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Meus queridos 
amigos, bom dia! Um magnífico 
final de semana para você e 
todos os seus. Seguimos, hoje, 
com a terceira parte da “A dança 
da morte”, capítulo retirado do 
livro “Vida de Jesus”, de Plínio 
Salgado. Vamos direto ao texto: 

 

A DANÇA DA MORTE – 
Parte 3 

 
Os primeiros 

momentos foram de inibição; mas 
à comovida surpresa 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 de caravanas no 
deserto. 

 
- Eis que vemos aquela de que falou Salomão! Exclamou um 
saduceu. É semelhante ao talhe da palmeira e os seus seios são 
cachos de uvas! 
 
E um príncipe da Galileia, repetindo os versos do “Cântico dos 

Cânticos”: 
 
- Quem é esta, que aparece como a alva do dia, formosa como 
lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com 
bandeiras? 
 
Vitélio exclamou: 
 
- Dança, ó Vênus Afrodite! 
 
A dançarina fitava fixamente Ântipas, entreabrindo levemente os 

lábios. 
 
O tetrarca, trêmulo e pálido, palpitava em violenta emoção. 

Parecia-lhe ver Herodíades no esplendor dos dezesseis anos, enriquecida pela 
estranha magia daqueles olhos cor do mar e daqueles ritmos alados. 

 
- Quem é esta? Perguntou a Herodíades. 
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E Herodíades respondeu numa só palavra: 
 
- Salomé. 
 
Então Ântipas fez um gesto. E Salomé começou a dançar. A 

harpa, quase em surdina, esmorecia como um horizonte que se afasta. 
 
Salomé desfraldou o véu azulado, à semelhança de ave 

fantástica. Os braços tinham as ondulações misteriosas da fimbria longínqua 
do oceano. O corpo era como a palmeira do deserto batida pelo vento. As 
pálpebras, de longas pestanas, cerravam-se como um cofre de segredos. 

 
Era uma dança desconhecida em que se confundiam os ritmos 

sagrados das sacerdotisas do Oriente e a lascívia das náiades pagãs. Leve 
como uma sílfide, Salomé estendia os braços, e era tão sutil a emoção que ela 
exprimia, que dava a ideia da fuga do que nela houvesse de material, diluindo-
se, esvanecendo-se na sua própria cadência. 

 
E, à proporção que ia fazendo predominar a música imponderável 

do seu corpo, já ninguém a via, como há pouco, no esplendor da sedução 
carnal. Era, agora, uma “ausência”, uma vaga recordação de sua imagem, 
transformada em harmonias, pela música do movimento. Por fim, só ficou a 
magia dos ritmos. 

 
Nenhum olhar via já Salomé, porém, apenas as linhas ondulantes 

da sua figura, que a mobilidade elástica desmaterializava, numa inquieta 
composição de atitudes que se desfaziam e se refaziam como as nuvens do 
céu. Era qualquer coisa de voluptuosa e de místico, de profano e sagrado, uma 
palpitação indefinível, que fazia esquecer a sua presença e arrastava as 
imaginações num sonho. 

 
A harpa calou-se. Pesado silêncio envolveu Salomé. No fundo do 

terraço, a lua minguante dourava a orla negra dos penhascos e brilhavam os 
archotes do povo, como estrelas de sangue. Parecia vir dessas estrelas o 
clamor abafado pela distância: 

 
Iocanaan! Iocanaan! 
 
Salomé diz-se-ia que interpretava, na sua dança, a alma daquele 

povo, naquela procura noturna, estendendo os braços à sombra enorme do 
Profeta. 

 
E, agora, que nenhum dos convivas sentia a presença da Mulher, 

mas apenas a presença do Ritmo, eis que a dançarina estaca subitamente. Os 
crótalos gritam à semelhança de um bando de aves; o véu alonga-se, volteia, 
sobe e desce em voos rápidos ondulantes, como que se multiplicando; todo o 
corpo de Salomé, abandonando as formas espiritualizadas, volve à posse de si 
mesmo, coleia frêmitos humanos, e os convivas retornam violentamente à 
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dançarina de carne e osso, à Mulher, que os entorpecera, que os adormecera 
nas névoas do sonho. 

 
Em pulo rápido, ela se transforma num arco, firmado nas pontas 

projeta-se depois de um vertical, apoiada nas mãos, os pés no alto, a cabeça 
em ângulo reto com o corpo; desfere, a seguir, um salto majestoso e, ao meio 
do salão, aos gritos estridentes dos crótalos, rodopia numa rotação alucinante, 
que vai, pouco a pouco, diminuindo a velocidade, esmorecendo, até cessar, 
numa atitude imóvel de estátua. 

 
Explodiram os aplausos. Ântipas gritou: 
 
- Dize o que desejas! Dar-te-ei hoje tudo! Ainda que fosse metade 
dos meus domínios! 
 
- Pede! Exclamou Vitélio. Mereces um trono, como Semíramis. 
Pede que Ântipas já não poderá negar-te, pois somos 
testemunhas de sua promessa. 
 
- Pede! Pede! Bradaram os príncipes. 
 
Salomé, fitando fixamente Ântipas, disse, com voz cristalina e 

quase infantil: 
 
- Dá-me, numa salva, a cabeça do Batista. 
 
Na próxima semana, mais uma porção do escrito de Plínio 

Salgado. 
 


