

D’ouro las liara, 

E vos asperara, 

Meu amigo. 

 

E a música trouxera lágrimas aos olhos de D. Tadeu e também aos de D. Alberto, 

porque a fada tinha uma belíssima voz e cantava de todo o coração. E assim que os viu, disse: 

queiram desculpar-me, não vos vi vos aproximando. Meu nome é Melusina. Eu sou D. Tadeu 

Laras menestrel e fabulator, e este é D. Alberto Raposo monge. Oh, mas eu já ouvi falar muito 

de ti, menestrel, mas ainda não ouvira falar de ti, D. Alberto. Melusina, desculpa-nos se 

somos assim grosseiros, é que não temos muito tempo. Esta é a Fonte dos Amores, não é? Oh, 

não, esta não é mais a Fonte dos Amores. Como assim não é mais?, quis saber o menestrel. 

Antigamente esta fonte se chamava Fonte dos Amores, e aqui me reunia com meus amigos e 

muitos casais vinham enamorar-se, mesmo o rei D. Pedro I, quando era príncipe, frequentou 
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muito esta fonte, ele e sua Inês de Castro. Rei D. Pedro I? Que houve com D. Afonso IV? 

Morreu há alguns anos, o rei de Portugal agora é D. Pedro I, o cruel. E por que agora chama-

se a este lugar de Fonte das Lágrimas, senhorinha?, perguntou D. Alberto. Por que aqui nesta 

mesma fonte assassinou-se a senhora Inês de Castro. Vieram três e com ela o rei D. Afonso, e 

a apunhalaram na frente dos filhos que a viram morrer. Eu e mais dois estávamos aqui e 

testemunhamos tudo. Foi uma morte terrível, não gosto de me lembrar. O sangue e as 

lágrimas de D. Inês de Castro rolaram por esta fonte, e agora chamam-na assim, por causa de 

suas lágrimas, e mais ninguém vem enamorar-se aqui, só lamentar-se. Quem estava contigo, 

senhorinha? São Bertalião, mas foi-se em peregrinação para ver as relíquias de Santa Roena, 

em Bagaços. D. Alberto olhou para o menestrel e disse-lhe: muito bem, fabulator! Perpétuo, 

um vendedor de água, foi-se também porque como se sabe, há cinco anos atrás, passamos por 

uma grande seca e, como esta fonte não seca nunca graças a São Bertalião, Perpétuo voltou ao 

seu ofício, mas o fará de graça por mais dois anos. E onde está o rei D. Pedro agora? Não o vi 

desde o assassinato de Inês de Castro, dizem que ficou louco e que matou o próprio pai, e que 

perambula por todo o reino aplicando terríveis castigos a todos que infringem as leis. E o que 

aconteceu com D. Inês de Castro depois de morta? Enterraram-na aqui perto, em Santa Clara-

a-Velha. E tu, por que permaneces aqui nesta triste fonte? Por que é meu destino ficar aqui, à 

fonte, à espera de um cavaleiro ou um simples vendedor de água ou um santo ou um 

menestrel ou um monge ou um príncipe ou um astrólogo ou um jogral ou um Barão ou uma 

bruxa e começar uma história, porque são sempre boas as histórias que começam com uma 

Melusina à fonte, e por isso me viram cantando, é para passar o tempo. Alberto, que fazemos? 

Aqui, creio que nada. Tu tens que entregar teu livro em Cós, e é melhor que eu vá para 

Alcobaça encontrar D. Hermenegildo e lhe entregue o meu livro. Pois bem, vamos então. E 

despediram-se de Melusina, que voltou a cantar sua cantiga d’amigo. 

E, quando chegaram em Cós, viram que o mosteiro estava abandonado. Desapearam 

de seus cavalos e o examinaram mais de perto. As paredes estavam tomadas por trepadeiras e 

outras ervas, a grama crescia alta e não se ouvia ninguém. A igreja também estava 

abandonada, mas tudo estava no seu lugar, nada fora movido ou retirado, apenas os pardais e 

as gaivotas ocupavam o lugar, ora sobrevoando a nave central ora dando sobre ela voos 

rasantes. D. Tadeu correu para o claustro, os jardins estavam totalmente mortos, secos e 

reinavam o marrom e o cinza. Foi ver a cela de Inês, e ela não estava lá. Havia somente um 

pergaminho debaixo de uma pedra na pequena mesinha de cabeceira. D. Alberto entrou na 

cela na hora em que D. Tadeu começou a ler o manuscrito. 
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Meu muy querido amigo, 

D. Tadeu Laras menestrel, 

 

Escrevo esta carta na esperança de que algum dia tu chegues a lê-la. Muitos anos se passaram 

sem que você retornasse ou que eu tivesse notícias tuas ou de Miguel. A angústia de não saber 

o que se passa é uma tortura, não tens ideia de como venho sofrendo com isso, meu amigo 

Tadeu. Infelizmente não é só por causa deste silêncio que venho sofrendo, estou doente. O 

físico da peste esteve aqui e me disse estar empesteada. E não só eu, meu tão querido amigo, 

mas outras irmãs também. E muitas já morreram e enterramo-las em nosso cemitério, mas 

foram tantas que tivemos que abrir novas covas. Tive a impressão de, certo dia, ter visto a 

Morte cavalgando pelos arredores do mosteiro e muito me apavorei. Se tu visses a Morte como 

eu a vi, tu também te apavorarias, menestrel. E tanto que se cavaram covas que descobriu-se o 

corpo de D. Crisóstomo, fora esfaqueado, mas não sabemos por quem nem quando. Preferimos 

deixá-lo onde estava e mandou-se fazer uma cruz com o seu nome, que Deus o tenha. Mas isto 

não é tudo, meu bom amigo Tadeu, eu mesma estou muito doente, e tenho muito medo do que vá 

me acontecer. Sei que vou morrer, mas rezo todos os dias para que tu retornes antes da minha 

morte. Onde tu estás, meu amigo menestrel? Onde está meu amigo Miguel? Todos os dias 

imagino que tudo isso tenha sido minha culpa ao pedir-lhe aquele livro que, sinto, jamais 

chegarei a ver... Entretanto, diante de tantas más novas, conto-te uma em que não crerás, mas 

ouve-a mesmo assim. Guinefort voltou dos mortos e faz-me companhia todos os dias enquanto 

estou reclusa à minha cela por causa da peste. Quando o vi, pensei já estar morta e estar no céu, 

ou estar louca, mas foi um milagre, um mirabilis, e foi somente por causa dele que me mantive 

viva até hoje. Infelizmente, o hoje terminará daqui a poucas horas e eu não sei como será o 

amanhã, vivo sempre na expectativa infeliz de que nem sequer chegue a haver um amanhã. Ah, 

meu amigo Tadeu, será que eu também te causei um mal maior do que causei a Miguel? 

Perdoa-me se fui a culpada de tudo isto, segui meu coração, mas não me arrependo. Conforme o 

tempo passava, fui me resignando, e acabei fazendo os votos, meu querido amigo, e também 

passei todos os meus bens para o teu nome, está tudo registrado com os cartorários de 

Alcobaça, como poderás comprovar. Sei que não os querias, mas eras o único que os poderias 

ter. Cuida bem da pequena capela erguida, aquela que está erguida onde outrora vivi quando 

criança, e também cuida do memorial de Guinefort, por mais estranho que isso pareça, já que ele 
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está aqui ao meu lado. Se o pior acontecer, meu amigo, rogo-te que me leves para esta 

capelinha, pois gostaria de descansar onde nasci, com minha família. Espero poder ver-te, meu 

querido amigo, e espero que estejas bem. E diz a D. Miguel que meu coração esperou o quanto 

pôde, mas não resistiu a tantas sombras. Eu os amo, e sempre amarei. 

 

Da tua irmã da casa humanal e divinal, 

Inês Oliveira. 

No Ano de Nosso Senhor de 1355. 

 

Depois de ter lido a carta, D. Tadeu e D. Alberto puseram-se a chorar profusamente, e 

um amparou-se nos braços do outro porque estavam muito emocionados, e pareceu que até o 

jardim de que tanto Inês gostava, agora morto e desolado, também chorava. Temos que 

procurá-la, Alberto, é preciso ver se está morta! E foram ao cemitério ao lado da igreja, e 

buscaram túmulo por túmulo, lápide por lápide, e encontraram a de D. Crisóstomo e, depois, 

também a de Inês. E D. Tadeu caiu de joelhos ao solo e tanto chorou e tanto pranteou que D. 

Alberto achou que era melhor deixá-lo a sós, e foi esperá-lo do outro lado, perto dos cavalos. 

E não se sabem quais foram as palavras que D. Tadeu disse naquele momento, e nem convém 

que as saibamos, porque é coisa íntima que só a ele e a Inês convém saber. Depois, D. Tadeu 

encontrou uma pá com que se cavaram provavelmente todas aquelas covas e cavou a 

sepultura de Inês até encontrá-la, e teve outra surpresa e mais uma vez deixou-se cair no 

pranto desesperado de dor emoção. Junto a Inês, que estava enrolada em muitas faixas de 

tecido brando, estavam também os ossos de um cachorro, e D. Tadeu sabia, pelo tamanho dos 

ossos, que aquele era São Guinefort. E depois de muito chorar sobre os corpos dos amigos, 

tirou do saco de viagem uma das cópias do Orto do Esposo, e folheou-o brevemente e viu a 

iluminura da primeira página e viu que era um livro feito com toda a dedicação do mundo, e 

fora uma grande pena D. Miguel não ter podido acabá-lo. E depois depositou-o entre as mãos 

de Inês com muito carinho e cuidado. Em seguida, enterrou-a pela segunda vez e a São 

Guinefort. Em breve estarás em tua pequena capela em Tancos, minha querida Inês, falou o 

menestrel e logo foi até onde estava D. Alberto, dizendo-lhe: está feito, meu amigo, espero 

que tua sorte seja melhor do que a minha. E os dois cavalgaram rapidamente até Alcobaça. 

E, ao chegarem em Alcobaça em curto período de tempo, foram diretamente para o 

mosteiro deixando os cavalos em frente ao portões, sob o protesto de D. Honório, que caiu no 

chão tamanha a pressa com que D. Tadeu e D. Alberto entraram na igreja, tanta que sequer 
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repararam nos escultores que trabalhavam em dois grandes blocos de mármore no transepto. E 

logo subiram as escadas do claustro que levavam ao scriptorium e, logo que adentraram o 

salão das escrivaninhas, viram D. Pedro I coroado rei desembainhando sua espada em frete a 

D. Hermenegildo, que tinha o ar muito preocupado e estava de joelhos diante do rei. Todos os 

outros monges estavam muito assustados, e D. Alberto, adivinhando o que estava para 

acontecer, grita “Majestade”, e impede o pior. Vendo que o rei vinha em sua direção, 

procurou a sua cópia do Orto do Esposo em sua bolsa e ajoelhou-se em reverência sem tirar os 

olhos do chão, estendendo o livro ao monarca que, por causa do nervosismo, caiu no piso de 

pedra do scriptorium abrindo na primeira página; mas D. Alberto teve tempo de recolhê-lo e 

de também gravar em sua mente a bela iluminura que ilustrava o começo do livro, e estendeu-

o novamente para o rei. D. Pedro I tomou o livro das mãos do monge e o puxou pelo hábito 

segurando-o à altura do pescoço e lhe disse gaguejando e babando com os olhos injetados e 

vermelhos de ódio: agora? Agora Inês é morta! E jogou D. Alberto para trás, que caiu por 

sobre uma escrivaninha derrubando-a no chão junto com pergaminhos, potes de tinta e livros. 

