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Meus queridos amigos, bom dia! Um ótimo final de semana para 

você e todos os seus. A arrogância dos governantes, somada a satisfação de 
desejos egoístas e carnais, trazem consequências nefastas a toda uma 
sociedade. Nesse sábado, disponibilizados a última parte do capítulo “A dança 
da morte”, retirado do livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado, e que retrata 
a morte cruel daquele que anunciara, com intrepidez, a vinda do Salvador. 

 
Denunciar o pecado de Herodíades, satisfeita com as volúpias 

carnais com Ântipas, foi, para João Batista, como assinar, contra si, uma 
sentença de morte. Era só uma questão de tempo para que um plano fosse 
arquitetado a esse fim. É o relato que nos trará o autor, como adiante 
transcrevo: 
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A DANÇA DA MORTE – Parte 4 
 
Os dois discípulos, vencendo a montanha, tinham chegado ao 

lugar onde o povo, com seus archotes, clamava longamente. 
 
Não havia passagem, porque a ponte fora levantada. Talvez 

João, no fundo do cárcere, estivesse escutando os apelos desesperados da 
multidão. Poderia escutar também os gritos de seus emissários. Mas, abafadas 
por aqueles clamores, as duas vozes seriam insuficientes para atingir, através 
das grades de ferro, a masmorra, onde ansiava o Profeta. 

 
Debalde os dois, com o corpo dolorido e exausto, a respiração 

curta, ofegante, pediam aos rudes campônios, puxando-os pelas túnicas, 
sacudindo-lhes os braços, que se calassem um momento. 

 
- Como havemos de calar? Disse um pastor hercúleo de Decápole, 
se é preciso que o enviado de César saiba da impopularidade de 
Ântipas? 
 
Desesperados, os dois discípulos aproximaram-se da muralha 

talhada a pique sobre o abismo. De outro lado, onde a ponte levadiça se 
erguia, como um braço para o céu, achava-se um grupo de soldados com 
lanças. Talvez algum daqueles fosse dos que João batizara em Salim. Um dos 
discípulos, o mais animoso, exclamou: 

 
- Ide dizer a João que nós fomos e vimos o Mestre, e que, na 
verdade, é ele o Messias! 
 
Ficaram repetindo essa frase constantemente; quando um se 

cansava, o outro retomava a palavra, e prosseguia sem cessar reproduzindo 
por vezes as expressões do próprio Jesus: “Ide e anunciai a João as coisas que 
ouvis e vedes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os 
mortos ressuscitam e o Evangelho é anunciado”! 

 
Tiveram a impressão de que um daqueles soldados se moveu, em 

direção a fortaleza. Mas a noite era escura, fraca luminosidade da lua. 
 
Trouxeram a cabeça do Batista numa salva de prata. 
 
Salomé tomou-a e genuflectiu saudando Herodíades. Depois, 

colocou a salva, com a cabeça do Profeta, no meio do salão. 
 
Os galos cantavam. Subiam das piras grandes volutas de incenso 

e nardo. A harpa soluçou longos gemidos, com a voz do vento no deserto. 
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Todos os príncipes, todos os altos sacerdotes e dignitários tinham 
os olhos naquela cabeça gotejante de sangue, na bandeja trabalhada com 
primores de ourivesaria. 

 
Ântipas, imóvel, numa palidez marmórea, parecia perdido em 

pensamentos distantes. Vitélio voltou-se para Herodíades: 
 
- Nem César daria um festim como este! 
 
E Herodíades: 
 
- É a nossa oferenda a Tibério. 
 
Salomé contemplou longamente a cabeça do profeta. Um 

estremecimento sacudiu-a da fronte aos pés. Rolaram duas lágrimas de suas 
longas pestanas. 

 
Ergueu os braços para o alto, como duas volutas de nardo. 
 
Deu um passo. Os crótalos cantaram compassadamente. 
 
E, girando em torno da cabeça do Batista, começou a dançar 

uma dança de ritmos soturnos... 


