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Queridos amigos, bom dia! Um magnífico final de semana para 
você e todos os seus. Seguimos, neste sábado, com o capítulo “A dança da 
morte”, do livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado. O relato, como o próprio 
nome deixa transparecer, resgatará, sob a observação do autor, como se deu a 
morte de João Batista, aquele que veio pelo deserto anunciando a chegada do 
nosso Salvador. Vamos ao texto: 

 

A DANÇA DA MORTE – Parte 2 
 
Quando os servos, pela quarta vez, entraram no 

salão como novas iguarias, o rumor lá fora se avolumara 
assustadoramente. Os convivas começaram a perceber 
palavras trazidas pelo vento e que não eram de louvor ao 
tetrarca. 

 
Herodíades segredou aos ouvidos de Ântipas. Ele 

ouvira, distintamente, os gritos: Iocanaan! Iocanaan! 
 
As harpas, entretanto, principiaram a cantar. Os 

vinhos jorravam nas taças e o burburinho dos convivas abafou 
os rumores da noite. Vitélio notara os temores de Ântipas e de 
Herodíades: 

 
- Sois, realmente, queridos da população. Não me esquecerei 
de narrar a César... 

 
Herodíades mordeu os lábios. 

 
Nas mesas dos príncipes, os saduceus 

discutiam a ressurreição dos mortos, contestando-a. Um fariseu, de barba 
pontuda de chibo, indagava: 

 
- E como julgais que possa vir Elias? 
 
Ântipas estremeceu e, erguendo a voz, perguntou: 
 
- Acreditais na vinda de Elias? 
- Elias não morreu, tornou o de barba de chibo. 
 
Vitélio inquiriu, devorando um pedaço de carne: 
 
- De quem falam? 
 
Ântipas explicou: 
 
- De um profeta que os judeus esperam e que anunciará a 
restauração do trono de Davi. 
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- Todos os povos vencidos esperam um salvador, tornou Vitélio, 
engolindo um naco de pastelão. No entanto, quando aparecer 
Elias, será agradável a César não poupá-lo. 
 
Herodíades sorriu: 
 
- Já prestamos esse grato serviço a César... 
 
Ântipas fitou-a com angústia. Mas Vitélio: 
 
- César dar-vos-á a coroa e o cetro da Judéia; mas, então, esse 
Elias... 
 
A multidão, ao longe, impedida de transpor a ponte sobre o fosso, 

gritava em altos brados: 
 
- Iocanaan! Iocanaan! 
 
Vitélio indagou: 
 
- De quem falam? 
 
E Herodíades: 
 
- De Elias. 
- Então... 
- É o que dizem... 
 
E fitou Ântipas intencionalmente. 
 
Ântipas franziu o sobrolho e suplicou: 
 
- Não digas isso; porque, se se trata de Elias, nosso poder será 
abatido. 
 
Herodíades exclamou cheia de ironia: 
 
- És bem um idumeu supersticioso! Olha para mim. Corre em 
minhas veias o sangue dos velhos sacerdotes de Israel. Não 
temas. 
 
A música iniciou delicada canção. As ânforas passeavam pelas 

mesas. Cresceu o rumor de vozes e o tinir das taças. 
 
Herodíades disse baixinho a Ântipas: 
 
- Manda chamar o Batista! 
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- Não me fales nisso hoje! Exclamou o tetrarca. 
- O povo se levanta por ele, sublinhou Herodíades. 
- Pior será se o matarmos. 
- Tens medo. Está dominado por ele. Não és um forte. 
- Hoje é dia de festa; não mancharei este dia com sangue de um 
justo. 
- Não me amas, Ântipas! 
- Basta! Fala-me de coisas alegres. 
- Escuta o clamor do povo! 
- Que importa? Contamos com a amizade de César. Fala-me 
coisas alegres. Sabes que estás linda? 
 
Dizendo isto, Ântipas fez encher a sua taça, a de Vitélio e da de 

Herodíades. Com voz alterada, exclamou: 
 
- Bebamos à saúde de César! 
- A César! Fez Vitélio. 
 
As taças retiniram. 
 
Herodíades segredou qualquer coisa ao mordomo, que se 

afastou. Minutos após, aproximou-se-lhe, com profunda reverência, o chefe dos 
eunucos. Ela lhe deu uma ordem em voz baixa. 

 
Serviam-se agora bolos de mel e tortas de amêndoas. Ântipas e 

Vitélio bebiam um vinho cor de ouro. Nas mesas dos príncipes as taças 
tilintaram. A lua minguante apareceu no fundo do terraço, por sobre as cabeças 
negras das montanhas. As flautas e os tamboris abafavam o clamor distante da 
turba. 

 
Tinha passado, havia muito, da meia-noite. 
 
E, como o luar tingira os rebordos das cristas rochosas com sua 

luz amarela, os dois discípulos de João puseram-se de novo em marcha, 
arrancando-se penosamente do fundo escuro da gruta, em que se achavam, e 
atingindo as grimpas da serra. 

 
Encontraram, a custo, o caminho, e por ele marcharam, com as 

pernas pesadas, em procura da estrada de Masqueros. 
 
Repentinamente, como um relâmpago imobilizando todos os 

olhares e todos os lábios, surgiu, no meio da sala, a figura estranha de uma 
dançarina, tão nova e tão esplêndida na sua nudez coruscante de pedrarias, 
que os fariseus não tiveram tempo de execrá-la, nem os príncipes de erguer-
lhe louvores. 

 
Ninguém havia notado por onde ela entrara. Todos os olhares 

estavam fixos no seu corpo moreno, em sua cabeça, quase infantil, onde a 
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cabeleira se bipartia como duas asas de pássaro negro, caindo nervosamente 
sobre as espáduas. 

 
Ereta, sobre o rubro tabele babilônico; os seios apertados por um 

suporte de esmeraldas e diamantes; a cintura fina, o ventre esplendendo em 
leves tons dourados, até a orla do calção de seda esverdeada com aplicações 
de pedras; as pernas harmoniosas sustentando-se firmes nas pontas dos pés, 
os tornozelos enlaçados por argolas de ouro e incrustações de ourivesaria; e 
os braços, como de duas asas lançadas para trás, na atitude de desferir um 
voo; e as mãos vibrantes, sacudindo os crótalos sonoros, a aparição 
maravilhosa fitava Ântipas com suas pupilas verdes mais fulgurantes do que as 
esmeraldas que pendiam de suas orelhas, emoldurando-lhe o rosto. 

 
Os primeiros momentos foram de inibição; mas à comovida 

surpresas sucedeu entusiasmo delirante. No tablado dos músicos, calaram-se 
todos os instrumentos e, apenas uma harpa ficou tangendo esquisita endeixa, 
de longos compassos, como o ritmo das caravanas do deserto. 

 
Na próxima semana seguiremos com a terceira parte do relato. 