Virou-se para D. Hermenegildo e disse-lhe com a gagueira característica: isto não fica assim, 

ainda acertaremos contas, alcobacense!, e saiu com o livro, derrubando D. Honório escada 

abaixo quando este estava naquele instante a subir para o scriptorium, pois queria ver o que se 

passava. E depois que o rei D. Pedro I deixou o mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, todos 

puseram-se mais calmos e aliviados, e D. Hermenegildo pôde receber com alegria, 

tranquilidade e devidamente os dois amigos que tanto tempo passaram longe. Pensei que não 

voltariam mais! E quase não voltamos, irmão, disse D. Alberto. D. Hermenegildo, estamos em 

que ano?, perguntou D. Tadeu. Então não sabem em que ano nós estamos? Não. Estivemos, 

segundo ouvimos falar, no não-lugar e não-tempo, os dias que passamos não correspondem 

aos mesmos dias que aqui se passaram. Principalmente no país da Cocanha, acrescentou D. 

Alberto. Estiveram em Cocanha?, sobressaltou-se D. Hermenegildo, e continuou, mas o país 

da Cocanha é só um mito! E é por isso, creio, que os dias lá não são os mesmos que os dias 

cá. Mas, conta-nos, D. Hermenegildo, em que ano estamos? Na verdade, meu amigo 

menestrel, esse é o ano de Nosso Senhor de 1360. Vocês passaram um pouco mais de dez 

anos viajando. Eu mesmo não tinha mais esperança de que voltassem. Perdemos dez anos de 

nossas vidas?, espantou-se D. Alberto. Não sei se podemos dizer isso, interveio D. 

Hermenegildo, e seguiu: se vocês estavam no não-lugar e no não-tempo, então, em verdade, 

não se passou, para vocês, nenhum dia além daquele que perderam ao saírem daqui para 

iniciar sua jornada. Ao contrário de mim, que me tornei grisalho e mal posso ler um livro –  
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que destino para um bibliotecário –, vocês não me parecem nem um pouco mais velhos. Isto 

tudo é muito estranho, disse D. Alberto, dez anos se passaram e não perdemos nem um dia 

sequer de todos eles. É um mirabilis! Pois, contem-me sobre esta sua viagem de incríveis dez 

anos passados em um único dia, cuja duração foi, curiosamente, para nós deste lado, de dez 

anos! E D. Alberto e D. Tadeu explicaram a D. Hermenegildo todas as aventuras por que 

passaram, e também D. Tadeu mostrou os vários pergaminhos que escrevera durante suas 

viagens com o amigo D. Alberto, e também os vários livros que D. Miguel levara consigo e 

que agora traziam de volta à Alcobaça. E os Ortos do Esposo?, quis saber D. Hermenegildo. 

Um deles eu pude ver que foi entregue finalmente ao rei, não sabem o quanto foi difícil 

convencê-lo de que as páginas que lhe enviara através daquele mensageiro de que bem 

recordarão porque estavam comigo naquele dia, as que D. Miguel nos enviava sem numeração 

nem ordem, eram já as páginas do livro encomendado. Houve um dia em que ele voltou com 

todas elas furiosíssimo e espalhou-as pelo scriptorium, dizendo que não podia compreender 

nada e que tão pouco o compreenderia a pessoa para quem o entregaria. Inês de Castro?, 

perguntou D. Tadeu. Sim, como acabamos de descobrir, e que já está morta. Soubemos que 

foi assassinada há cinco anos! Sim, foi um episódio muito triste, espere um instante, e foi até 

a biblioteca e dela retornou em pouco tempo com um livro e um maço de pergaminhos nas 

mãos. Este aqui, meu caro D. Tadeu, é o livro das Crônicas de D. Afonso IV, e estes 

pergaminhos são as crônicas ainda inacabadas obviamente de D. Pedro I. E quem as 

escreveu?, perguntou o menestrel. Escreveu-as um rapaz que creio que tu conheças bem, um 

tal de Fernão Lopes. Mas, qual! Eu praticamente ensinei-o a escrever! Pelo que li, ensinaste-o 

muito bem. De qualquer maneira, quando D. Pedro percebeu que eu estava apenas ganhando 

tempo até que vocês voltassem, o que fizeram em muitíssimo boa hora, deu-me um prazo que 

expirava hoje para que lhe desse o livro pedido há tanto anos. Não tive como contê-lo mais, as 

desculpas estavam acabando: a peregrinação de D. Miguel, a seca, a peste, os cavaleiros do 

Apocalipse... Estão aqui guardadas as páginas desordenadas de D. Miguel, ainda não sei o que 

fazer com elas, nem com as que D. Pedro devolveu nem com as cópias que eu mesmo fiz 

como garantia. E não me disseram ainda o que foi feito de D. Miguel. D. Miguel está morto, 

D. Hermenegildo, contou D. Alberto. E onde estava afinal?, certamente que não era em 

Bagaços, pois não? Não, por certo, estava um pouco mais distante. Viajou até a ilha do Corvo, 

respondeu o menestrel, e lá ficou até sua morte. Mas, se D. Alberto entregou o livro a D. 

Pedro, então ele o havia terminado. Considerando que estava morto, de certa forma, sim, 

terminou-o, mas, ao que nos pareceu, explicava D. Tadeu, morreu enquanto ainda trabalhava 
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nele, seu corpo estava debruçado sobre um dos manuscritos, em cima da escrivaninha. E do 

que morrera? Não sabemos, respondeu D. Alberto. Bem, nem todas as perguntas têm 

respostas e nem todos os mistérios devem ser resolvidos, vaticinou o bibliotecário-mor. E 

havia outra cópia do Orto do Esposo? Encontraram-na? Sim, estava protegida dos ratos num 

fundo falso de um baú que descobrimos graças à pista contida num outro livro escrito pelo 

próprio D. Miguel, aguardando um fim que nunca virá. Que prodígio!, exclamou D. 

Hermenegildo. Trouxeram-no? Sim, e já o entregamos à monja, embora, ao mesmo tempo, ela 

não o tenha recebido. Que queres dizer? Como deves saber, Cós foi tomada pela peste, disse o 

menestrel, e a maioria das monjas morreu doente ou abandonou o lugar. Inês estava no 

primeiro grupo, mas, ainda assim, cavando-lhe o túmulo, depositei o livro em suas mãos 

cadavéricas. Entendo. Por fim, o livro chegou a suas mãos, mas é como se não tivesse 

chegado. Isto é mesmo uma pena, realmente, mas, por outro lado, não precisamos nos 

preocupar com o fato de D. Pedro descobrir que há uma cópia não autorizada de seu 

manuscrito original. Chegaram a ler os manuscritos? Era um bom livro? Eu não o li por 

inteiro, disse D. Alberto, selecionei algumas passagens enquanto voltávamos da ilha do Corvo 

com a ajuda de São Brandão. Mas são Brandão está morto há mais de setecentos anos!, 

estranhou o bibliotecário. Nós também achamos estranho, explicou D. Alberto, mas, como sua 

viagem também era uma viagem mítica, ele, como nós, navegava no não tempo e no não 

lugar, por isso o pudemos encontrar. E tu, menestrel, leste-o? Não por inteiro. Como D. 

Alberto, folhei-o e li algumas passagens. Pelo que me pareceu, era um excelente exemplário, 

riquíssimo! Lembro-me também da admirável iluminura que revi há pouco antes de entregá-lo 

nas mãos de Inês: havia a figura de uma jovem sentada no campo, com um belo vestido rosa, 

provavelmente a própria Inês antes de ser monja, cercada de seus empregados no castelo dos 

Oliveira, acho eu, e com uma ovelha no colo e outra ao redor, uma referência a seu nome 

latino: Agnes. Estás enganado, Tadeu, a jovem, supondo que era Inês, não tinha uma ovelha 

ao colo. Quando o livro caiu no chão e abriu-se-lhe a capa, lembro claramente de ter visto um 

cachorro sentado bem na sua frente, um galgo marrom. Não, não, Alberto, eu tenho certeza 

absoluta de que era uma pequena ovelha branca. E eu lhe asseguro: era um galgo marrom a 

figura do animal sentado em frente à jovem. Tens certeza de que era um galgo? Absoluta! E, 

diante da afirmação do amigo, veio à mente do menestrel uma ideia que lhe parecera 

impossível, e ele, muito alvoroçado, levantou-se da cadeira e disse, sentindo um calafrio na 

espinha com uma grande preocupação estampada nos olhos arregalados: Alberto, nós 

trocamos os manuscritos! Como assim trocaram os manuscritos, quis saber o bibliotecário. D. 
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Hermenegildo, tu te lembras do que D. Miguel dissera sobre os livros serem iguais e 

diferentes ao mesmo tempo? “O príncipe ou, talvez, já o rei, jamais poderá dizer que os dois 

Ortos do Esposo são o mesmo, pois, apesar de o serem, jamais o serão”? Lembro-me, 

respondeu D. Hermenegildo. Pois, de fato, D. Miguel fizera os livros exatamente iguais como 

eu e Alberto verificamos na ilha do Corvo, recorda-te, Alberto? Perfeitamente bem! No 

entanto, D. Tadeu continuou a explicação, como D. Miguel dissera, “eles jamais o serão”, 

como agora pudemos comprovar por causa de um quase imperceptível detalhe na iluminura 

do primeiro fólio! Certo, mas por que estás a dizer que nós trocamos o livro?, perguntou D. 

Alberto. Porque, meu caríssimo amigo de aventuras, é exatamente este detalhe a chave para 

que fizéssemos a tal distinção e entregássemos os livros devidos aos devidos donos. Se a 

chave para diferenciarmos os livros e identificarmos os que os receberiam são um cachorro e 

uma ovelha, quais são os seus significados e que relação têm com as duas Inês? perguntou 

curiosíssimo D. Hermenegildo. A chave, na verdade, D. Hermenegildo, é apenas o cachorro, 

pois a ovelha é uma referência a qualquer uma das duas. Então quem é este cachorro?, 

perguntou impaciente o bibliotecário-mor. D. Tadeu sabia a resposta, mas deixou que D. 

Alberto a buscasse em suas memórias. Mas é claro!, disse o monge, São Guinefort! O santo 

cão ressuscitado? D. Hermenegildo agora se pusera de pé tamanha a excitação diante das 

incríveis explicações. Vocês conheceram São Guinefort? São Guinefort salvou a vida de Inês 

quando ela e sua família foram atacadas por uma matilha de lobos, isso a própria Inês me 

contara e, depois, confirmou-o o próprio Guinefort. Miguel sabia desta história?, perguntou D. 

Hermenegildo. Muito provavelmente. Se era íntimo de Inês, não me parece de forma alguma 

impossível, respondeu D. Tadeu. Além disso, Inês, que chamava o cachorro de Número Nove, 

pois era como se fosse o nono filho de seus pais, que de fato o receberam como se fosse mais 

um membro da família, descobriu depois, através dos próprios pais de Miguel, que o seu 

Número Nove era o Guinefort dos Corrêa, fato que eu próprio testemunhei78. Mas não está 

escrito em lugar nenhum que Inês contara essa história a D. Miguel, disse D. Alberto. Não, 

realmente, pelo menos não nessa versão que Keiran está finalizando, mas não quer dizer que 

não tenha acontecido, pois, se não está contado nesta cópia, que impede de o estar em outras? 

                                                 
78 Novamente é sugerido que D. Miguel não reconheceu Inês quando a reencontrou em Cós anos depois de ter-se 
apaixonado por ela no dia de seu casamento com D. Henrique. S.H. Esquece-se de que, em Cós, D. Miguel 
apaixona-se novamente por Inês, prova de que, de algum modo que escapa à nossa compreensão, ele a 
reconhecera. W. Através do amor? S.H. Prove que não! W. Mas e como explicar que, por uma segunda vez, 
lemos que D. Tadeu não reconhece a Inês que ajudara a nascer daquela que foi salva por Guinefort, se é possível 
deduzir que todos nesta história vieram a conhecer tais fatos, num ou noutro momento? S.H. Deduziu-o, mas, 
comprovou-se a dedução? W. Isto não me parece coerente... S.H. É como são os relatos medievais, meu caro 
S.H. Elementar. 
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Me parece, interferiu D. Hermenegildo, que as palavras de D. Miguel foram muito seguras 

sobre a distinção dos livros e, se vocês afirmam que a única diferença entre eles é o cão no 

lugar da ovelha, ou vice-versa, então o mais provável é que Inês tivesse contado toda a 

história de Guinefort para seu confessor e amigo. Deus escreve certo por linhas tortas, eis aí a 

prova. Então, retomou D. Alberto, o manuscrito que tem a iluminura com o desenho de 

Guinefort era o destinado para a Irmã Inês, por causa de sua ligação com o cachorro, e o outro 

pergaminho estava destinado à Inês de Castro, mas, pelo fato de o nome Inês ser Agnes em 

latim ou por pura exclusão? Tanto faz, pois, como são apenas dois manuscritos e se tem-se 

certeza sobre o destino de um, não é necessário filosofarmos sobre o significado do outro, 

basta que ele não signifique, disse D. Tadeu, mas também não podemos nos esquecer da 

profecia que Sorgin fez a D. Afonso IV no batismo de D. Pedro: “no dia em que manchares 

tuas mãos com o sangue da ovelha, terás o ódio de teu filho contra ti”. Então a ovelha a que 

Sorgin se referia era Inês de Castro?, indagou D. Alberto. Sim, e continuou o fabulator: 

portanto, nós trocamos os livros, e temos que desfazer a troca. Mas, D. Tadeu, tentou D. 

Hermenegildo, se as duas jovens estão mortas, que diferença faz se foram trocados ou não? É 

verdade, Tadeu, isto é mesmo necessário? Quem vai saber?, completou D. Alberto. E D. 

Tadeu colocou as mãos nos ombros do bibliotecário e, dirigindo um olhar manso e convicto 

também para D. Alberto, disse-lhes, convencendo-os: nós saberemos, Alberto, nós saberemos. 

E sentaram-se os três novamente quando D. Alberto pensou numa importantíssima questão: 

estás certo, vamos trocá-los, mas não sei se será fácil assim como pensas. Podemos 

desenterrar a cópia que está com a Irmã Inês, mas não sabemos o que D. Pedro fará com a 

cópia de Inês de Castro. É preciso que vocês descubram isso o quanto antes, conhecem a 

imprevisibilidade do rei, disse D. Hermenegildo. O manuscrito de Irmã Inês pode virar cinzas 

ou trapos, ou simplesmente desaparecer. O que fazemos? Perguntamos ao rei diretamente?, 

sugeriu D. Alberto. Se soubéssemos, poderíamos até trocá-los sem que o rei chegue a saber. 

Tu sabes para onde foi o rei, D. Hermenegildo? Ao certo, não, mas tenho um palpite que creio 

ser razoável. É bem melhor do que pedirmos ajuda novamente à Sorgin, brincou D. Tadeu. E 

disse o bibliotecário-mor: amanhã é aniversário da morte de Inês de Castro, D. Pedro fez 

questão de que todo o reino guardasse luto neste dia do ano enquanto estivesse vivo, apesar de 

o próprio rei guardá-lo entre os braços desta Teresa Lourenço... E esta, quem é?, quis saber D. 

Tadeu. Não se sabe bem, nunca a viram, mas anda de boca em boca e diz-se que será a nova 

rainha de Portugal. Mas não importa, o que devem saber é que, todo ano nesse mesmo dia, o 

rei vai até a Quinta do Pombal e lá fica alguns dias. Creio que esteja se encaminhando para lá 
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agora. E que estamos a esperar aqui sentados?, agitou-se D. Tadeu? Estão esperando o dia de 

amanhã, explicou D. Hermenegildo. Logo anoitecerá e não conseguirão nada às portas da 

Quinta, e depois, olhando para o menestrel com cumplicidade e malícia, nem que fossem 

corujas!79 Durmam, descansem. Alberto, refaz tuas forças em tua cela tão familiar e querida, 

lhe fará bem e estás precisando. E tu, Tadeu, faças o mesmo em tua casa, tenho certeza de que 

Seu Focas gostará muito de revê-lo, vinha aqui inúmeras vezes saber de ti enquanto estavas 

fora. E assim foi que decidiram passar a noite em seus respectivos aposentos. D. 

Hermenegildo, entretanto, dormira tarde, nas matinas, pois ocupara-se de rasgar em várias 

tiras uma das cópias das páginas desordenadas dos manuscritos enviados por D. Miguel para 

mandá-las para o convento de Lorvão, que havia feito um pedido a Alcobaça por estarem 

necessitando de restos de pergaminhos impróprios para confeccionarem capas de outros 

códices. A outra cópia, encadernada, D. Hermenegildo levou-a para sua mesa, à entrada da 

biblioteca, e, tomando uma fólio, pena e tinta, nele escreveu: Horto do Espozo Christo Jezu 

edificado de muitos exemplos para instrucção e recreação das Almas por Fr. Hermenegildo de 

Tancos Monge Alcobacense, e então colou-o na capa do livro e disse em voz baixa: Serpens 

mordet propriam codam ad infinitum... Naquele exato instante, no Bando Hellequin, Irmão 

Crispim tivera um pressentimento e soube que tudo tinha sido um sonho. 

Na manhã seguinte, com o céu agitando-se e correndo em pesadas nuvens cor de 

chumbo, D. Tadeu foi até o mosteiro de Alcobaça e, juntando-se a D. Alberto mais uma vez 

sob as bênçãos de D. Hermenegildo, partiram para os arredores de Coimbra, à Quinta do 

Pombal. E, ao se aproximarem da Quinta, viram um cortejo que deixava a casa da família 

real, e havia muitas gentes de todo o tipo, e era como se houvesse mais de mil pessoas, e o rei 

ia à frente, com muitos criados e nobres, e montava o seu cavalo, e ambos vestiam armaduras, 

como se partissem para uma batalha. Não conseguimos alcançar o rei a tempo!, reclamou D. 

Tadeu. E viram que ao lado do rei havia outro cavaleiro, e logo o reconheceram. Tadeu!, 

chamou a atenção D. Alberto, tu estás vendo o mesmo que eu? Onde? Ao lado do rei! E viram 

que era a Morte, com sua foice por sobre o ombro como estandarte, e vestia seu hábito 

rasgado e velho, e montava seu cavalo que era só ossos e carnes podres. Como o rei não a está 

vendo, Alberto? E a morte olhou nesse instante para D. Alberto e o monge ouviu uma voz em 

sua cabeça dizer: escreve tu também! E muito se atemorizaram os dois amigos com o que 

                                                 
79 Não é possível saber se, apesar da descrição do comentário feito por D. Hermenegildo, D. Alberto o tenha 
entendido, pois, quando ele e D. Tadeu estão para naufragar com a muleta indo à pique, não fica claro que o 
menestrel lhe tenha contado sobre ser ele o Coruja Escarlate, apesar de ter revelado que Maurrice LeClerc é o 
Coruja Negra. Este manuscrito é escorregadio como peixe! Com que se o escreve, afinal, óleo? Não me admira 
que não pare nas mãos de nenhum autor, escapa-lhes pelos dedos! Glosa anônima e manchada de gordura. 
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viram em seguida. Santo Deus, Tadeu, o que são aquelas pessoas amontoadas umas por cimas 

das outras no cortejo, cambaleando como se estivessem sem vida? Que visão terrível! Se 

estiverem gemendo e se lamentando deve ser o Bando Hellequin por entre os vivos que 

também estão se lamentando, ou também pode ser um grupo de miseráveis atingidos pela 

peste, mas não creio que o rei estivesse no meio de pestilentos. Talvez não os esteja vendo, 

como não está vendo a morte ao seu lado! De qualquer maneira, me parecem estar todos 

juntos, vivos e mortos nessa terrível procissão. Não há como diferenciá-los? Com que 

finalidade?, não gostaria de cruzar com nenhum deles, ora pois. Olhe, agora chegou-se ao rei 

um homem vestido como um físico da peste, com sua máscara branca de bico e seu chapéu de 

três pontas, D. Alberto indicou para D. Tadeu. O mascarado levava consigo uma bandeira 

vermelha com o desenho de uma máscara branca como a que usava. D. Tadeu reconheceu-o. 

Aquele é Carlo di Capri, um ator italiano, tem uma companhia de teatro chamada Il Bando 

d’Arlecchino, reconheci-o pelo estandarte. Está vendo logo ali atrás entre os vivos e os 

mortos? São atores fantasiados com outras máscaras, mas não imagino o motivo de um grupo 

de teatro de mascarados no meio desse terrível cortejo. E foi nessa hora que Carlo di Capri 

levantou a máscara e, puxando uma pena negra da manga, olhou na direção de D. Tadeu que 

reconheceu o rosto sob o personagem: era Maurrice LeClerc! D. Tadeu emudecera. Dois 

Bandos Hellequin, disse D. Alberto, imagino quantos mais possa haver. Tantos quanto 

quisermos, Alberto, tanto quantos quisermos, comentou D. Tadeu olhando fixo para LeClerc. 

O cortejo se adiantou e logo surgiu, sobre aquela multidão de vivos e mortos, uma grande 

liteira, carregada por seis homens, coberta por uma tapeçaria lilás com motivos florais em 

dourado. E, na liteira, havia uma cadeira de ouro, e na cadeira estava o cadáver de uma 

mulher, com seus cabelos compridos e um vestido vermelho com detalhes em amarelo e azul. 

E a defunta trazia sob seu crânio apodrecido uma coroa. Por Deus! Tadeu, esta é Inês de 

Castro? Pode ser, não sei, Inês tornou-se rainha? E uma voz respondeu-lhe a pergunta vinda 

de um monge encapuzado atrás dos dois amigos. Esta é Dona Inês de Castro, rainha morta e 

esposa do rei D. Pedro I. Casaram-se?, perguntou D. Tadeu. Até onde eu saiba... D. Pedro, 

neste mesmo ano, jurou ter-se casado com ela antes de sua morte, mas isto é matéria muito 

controversa, porque não há documentos que o podem comprovar, disse o monge vestindo o 

capuz. E voltaram novamente os olhos para o macabro ritual. Logo atrás da liteira, um bispo 

vinha fazendo as exéquias da defunta. Mas por que haveriam de desenterrá-la?, quis saber D. 

Alberto. Porque, respondeu-lhe o monge, o rei mandou construir um túmulo para si e para 

Inês de Castro em Alcobaça, e a está trasladando para lá, onde fará a cerimônia do beija-mão, 
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como também se virá a fazer com a outra Inês. Como assim?, indagou D. Alberto. Dizem, 

respondeu o monge, que o rei fará todo o reino beijar a mão do cadáver de Inês coroada para 

que saibam que ela é a legítima rainha de Portugal, e depois a enterrará em Alcobaça, onde 

mandou que fizessem dois túmulos, um para ela e um para ele. Isso é loucura!, disse D. 

Alberto. Sabes de muita coisa, reparou D. Tadeu, como te chamas, monge? Sou o Irmão 

Crispim, copista de Alcobaça. Eu sou monge em Alcobaça também, estou lá já faz um bom 

tempo, não lembro de tê-lo visto ou ouvido sobre ti, contestou D. Alberto. Alberto! Alberto! 

Olha! D. Tadeu chamou o amigo e apontou para o corpo da rainha morta. Enquanto isso, 

Irmão Crispim desaparecera. O quê? O quê?, D. Alberto inquietou-se. Ali, Alberto, entre as 

mãos de Inês de Castro! Estás a ver?! Não é possível! Não é possível!, desesperou-se o 

monge. Aquele é o Orto do Esposo! D. Pedro teve a mesma ideia tua, Tadeu! Deu-o à Inês, 

mesmo estando morta! E a enterrará em Alcobaça, e com ela o Orto do Esposo! Não 

poderemos mais trocar os livros! O que faremos? 

 E tendo copiado estas palavras, o monge Keiran não encontrou mais o que ser copiado 

e escreveu essas palavras: 

 

Acaba aqui O Romance do Horto. A todos que até aqui chegaram, saúda-os o narrador: 

Aos sonhadores e aos curiosos e aos que riram e se emocionaram 

E aos que acreditaram e aos que duvidaram. 

É possível que não lhes tenha dito o que desejavam ouvir, 

Mas disse o que me foi possível, contei-lhes a verdade 

Tanto quanto a pude conhecer. 

Abreviei esta narração pelo que pareceu-me desnecessário narrar, 

Mas ilustrei-a e melhorei-a e ornamentei-a com o necessário, 

Para que se regozijassem e se alegrassem  

Os corações de todos que a lerem. 

E que possam todos colher desta leitura 

O que lhes acalmar os corações 

E os espíritos. 

 

 

DEO GRACIAS 
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E tendo o fio de Ariadne se esgotado em suas mãos, esta inclinou-se e beijou a testa do 

monge irlandês e deixou o scriptorium. O corvo Tobias, vendo que tudo se acabara, corvejou, 

bateu as asas e perdeu-se nas copas das árvores. Keiran fechou-me e entregou-me para o 

monge sem rosto, e nunca soube do que foi feito do dedicado copista irlandês que tão bem 

terminou-me como pôde, e nem tampouco soube de mim mesmo; tudo o que sinto agora é o 

frio das pedras e uma eterna escuridão. 
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Epílogo 
  

 

E a manhã coloriu o véu de Sherazade anunciado o fim de mais uma noite em que lhe 

fora permitido contar o que sabia. Sua irmã, que também ouvira a história a seu lado, disse: 

Ah, irmãzinha, que bela história, tão agradável, tão maravilhosa e tão boa nos contaste. E 

Sherazade respondeu-lhe: Isso é muito pouco diante do que ainda hei de contar-lhes nesta 

próxima noite, mas somente se, por acaso, o rei sábio e gentil preservar-me a vida deixando-

me viver. E a irmã perguntou-lhe ainda: Diz-me, irmãzinha, como é possível que todas essas 

coisas tenham se passado desse modo? E Sherazade respondeu-lhe: não sei, só sei que foi 

assim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aí está, eu vos disse que não havia última linha...)
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Post Scriptum a O Romance do Horto 
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“Desde a primeira até a 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.” 

(HERCULANO, 2007: p. 15) 

 

 

Este pequeno pós-escrito, imaginei escrevê-lo para explicitar o processo de criação dO 

Romance do Horto e, também, para dar voz à subjetividade para a qual convergiram todos os 

autores envolvidos na construção do romance, todas as personae, todas as vozes 

reconhecíveis e irreconhecíveis que, agora, silenciam e se identificam em uma única, que, 

apesar de ter participado deste processo, muito mais observou-o do alto, e, quando digo do 

alto, refiro-me apenas à postura que deixa por baixo de minha consciência o teclado e o 

monitor, exatamente como era antigamente com as máquinas de escrever, e também com a 

pena e o papel e, por que não?, com o pergaminho: estruturalismo extramuros. 

Porém, como tudo nO Romance do Horto, também seu pós-escrito não poderia deixar 

de ser estranho a si mesmo e a seus propósitos, vagando despretensiosamente tanto por aqui 

quanto por ali, estando no fim mas querendo anunciar-se a si mesmo no começo e antes 

daquilo que reapresenta. Este pós-escrito é, também, um prefácio, porque é a abertura da 

defesa de tese de doutorado que é O Romance do Horto. Para mim, entretanto, é uma espécie 

de conclusão, de corroboração da circularidade deste trabalho: circularidade teórica, 

circularidade narrativa e circularidade semântica. Com este pós-escrito, especialmente para a 

oportunidade de sua primeira leitura como pseudoprefácio, O Romance do Horto, na 

totalidade de suas partes teórica e ficcional, encerra sem finalizar um processo que é o de ter 

sido escrito em espiral, sem o menor compromisso com uma ortodoxia literária e narrativa, 

descompromisso este, nosso maior compromisso, até porque, a heterodoxia literária e 

narrativa é, no âmbito da metaficção historiográfica, do surrealismo e da própria estética 

literária medieval, ela própria, um compromisso. Ao nos perdermos, autor, livro e intenções, 

achamo-nos e, creio, atingimos nossa meta. 

Este autor incumbiu-se de uma missão: tornar ficção e, portanto, realidade, ou uma 

espécie de realidade – um conforto narrativo que o permitiria dormir mais sossegado –, o que 

a História não conseguiu revelar nem a Arqueologia desenterrar. Mas que se faça justiça: não 

é o caso de apontarmos a História ou a Arqueologia como grandes obstrutoras do total 
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desvelamento das condições de produção do Orto do Esposo, e sim seu próprio autor, agora, 

meu personagem. “Meu” talvez seja demasiado pretensioso; retrato-me: agora, um 

personagem. Como se viu na parte teórica ad hoc deste trabalho – pois a teoria acabou 

percorrendo-o por inteiro – o autor do Orto do Esposo deixou, propositadamente, não tenho 

hoje mais nenhuma dúvida, matéria em aberto para que ele se transformasse em personagem, 

talvez porque lhe tenha agradado ter feito a mesma coisa com a sua irmã da casa humanal e 

divinal, agora, nomeadamente, Inês, a pequena Figueira, a Senhora Oliveira. Suas identidades 

e as circunstâncias em meio às quais se encontraram e fizeram se encontrarem tantos outros 

personagens e metê-los em aventurais surreais – medievais por definição? – já passavam pela 

cabeça deste coordenador de autores e maestro de vozes antes mesmo de se tornarem uma 

possibilidade plausível de concretização, tão instigado e, por que não dizê-lo, no âmbito 

literário, tão obstinado pela argamassa de realidade que somente a literatura pode misturar 

para assentar os tijolos dos fatos – e aqui já me licencio por tangenciar realidade e ficção. 

Como diz Ítalo Calvino, “quando comecei a escrever O visconde partido ao meio, 

queria sobretudo escrever uma história divertida para divertir a mim mesmo, e possivelmente 

para divertir os outros” (CALVINO, 2001, 5). A princípio, pode parecer que há uma 

dissonância entre minha intenção, a de divertir, antes de qualquer outra coisa, e o universo 

acadêmico que me permitiu dissonar, mas ocorre, em minha opinião, exatamente o contrário: 

uma grande consonância entre teoria e ficção que é, e deveria ser sempre, o ponto culminante 

de uma jornada acadêmica, desde a graduação até, arrisco, um pós-doutorado. Muito distante 

da ideia de uma contravenção ou de um desafio, a tese-ficção é uma homenagem, um grande 

reconhecimento, uma elegia, diria, a todo o caminho percorrido na graduação e na pós-

graduação, porque, se durante todos esses anos dediquei-me à análise de obras literárias por 

vários ângulos, teorias e autores, é fato que também as li, portanto, houve o suor teórico e a 

pura fruição da obra literária, ou o prazer da teoria e o suor da leitura em alguns casos. Assim, 

analisando com calma o caminho percorrido, o que fiz todos esses anos senão amalgamar obra 

e teoria? Não são, então, complementares? Penso, ainda, que nesse jogo de 

complementaridade, a obra ainda é o fulcro, o ponto de partida e o objetivo final, pois não 

seriam possíveis, sem ela, as suas intermináveis fortunas críticas. Se são legítimas as escolhas, 

numa pós-graduação, de discussões teóricas a partir de obras, por que não seriam legítimas 

também as próprias obras, no âmbito da criação literária? Reconheço que há outra gama de 

discussões acerca da criação literária acadêmica, como os próprios critérios para se eleger 

possível, plausível e competente um autor. Mas, ora, se os trabalhos teóricos também passam 
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por continuadas avaliações e reavaliações, correções e revisões, refutações e reescritas, 

porque não se pode dar à criação literária as mesmas benesses? Sim, dão-se-lhas. Deram-mas. 

E só me foi possível estar pós-escrevendo O Romance do Horto graças a esta visão ampla, 

sem deixar de ser criteriosa, inovadora, sem deixar de pisar em terreno conhecido, visão esta 

que contagiou meu orientador, e dele partiu,  e aos professores que compõe a minha banca de 

defesa. Pude, somente por causa disso, levar adiante o processo da criação para a diversão, 

para a fruição, como fez Calvino, como fazem, creio, talvez todos os autores de ficção. 

Mas, como eu mesmo afirmei acima, essa diversão se produziria em meio acadêmico, 

e foi preciso que eu cedesse aos protocolos da Academia, uma vez que eles também me 

cederam o não-protocolar – que em breve, espero, e chego mesmo a crer, em breve venha a 

ser protocolar. Na prática, isso quer dizer que eu deveria produzir uma discussão teórica que 

sustentasse e/ou justificasse a criação literária. Essa foi uma exigência com a qual, desde o 

princípio, impliquei, e havia motivos de sobra. Um deles é o fato de, numa tese ficção, a 

ficção ser, necessariamente – e aí já estaria satisfeita a questão da discussão teórica muito 

mais efetivamente dentro do texto do que extratextualmente – a essência, a referência com a 

qual o texto deveria seguir seu curso narrativo. Outro motivo para a minha resistência à teoria 

pela teoria neste trabalho era o fato de não haver, previamente, o corpus, a ficção mesma com 

a qual a discussão teórica dialogaria, buscando, naquela, os elementos e as passagens 

necessárias à sua argumentação. Por fim, meu não desejo de adicionar ao romance uma 

discussão teórica prévia advém do fato de eu ser avesso às discussões teóricas, porque sempre 

julguei que as teorias já foram suficientemente sistematizadas por seus autores, e qualquer 

discussão sobre elas, privilegiando este ou aquele ponto de vista, é apenas isso realmente: um 

privilegiar de pontos de vista. É preciso ressaltar que a questão sobre a qual me debato não é a 

da importância da teoria, como demonstrarei em breve, mas é a discussão das teorias que, 

conquanto possibilitem trabalhos acadêmicos de grande erudição e de construção de 

pensamento, em seu âmago continuam sendo discussões teóricas sobre determinadas obras. 

Dizendo de outra forma: discussões teóricas me parecem hermenêuticas que, de forma 

alguma, mostram-se menores ou de pouco engenho por parte de seus autores, mas, como toda 

hermenêutica, são apenas acessos subjetivos aos textos, por mais teorias de que se possam 

valer para este acesso. No caso dO Romance do Horto, a questão da discussão teórica e do seu 

aspecto hermenêutico mostrou-se ainda mais, não diria intransponível, tanto que se a 

construiu, mas de uma maior complexidade, pois, como dito anteriormente, não havia um 

Romance do Horto a ser analisado, era apenas um ensaio parnasiano, um esboço ideal, ainda 
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sem vida; daí o receio de redundar uma discussão estéril da ferramenta teórica pela ferramenta 

teórica. 

No entanto, meu orientador elegera a metaficção historiográfica como ferramenta 

teórica, baseado na minha primeira explanação sobre o que viria a ser minha ficção: 

basicamente, um livro falando sobre si mesmo enquanto é escrito, e dando a si a sua própria 

autoria. De posse desse elemento narrativo, acreditava que o texto, privilegiando essa 

temática, já daria conta, ele mesmo, da discussão teórica; afinal, com efeito, toda discussão 

teórica literária se faz a partir da análise de uma obra literária. Ou não? De qualquer maneira, 

ainda que relutante, compreendi a exigência da Academia, principalmente a partir do 

momento em que esta tese seria, se aprovada, a primeira tese-ficção do Departamento de 

Letras da Universidade Federal Fluminense e, em sendo assim, era normal que o novo se 

imiscuísse ao tradicional, já que, até aquele momento, o projeto era, a rigor, uma aposta. Hoje, 

contudo, entendo que houve um motivo muito maior para que meu orientador sugerisse a 

metaficção historiográfica como sustentação teórico-metodológica dO Romance. Apesar do 

que sua modéstia permite, meu orientador mostrou que é, também, um medievalista, por um 

motivo simples, quase imperceptível: a literatura medieval é metaficcional! Os manuscritos 

medievais, como se sabe, são cópias de cópias, umas perdidas, outras com passagens 

adicionais, outras com passagens subtraídas; outras tantas com comentários e glosas 

incorporados no corpo do texto; muitas ainda cuja origem é impossível determinar e, ainda, 

muita referência e autorreferência, tornando dificílimo afirmar se tal obra de fato existiu e 

assim poder reconstruir sua genética. Dito de outra forma: a Idade Média é intertextual, é 

metaficcional, é autorreferencial, é labiríntica; é borgiana. Para este trabalho, basta apenas um 

único exemplo desta afirmação: o Orto do Esposo. Sua autoria é polêmica, no mínimo, para 

não dizer desconhecida. Seu gênero didático exemplar o torna um conjunto homogêneo de 

citações heterogêneas, deixando transparentes e nebulosos o limite da ficção e da realidade, da 

sua própria realidade literária. Se partirmos dessa premissa, escrever O Romance do Horto é 

perder-se ainda mais no que não tem saída, é engrossar as fileiras das referências sobre o Orto 

do Esposo, é lançar ainda mais dúvidas onde já não há certezas. Talvez não houvesse mesmo 

alternativa para escrever nosso trabalho que não fosse a metaficção historiográfica, porque 

ela, necessariamente, surgiria diante dos olhos de cada leitor e do próprio autor, ainda que este 

não soubesse o que é a metaficção, porque a metaficção é o enxerto das lacunas da História e, 

o que é trabalho teórico, para o leitor, e para este autor, foi diversão. 
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Escrever O Romance do Horto foi, portanto, como escrever um palíndromo: já se sabe 

o seu resultado, mas a diversão não é chegar ao seu final, e sim construí-lo para poder nele 

circular. Nesse sentido, a metaficção historiográfica foi absolutamente primordial. Hoje, 

vendo o trabalho completo, posso dizer que ainda tenho uma certa resistência à discussão 

teórica que foi a sua primeira parte. Sinto-me como um escultor que esculpiu uma obra 

bastante razoável mas não a expôs, guardou-a para si, regozijou-se entre as paredes de seu 

estúdio. Se me permitem seguir a analogia, é como se a parte teórica dO Romance fosse o 

modelo em menor escala do qual se vale o escultor para criar o trabalho na escala final, seja 

ela qual for. Posteriormente, ele não exibe apenas o trabalho final, mas também o modelo em 

menor escala que lhe servira de parâmetro. Não tenho ainda certeza da necessidade dessa 

dupla exposição, temo que a divisão dos olhares não beneficia nem ao modelo em menor 

escala, nem à escultura final, ainda que o modelo em menor escala tenha sido, como foi com 

O Romance, absolutamente indispensável e de uma importância fundamental. Se hoje eu 

escrevo essas linhas, cuja primeira apresentação se deu em âmbito acadêmico e, a partir de 

agora já pode revestir-se de sua função de pós-escrito, é porque, para mim, que já passei por 

um mestrado e já presenciei defesas de doutoramento, a tese-ficção também é uma novidade, 

e também eu, como autor, tive meus estranhamentos; o estranhamento é o menor preço que se 

pode pagar pela inovação e, como a intenção desse pós-escrito é colocar as cartas na mesa, 

não só por generosidade autoral, mas também por cumprimento de certos parâmetros, 

permito-me entrever-me e a meus questionamentos, que fizeram parte deste trabalho durante 

todo o seu processo de criação, como se segue. 

Tinha este autor, portanto, um problema prático a ser resolvido: desenvolver uma 

discussão teórica sobre um corpus inexistente, gostasse eu ou não da ideia de desenvolvê-la. 

Tudo o que se tinha em relação à ficção era um esboço da história, uma espinha dorsal dos 

acontecimentos mais relevantes da narrativa, bem como a construção de alguns personagens 

que, até aquele momento, eram os protagonistas, ou os mais emblemáticos. Enquanto 

dialogava com autores como Umberto Eco, Antoine Compagnon, Linda Hutcheon, Todorov, 

Paul Ricouer, não encontrei maiores dificuldades, a não ser minha própria resistência ao 

diálogo, por mais que, a cada leitura, eu sentisse estar me aprofundando e me aparelhando 

cada vez mais para a tarefa seguinte, que era a de escrever a ficção. Mas eu sentia também a 

necessidade de uma corroboração por parte da ficção. Para mim, era importante amarrar 

questões sobre o papel do autor da metaficção, por exemplo, com alguns exemplos da minha 

própria ficção, mas como fazê-lo sem a ficção? Os esboços que eu tinha ainda estavam no 
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plano das ideias. Havia alguns rabiscos e anotações, algumas escaletas e fichas, sugestões de 

nomes de personagens, prováveis episódios a serem narrados, um fim, um começo e muitos 

meios, mas nada estruturado a ponto de me fornecer passagens para serem citadas e assim 

efetuarem o diálogo com a teoria. Para suprir essa necessidade, foi necessário, portanto, criar 

algumas cenas baseadas no que eu já tinha, ainda que ideal, o que me custou uma 

preocupação extra: incorporá-las necessariamente, mais tarde, na ficção, o que de fato ocorreu 

com algumas poucas modificações, porque citá-las antes de terem acontecido não previa uma 

série de desdobramentos na narrativa até que se chegasse a elas. Por outro lado, esse diálogo 

não deixou de ser, em certa medida, uma metaficção ou uma relação metaficcional entre a 

teoria e a ficção, na medida em que uma construía a outra e as duas eram construídas ao 

mesmo tempo, e isso dava-me a certeza de que era esse o caminho a ser seguido: o da 

metaficção, o do labirinto, o do perder-me enquanto construía o próprio perder-se. De fato, 

cheguei mesmo a estreitar os laços entre a teoria e a ficção, mas fui orientado em minha 

qualificação a não fazê-lo, sob pena de esvaziar esse processo de autorreferenciação e todo o 

seu potencial na ficção, orientação que acatei por fazer, como pude depois verificar, todo o 

sentido. Por fim, é necessário ainda deixar claro o que para o leitor das duas partes ficará 

bastante evidenciado: entre a parte teórica e a parte ficcional, há um espaço. Essa lacuna é 

resultado direto da discussão teórica sem uma quantidade considerável de narrativas à 

disposição sobre as quais discorre. Quando, por exemplo, na parte teórica, falei sobre os 

personagens que deveriam constar dO Romance, não podia, evidentemente, prever o que o 

meu perder-se autoral comporia. Assim também foi com a discussão e exposição do que viria 

a ser o enredo da ficção: esmiucei ao máximo o que tinha em mãos, sem imaginar que muito 

mais estaria por vir. Contudo, esse espaço que, imagino, tenha relegado à teoria uma reflexão 

aquém do que ela poderia ter sido, mais uma vez, e já começo a duvidar do devir e da 

inconsciência dessa condição literária em que me inseri, ratifica a circularidade, agora em um 

outro nível, de nosso trabalho. Ora, estamos no campo da literatura medieval que é, como já 

disse crer, metaficcional, correlacionando obras literárias através de referências e relatos, 

tornando muitas vezes difusa a existência de um manuscrito; não seria de se admirar, 

portanto, que a parte teórica dO Romance do Horto falasse de um outro Romance do Horto 

que nunca veio a existir, mas que uma ecdótica do imaginário poderia, a partir dO Romance 

que foi possível, supor existir. E, de fato, por algum tempo, existiu, apenas não se 

materializou como tal. 
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Terminada a discussão teórica, era o momento de, finalmente, divertir-me e divertir. 

Agora, além de esboços e ideias promissoras, tinha também o compromisso de fazer-me crer a 

respeito das ideias que discutira anteriormente na teoria, o que tornou-se, para mim, mais um 

referencial importante. Cada autor tem seu próprio modus operandi, como se sabe, e abro à 

visitação, agora, como deu-se o meu.  Eu tinha uma clara noção das respostas que queria dar 

às perguntas que meu personagem, o autor do Orto do Esposo, fizera há mais ou menos 

seiscentos anos, perguntas essas que, admitindo que ele não as tenha querido fazer, fê-las a 

partir do momento em que se lançou no anonimato, lançou a sua irmã da casa humanal e 

divinal, lançou ao não nos contar sobre a entrega ou não do livro a ela e também ao terminar o 

livro de forma abrupta e suspeitosa – embora o “abrupta” e “suspeitosa” resvale na própria 

estética medieval, permiti-me encará-lo assim. Não sabia, entretanto, como responderia a 

essas perguntas, como os personagens se desenvolveriam ou mesmo se haveria mais 

personagens e que vulto tomariam. Decidi, portanto, começar pleonástica e 

metaficcionalmente pelo começo, com a ideia de que o livro se escreveria a si mesmo, e 

deixei-o falar. Dei a ele a voz e o domínio da escrita e, a cada vez que sentia a necessidade de 

interferir, perguntava-me mentalmente se ele aceitaria a intromissão. Por vezes foi-me 

solícito, por outras, recusou peremptoriamente qualquer tentativa de intromissão. Nessas 

vezes, resignava-me a acompanhá-lo e a digitá-lo. Por sorte, tanto eu quanto o autor tínhamos 

a mesma liberdade de pensamento, dávamo-nos as mesmas asas às nossas imaginações; ele, 

provavelmente, por se tratar de um manuscrito medieval e, portanto, essencialmente 

metaficcional; e eu, certamente, por precisar sê-lo. Não diria que foi um processo fácil, como 

pode parecer ao se falar em dar asas à imaginação ou então proteger-me comodamente sob o 

manto da metaficção historiográfica medieval e, assim, permitir-me a tudo e tudo justificar 

por esse meandro. Pelo contrário, perder-me e deixar-me perder levou-nos muito mais a 

encruzilhadas e becos sem saída do que a veredas facilmente atravessáveis, o que, contudo, 

foi estimulante e condição sine qua non para o propósito lúdico e teórico dO Romance. Não 

poderia dizer que escrevi em fluxo de consciência, talvez em algumas passagens, como a do 

sonho do Irmão Crispim e a da Vaca Helga recitando o Bardo Thodol para o monge Keiran – 

personagens estes, aliás, que simplesmente apareceram no texto sem aviso prévio, 

aparecimento, este sim, uma espécie de fluxo de consciência –, mas é interessante notar como, 

pelo menos na visão deste autor, O Romance do Horto, como obra acabada, parece-se muito 

com um fluxo de consciência, sem ter sido necessariamente ou integralmente assim 

construído. O que eu poderia dizer a respeito do fluxo de consciência é que, nos momentos 
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em que não via saída dos labirintos que permiti serem criados, o fluxo de consciência 

facilitou-me achá-la, ainda que esbarrasse em novas intransponibilidades. Se associamos a 

ideia do fluxo de consciência ao devir narrativo, ainda que orientado – mas jamais onisciente, 

porque, de fato, não tinha conhecimento de tudo o que estava ao me redor, agindo muito mais 

como coordenador do inesperado do que como organizador do estabelecido – então podemos 

dizer que, sim, escrevi em fluxo de consciência, ou melhor, permitir que se escrevesse em 

fluxo de consciência, um grande desdobramento de fluxos de consciência, a ponto de apenas 

poder-se identificá-los, mas, muitas vezes, não conhecer-lhes a mente de onde emanou o 

fluxo. Não seria estranho se, em análises futuras feitas por outras hermenêuticas, fossem 

encontradas características de surrealismo em certas passagens dO Romance, muito 

provavelmente as mesmas que foram escritas em fluxo de consciência, como eu já havia 

sugerido e discutido anteriormente na parte teórica deste trabalho, mas, se a mim fosse 

perguntado, diria que o efeito do surreal e do fluxo de consciência ainda está, parece-me, 

muito mais presente no conjunto da obra do que nos elementos narrativos que a constituem, 

talvez pelo próprio fato da circunscrição estética medieval em que se encontra O Romance do 

Horto, isto é, a partir do momento em que, do nosso ponto de vista, é possível, ainda que por 

um viés diacrônico, encontrarmos, na literatura medieval, fluxo de consciência e surrealismo, 

o que faria dO Romance, portanto, por mimese de gênero, também ele, surreal. Mas, se a 

literatura da Idade Média é ou não, ainda que por nosso olhar e nossa hermenêutica, um fluxo 

de consciência e está numa estética surrealista – a partir de nosso conceito diacrônico, 

evidentemente –, não me atreveria, aqui, a arquitetar uma resposta, pois não é o fulcro no 

momento, e também faz parte do jogo levantar questões sem necessariamente respondê-las, 

pelo menos não necessariamente de pronto. 

E assim foi se construindo a narrativa e se direcionando o enredo dO Romance: em 

fluxo de consciência, em consciência observada, em onisciência relativa, em parceria 

supervisionada e também, outras vezes, simplesmente, por aquiescência. E o mesmo processo 

se deu com os personagens. A princípio, pensei em fazer de D. Tadeu, D. Alberto, Inês e D. 

Miguel, que foi chamar-se Miguel somente mais tarde, os personagens centrais da trama, pois 

eram esses uma das poucas certezas que tinha quando comecei a deixar-se escrever o livro. 

Ocorre que personagens, assim como nós mesmos, só são personagens a partir do momento 

em que interagem com outros personagens ou com eles mesmos, isto é, é preciso que haja 

uma alteridade para que o indivíduo se reconheça e seja reconhecido como tal, mesmo que 

essa alteridade seja criada a partir de um diálogo interno. D. Hermenegildo, por exemplo, 
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deveria ser um personagem secundário. De fato, pensei em apenas uma rápida participação, 

aquela em que, segundo os estudos de Maler, discute-se a sua autoria para o Orto do Esposo a 

partir de um pedaço de papel colado na capa de uma das cópias atribuindo-lhe a autoria. O 

interessante dessa polêmica é que, diferentemente das perguntas sem resposta que o autor do 

Orto do Esposo faz, ela também é uma pergunta sem resposta, um desafio ficcional, mas que 

não vem da ficção, e sim da teoria literária, de um fato. Mais uma vez, antes mesmo de O 

Romance do Horto entrecruzar teoria e ficção, essa interferência ao redor do Orto já se fazia; 

o Orto do Esposo já era, portanto, ele mesmo, um perder-se, tanto no nível da didática-

exemplar sincrônica quanto no nível da sua fortuna crítica diacrônica. É o próprio Maler quem 

demonstra que o Orto do Esposo é uma possibilidade de algo que não se pode mais verificar 

como verdadeira, apenas intuí-lo via ecdótica e codicologia. Não parti, portanto, como autor, 

apenas do desejo de divertir-me, ou da necessidade de preencher lacunas; ao aceitar o desafio 

de metaficcionalizar uma obra medieval como o Orto do Esposo pela mimese genética, e 

sobre isso discuto anteriormente na parte teórica, aceitava também, pude percebê-lo depois, já 

no meio do caminho, que a mimese não era só genética, mas era também uma mimese de 

modelo. Explico melhor. Assim como Maler indica a possibilidade de outros manuscritos, 

dois, para ser mais preciso, terem existido antes daquele que foi encontrado em Alcobaça, e 

dos quais ele é cópia, também eu, através da teoria que construí antes da ficção, falei de um 

livro que só existiu em minha mente, mas que deu origem ao que agora apresento escrito. Não 

afirmaria que se tratou de uma coincidência ou de uma influência, nem acho que seria capaz 

de justificar, também por este fato, mais uma vez a circularidade labiríntica dO Romance, mas 

poderia dizer que, como autor – ou como um dos autores –, a experiência de mimetizar e 

metaficcionalizar o que já era mimese e metaficção por conta das próprias condições 

históricas de produção é um ato de circularidade, é, como disse antes, e talvez agora fique 

mais claro, escrever um palíndromo, ou um anagrama, ou talvez um palíndromo de um 

anagrama: há uma unidade, um tema que se desdobra quantas vezes forem necessárias para 

que se chegue, paradoxalmente, ao mesmo lugar, apesar de os caminhos percorridos terem 

sido distintos.  

D. Pedro e Inês de Castro eram as personagens históricas que lastreariam a parte 

historiográfica de minha metaficção. Também eles teriam rápidas participações, pois eu não 

tinha intenção de dar à historicidade uma maior importância, na medida em que pensei-a 

como pano de fundo apenas, como testemunha da época em que se passariam os eventos da 

escrita do Orto e DO Romance do Horto. Ocorreu que o devir narrativo de que já falei tem 
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seu preço: preencher lacunas sobre as quais só se tem ideia da medida é um risco. Escrever O 

Romance do Horto foi, para mim, um risco narrativo, principalmente pelo fato de haver um 

prazo para o seu término e um escopo teórico a ser respeitado, mesmo com toda a liberdade 

de criação assegurada. Logo Inês de Castro tornou-se uma vilã e uma antagonista, mesmo 

depois de morta. D. Pedro também, creio, se cumpri razoavelmente meu papel, foi um 

personagem bastante humanizado. Nada de suas características foi inventado, tudo veio das 

crônicas de Fernão Lopes e de outros historiadores, e também de outros escritores, como o 

próprio Camões. As circunstâncias em que essas realidades se apresentaram, entretanto, essas 

foram ficcionalizadas, historiograficamente metaficcionalizadas. Inês de Castro, 

originalmente, deveria aparecer apenas no final do livro, carregando o Orto do Esposo entre 

os braços no traslado de seu cadáver para Alcobaça, além de ser, apenas por comentários, a 

origem, junto a seu duplo, Inês Figueira, de toda a ação. O próprio D. Pedro também não 

passaria de uma cena, provavelmente comentada, em que pediria a D. Hermenegildo que 

fosse feito um livro para ser dado de presente. Felizmente não foi assim. D. Pedro e Inês de 

Castro acharam espaço para crescer e se enraizar na trama de forma irreversível. Outros, 

como o grupo da Fonte dos Amores – Melusina, Perpétuo e São Bertalião – não deveriam 

passar de uma única página, mas acabaram sendo parte integrante e contributiva do texto, a 

ponto de a primeira vir a ser amante de D. Pedro, o segundo ser uma referência onomástica à 

própria questão da circularidade da narrativa, em todos os níveis, e o terceiro pontuar questões 

de hagiografia e também servir de elemento sintetizador da anacronia que pretendi construir 

dentro dos princípios de uma linearidade surreal em relação à ordem da escrita, isto é, quem 

escreveu sobre quem e quando. Como uma árvore que, à medida que cresce, desenvolve 

galhos que vão se bifurcando, não havendo quem os pode, outros personagens foram 

ganhando espaço porque houve a necessidade, como já disse, de responder perguntas que a 

narrativa de rédeas soltas ia produzindo. Assim, a partir de um certo momento do texto, 

notadamente aquele em que D. Tadeu e D. Alberto iniciam sua busca mítica, típica das 

aventuras medievais, personagens como o Cavaleiro Chevalier, o jogral Lymphatus, o 

astrólogo Qamaruzzamãn e o Barão Hieronymus, apenas para citar alguns, surgiram para dar 

sentido às pontas soltas da narrativa. O que muito me espantou, confesso, foi como as coisas 

se concluíram. Dou um exemplo. A bruxa Sorgin, um dos elementos de comicidade dramática 

da narrativa, não tinha, intencionalmente, motivo nenhum para reaparecer depois da metade 

do livro. Quando apareceu, resolveu, porque também ela o iniciara, o problema da busca 

mítica de D. Tadeu e D. Alberto, e o mais interessante é que a lâmpada mágica, objeto dessa 
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busca, só vai revelar sua função quando já se a esqueceu! Ou seja, as inserções, posso dizer, 

inesperadas, aos poucos, foram se revelando fundamentais para o seguimento da narrativa. 

Não posso dizer, entretanto, que confiava plenamente nesse fechamento. Tinha muito mais em 

mente que corria um risco enorme ao deixar a narrativa nas mãos de um autor a quem 

deleguei meu próprio fluxo de consciência. 

Outros personagens já habitavam a minha imaginação, como o Coruja Escarlate. Não 

foram criados, contudo, para O Romance do Horto, embora O Romance os tenha adotado. De 

qualquer forma, num primeiro momento, o Coruja Escarlate representou um problema. Ele 

não só se mostrou como o protagonista de uma linha narrativa paralela, secundária à linha 

principal, como também teria que trazer consigo seu próprio mundo, suas próprias relações e 

seus próprios antagonistas. O que era para ser uma referência, acabou se tornando um enredo 

paralelo, e mais, acabou levando à criação de Maurrice LeClerc, personagem em que jamais 

teria pensado se não fosse o Coruja Escarlate. De Maurrice para o Coruja Negra o processo 

foi quase, se é que se pode a isso se referir assim, natural. A dificuldade maior, diria, não foi a 

criação ou a inserção de Maurrice e dos Corujas na narrativa, mas fazê-las coerentes, fazê-las 

integrarem-se à narrativa mestra, o que aconteceu da metade do livro até o final. Tive mesmo 

dúvidas sobre permitir espaço nO Romance para o Coruja e seu arqui-inimigo. A cada linha 

que lhe dava, tinha a impressão de estar me distanciando da estética, ainda que de imitação, 

medieval. É claro que transformar O Romance em também um livro de aventuras, porque é de 

aventuras que também os romances de cavalaria são feitos, era minha intenção, caso 

contrário, se me mantivesse apenas na sustentação teórica pela metaficção, o livro não 

permitiria uma aproximação dos não iniciados que eu gostaria que ele permitisse, ou seja, não 

estaria cumprindo o outro objetivo desta tese-ficção: divertir. Lembrei-me, contudo, durante a 

composição do romance, de Eurico, o Presbítero, de Alexandre Herculano. Se Eurico, pelas 

mãos de Herculano, em um romance histórico passado no século VIII, podia ter um alter ego 

como o Cavaleiro Negro, entendi que não haveria maiores problemas em dar a D. Tadeu  

igualmente um alter ego heroico como o Coruja Escarlate. E mais: neste caso, estaria 

construindo uma mimese dupla ou sobreposta, onde coexistem a estética medieval genuína e a 

imitada do século XIX, e não teria sido a primeira vez, já que Rebelo da Silva, neste quesito 

da literatura medieval de imitação, também é inspiração e referência. Naturalmente, 

Herculano não tinha à sua disposição referências de histórias em quadrinhos, com o Coruja 

Escarlate deixa transparecer, mas, dentro da dinâmica pós-moderna de promover o diálogo de 

referências literárias passadas e contemporâneas, sem desconfigurá-las, creio estar escusado, 
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ao menos no nível da sua inclusão nO Romance. O que posso dizer em relação a essas 

metades do livro é que num primeiro momento lidei com o desafio de deixar perguntas em 

aberto, aceitei o enorme risco de perder-me e ver-me perdendo-me sem interferir. Depois, foi 

preciso responder às perguntas, de achar-me e fazer a narrativa achar-se. Creio que ela tenha 

se achado, mas muito próximo de perder-se por completo. Aqui confesso o risco assumido.  

Um personagem sobre o qual gostaria de falar um pouco mais é Guinefort. Desde que 

comecei a pensar nO Romance, Guinefort, eu imaginava, teria um lugar garantido na 

narrativa, mas, como não havia ainda discutido teorias ou feito esboços mais detalhados, o 

santo cão era só uma promessa. Não sabia nem mesmo se ele falaria ou não, nem como se 

comportaria, nem com quem dialogaria. O que Guinefort tem em comum com todos os 

personagens é o risco que correu ao constar da narrativa, que era o risco de todos nós, o de 

perder-se. A primeira intenção mais reconhecível como tal foi a de fazê-lo salvar Inês 

Figueira do ataque de lobos quando era pequena, tornando-o a causa principal de todo o 

desenvolvimento posterior da personagem Inês. É claro que isso poderia ter acontecido de 

várias formas, mas o fato de os relatos medievais da hagiografia de Guinefort contarem que 

ele foi morto pelo seu próprio dono por este não perceber que fora o seu cão quem matara 

uma cobra que se metera no berço de seu filho, deu-me a ideia de reduplicá-la, reescrevê-la, 

recontando o seu mito original e, dessa forma, ampliando-o. O fato é que, além de eu gostar 

do personagem – e  isso bastaria – Guinefort terminou por antecipar sua presença nO 

Romance quando criei uma cena para servir de citação na parte teórica do trabalho. A partir 

daquele momento – e o mesmo aconteceu com o Bando Hellequin –, Guinefort estava 

inexoravelmente enredado nos descaminhos do livro, e restava-lhe, e a mim, deixá-lo vagar 

por onde fosse possível, por onde a narrativa o chamasse. Um dos exemplos desse 

descaminho é análogo ao da bruxa Sorgin: Guinefort reaparece quase no final do livro como 

um dos elementos-chave da busca mítica de D. Tadeu e D. Alberto. Essa mesma busca mítica, 

inclusive, surge não da necessidade de emendar os fios soltos da narrativa, embora eu tivesse 

essa preocupação dada a extensão do livro àquela altura, mas da pertinência da mimese 

literária medieval, que nos apresenta muitos modelos de buscas sagradas no tipo quid pro 

quod, em que se busca algo para trocar por alguma coisa que servirá no futuro para uma outra 

troca e assim por diante até se chegar ao objeto, pessoa ou ação desejada. Longe de ser uma 

solução, embora tenha acabado se tornando uma, mostrou-se, como tudo o mais na narrativa, 

mais um problema a ser resolvido. Todo O Romance do Horto é uma espiral de resoluções 

que terminam em novos problemas que levam a novas resoluções, construindo a estética 
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labiríntica de modelo narrativo medieval, que é metaficcional no sentido de suas histórias 

serem – e se sabe porque se conta que assim é muitas vezes – validadas por outras histórias e 

referências diversas em outros manuscritos. Ora, o próprio final dO Romance é uma solução 

que leva necessariamente a outro problema, que, de certa forma, sugere uma nova narrativa 

que supostamente está perdida ou ainda não foi escrita. No primeiro caso, o término do livro é 

eficaz pois não haveria mais material original disponível ao monge Keiran para cópia; já no 

segundo, manteve-se a questão da autoescrita, do testemunho do leitor em ler uma obra sendo 

produzida “em tempo real”, que é uma das características, a da ilusão de tempo da escrita, 

medieval, pois é fluxo de consciência. Não saber o que acontece em seguida, ou se sequer há 

algo com o qual a história segue, também é uma característica manuscrita medieval, como é o 

término, creio porque assim se me parece, do Orto do Esposo. 

O tempo, assim como o espaço, também são elementos narrativos importantes nO 

Romance do Horto. Ambos deveriam servir ao propósito do descentramento da dinâmica do 

pós-modernismo e à estética labiríntica metaficcional para poder dar à narrativa ainda mais o 

aspecto medieval de onde começa e de onde termina um manuscrito, e por quais outros 

manuscritos é possível compreendê-lo como realmente escrito. A questão do tempo é múltipla 

nO Romance: imaginei várias temporalidades não necessariamente de acordo com o número 

de autores, embora pense que tenha chegado a realizar essa ligação, mas também em relação 

aos personagens que não são narradores – não tenho certeza absoluta de que haja personagens 

que não sejam narradores. Dessa forma, o tempo real, que é o tempo de leitura do romance, é 

seccionado no plano no tempo psicológico em vários outros tempos, cada um com seu ritmo, 

dando características próprias a cada um que o emprega, não há como não usar o jogo de 

palavras, a seu tempo. Há vários exemplos no livro, como o intervalo em tempo real que dei 

ao manuscrito quando suas primeiras páginas foram entregues para a avaliação da banca de 

qualificação da tese, ou seja, uma pausa, para o autor, em tempo real, que o próprio livro, se 

não pode efetuá-la, a simula e a denuncia. A passagem do Irmão Crispim é outra alegoria do 

tempo narrativo e das questões que envolvem sua estrutura, isto é, o que deve ser contado? O 

que deve ser cortado? O que deve ser aproveitado? Qual é a relação ideal entre o tempo 

narrativo e o tempo da leitura? Irmão Crispim, confesso, era a minha própria voz, do 

romancista de primeira viagem preocupado com a questão do “o que narrar?”. Conforme a 

narrativa avança, amplio a questão. Logo os próprios personagens, com os exemplos da busca 

mítica de D. Tadeu e D. Alberto e da sua permanência do país da Cocanha, também estão 

conscientes de que algo está descompassado; há um paralelismo bidimensional do tempo: o 
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tempo histórico em que D. Afonso ordena o assassinato de Inês de Castro – evento que os 

personagens  não chegam a testemunhar ou mesmo conhecê-lo em sua cronologia natural – e 

o tempo da narrativa mítica. Se Irmão Crispim não tivesse sucumbido à sua curiosidade, teria 

visto esta solução, ou pelo menos tentativa de aproximação de uma solução para as questões 

temporais do narrar. Outro exemplo de manipulação temporal é o nome árabe 

Qamaruzzamãn, que significa “tempo da lua”, tempo esse necessário para que o próprio 

astrólogo fosse encontrado na busca mítica que, como se sabe, não tem um tempo definido. Já 

o espaço tem sua função descentralizadora mais marcante, junto com o tempo, no país da 

Cocanha e na busca mítica como um todo, porque é ao entrar nesse espaço não ficcional – em 

relação à própria ficção –, que D. Tadeu e D. Alberto têm a percepção da outra temporalidade 

por que passam. Dois autores teóricos foram fulcrais na construção dessa espiral do tempo: 

Proust, com suas questões de memórias afetivas e suas relações temporais com a leitura; e 

Genette, com as questões da tessitura textual: onde terminam, onde acabam, suas imitações, 

suas várias categorias de reduplicação, da estética do palimpsesto, etc.   

A presença de personagens mitológicos, como Narciso e a Esfinge de Édipo, também 

descentralizam, porque fissuram o que seria, para o âmbito do romance, o real e o mitológico. 

Sabe-se que muitos romances medievais estão repletos de figuras mitológicas, bastaria apenas 

citar O Romance de Melusina, por exemplo, personagem, aliás, que frequentou O Romance do 

Horto. Esta obra não estaria completa, no sentido da releitura e do reaproveitamento da 

estética literária medieval, se não inserisse os personagens desse universo que, além de serem 

elementos literários de sua época, são marca indelével desta mentalidade histórica; não é à 

toa, por exemplo, que faço algumas referências à série de tapeçarias da Dama e do Unicórnio 

e, mais notadamente, ao próprio unicórnio. Pretendi deixar ao máximo esses elementos livres 

de suas referências históricas e literárias cristalizadas, para obter um maior efeito de 

familiaridade destes com O Romance, isto é, como se as passagens em que se encontram no 

livro ainda não tivessem passado por sua cristalização histórica e semântica, tivessem livre 

movimentação pela época, mimetizada, em que nasceram. Quando dei voz à Esfinge, quis 

exatamente o efeito de “presente” histórico, quando da releitura, pelos medievais, das 

mitologias antigas, com o diferencial de os personagens mitológicos questionarem essa 

releitura. 

NO Romance há muitas referências literárias, e são tantas que não sei se seria possível 

escrevê-lo sem elas. Ou melhor, seria, mas soaria estranho um psedomanuscrito medieval sem 

nenhuma referência coetânea, sem referências a outras obras que contêm referências a ele 
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mesmo, urdindo a intertextualidade medieval. No livro, há as referências de literatura 

medieval de diversas origens, como o Decamerão, o Orlando Furioso, algumas novelas de 

cavalaria, e também outras mais distantes, como Pinóquio e D. Quixote, entre outras. Não 

quis, entretanto, intertextualizar essas referências literárias apenas com o propósito de 

destemporalizar O Romance – uma de minhas intenções era fazer com que o leitor não seja 

capaz de perceber se o que está lendo é o original dO Romance, uma das cópias manuscritas 

ou uma referência a si mesmo constante em outro manuscrito qualquer –, como também 

desejava ir além da plasmação da tessitura literária medieval, no caso, bastante ampliada – 

não podemos esquecer que tinha compromissos acadêmicos com o trato da estética medieval. 

Um de meus maiores desejos, como já disse anteriormente, era o de render uma sincera 

homenagem ao percurso acadêmico percorrido, sem o qual não teria o suporte, teórico e 

literário, necessário à elaboração deste trabalho. Todas essas referências são, no fim, o peito 

aberto do autor, um grande, repito, reconhecimento ao que a academia me proporcionou, 

pontualmente ou sugerindo a expansão de horizontes. Por isso insisto na questão da 

pertinência da tese-ficção, pois, se por um lado, aprendi e compreendi a importância da 

discussão teórica, também enriqueci minha bagagem de leitura e, principalmente, entendi que 

foi o cotejo entre a discussão teórica e a leitura dos textos o que deu sentido a ambos, ou 

melhor, o que deu novos e mais sentidos a ambos. Digo-lhes, por fim, a respeito desse breve 

tópico: se não citei o Frankenstein de Mary Shelley foi por pura falta de tempo. Em 

compensação, não pude evitar a criação do Monstro Terenciano. 

Talvez fosse importante falar um pouco sobre as várias formas de diálogos nO 

Romance, isto é, o uso alternado de aspas e travessões ou, em alguns casos, nem um nem 

outro, valendo-me de uma claríssima influência saramaguiana de contiguidade, pois é algo 

que se percebe sem dificuldade e acredito suscite algumas indagações. Diria que, para isso, 

não tenho uma resposta. Fui, desde o começo, seguindo o espírito medieval de uma quase 

falta de pontuação, dependendo da semântica e da atenção do leitor para identificar os 

personagens e suas falas, até que cheguei no episódio do Irmão Crispim. Quis, é verdade, dar 

ao episódio uma característica extra libris, fazer dele uma passagem onírica, dar-lhe uma 

outra dimensão narrativa que, apesar de estar no texto, de certa forma, não estava, porque 

poderia ser o sonho de outro dos vários autores do livro, tanto os de fato como os prováveis. 

Em seguida fiz o mesmo com o episódio em que faço referência aos jovens do Decamerão. 

Outra vez, queria destacar de alguma forma que aquela era uma passagem provável, não uma 

passagem atrelada à narrativa, uma espécie de narrativa paralela ou, em bom medievalês, um 
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pequeno comentário ao texto que o referencia e que, por isso mesmo, não faz parte do texto, 

ainda que lá esteja. Depois, entretanto, utilizei o travessão para alguns diálogos entre os 

personagens da busca mítica de D. Tadeu e D. Alberto, e cheguei mesmo a fazê-los em rima. 

Mas, como se pôde observar, não só já estávamos em outro momento da narrativa, como a 

intenção já parece outra. O trecho dialogado por travessões, na parte final do livro, não 

representa mais, exatamente, um distanciamento ou um paralelismo narrativo do tipo 

comentário agregado porém não enxertado, mas um estranhamento por parte de D. Alberto e 

D. Tadeu em relação àqueles com quem dialogaram com travessões, ao passo que, entre eles 

mesmos, o travessão não era utilizado, e sim a contiguidade. Confesso que não premeditei 

nenhum motivo mais profundo, além dos que expus, para a alternância das marcações gráficas 

dos diálogos, embora em todas elas possa se falar em estranhamento. Penso que identificar os 

vários tipos de estranhamento faz parte também do ato de leitura do leitor, seja ele qual for, 

pois, teoricamente, também abracei a Estética da Recepção como elemento de composição dO 

Romance. E não podemos esquecer que, antes de tudo, minha intenção era divertir. Ao dar 

todas as respostas ou configurar de forma clara inter-relações e intertextualidades narrativas 

estaria privando o leitor deste desafio, desta diversão: o estaria tolhendo, como leitor. Poderia 

culpar o Ulisses, de Joyce, como influência, mas quais são, realmente, os limites das 

influências literárias? 

Outro elemento narrativo que serve de base para O Romance foi o que eu chamei de 

idioma universalis litterarius. O recurso não é, evidentemente, criação minha, mas talvez 

possa reivindicar o seu nome de batismo, ou pelo menos é de Henri d’Occitane o primeiro uso 

do termo latino. O termo surgiu de uma questão que, pelo menos no meu entendimento, nunca 

foi um empecilho ou um complicador em várias ficções, como o fato de personagens que 

falam idiomas diferentes se entenderem, ou no caso de seres humanos e animais falarem a 

mesma língua. Muito pelo contrário, não só pelo fato de esse ser um elemento de ficção, o 

entendimento inter línguas sem nenhuma lógica formal, ao menos para mim, sempre foi 

instigante e deixou as literaturas que disto se utilizam mais atraentes. NO Romance do Horto, 

seria possível argumentar, como cheguei a fazer levemente, a erudição de alguns personagens 

no que se refere ao conhecimento de outros idiomas. Entretanto, são muitas as vezes em que 

os personagens têm que se comunicar em outra língua, como o árabe, o francês, o português, 

o latim, o italiano, o grego e até o fictício grego dos seres mitológicos. Eu poderia lançar mão 

do recurso da nota de rodapé explicativa, como fazem muitos autores que se defrontam com a 

questão: “traduzido desta ou daquela da língua”. Não acreditei, entretanto, que essa 
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explicação funcionasse dentro do espírito de uma obra que me dispensou como seu autor, no 

aspecto formal. Penso que,  nO Romance, uma nota de rodapé deste tipo tiraria da obra esse 

caráter de independência ou interdependência entre seus autores e também não se coadunaria 

bem com a ideia fictícia que quis dar de escrita em tempo real. O leitor sabe que sou eu a 

escrever o livro, mas, durante a leitura, não é necessário que isso lhe seja dito porque ele já 

aceitou, lembrando Umberto Eco, as regras daquela ficção que me exclui de suas páginas. No 

entanto, me parecia urgente uma explicação, porque não posso justificar qualquer artifício 

literário apenas pelo fato de ser uma obra metaficcional, uma literatura fantástica. A solução 

que encontrei foi inserir no próprio mundo ficcional dos eruditos que leram e glosaram O 

Romance do Horto um conceito criado por eles mesmos que explicaria essa, a princípio, 

incoerente interlocução plurilíngue. Deixei, assim, que a minha própria literatura medieval se 

explicasse através de seus comentaristas. 

Outras questões poderiam ainda ser levantadas, mas creio que já o fiz de forma 

exaustiva tanto na parte teórica quanto na parte ficcional deste trabalho, mesmo porque este é 

um pós-escrito, um posfácio, uma pequena e sincera satisfação ao leitor e um rápido relatório 

para a defesa deste romance enquanto tese. Acredito que, a partir daqui, outras perguntas se 

farão, ou melhor, outros diálogos se construirão; alguns chegarão a termo, outros nascerão, 

criarão asas e não se saberá ao certo onde pousarão, mas é bom que se tenha diálogos em 

pleno voo, sobre nossas cabeças. Termino citando, mais uma vez, Ítalo Calvino, em quem 

descobri sustentação para o que, temia, talvez não tivesse sustentação: a subjetividade criativa 

do autor. Faço, pois, minhas, as palavras do escritor italiano:  

“Creio que divertir seja uma função social, corresponde à minha 

moral; penso sempre no leitor que deve absorver todas estas páginas, é 

preciso que ele se divirta, é preciso que ele tenha também uma 

gratificação; esta é minha moral (...). Não sou só eu que penso assim; 

por exemplo, também um escritor muito atento aos conteúdos, como 

Bertolt Brecht dizia que a primeira função social de uma obra teatral 

era o divertimento. Penso que o divertimento seja uma coisa séria”. 

(CALVINO, 2001, 5-7). 

 

 E o que é uma tese-ficção senão um divertimento sério? 
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