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Meus queridos amigos, bom dia! Um magnífico final de semana 

para você e todos os seus. Seguindo o costume, hoje é dia de mais um escrito 
de Plínio Salgado, pincelado de sua obra “Vida de Jesus”, publicada pela editora 
Panorama, em 1950. Chegamos ao 39º Capítulo, intitulado “O Poema da Noite 
e das Águas”. A dúvida costuma visitar não só as nossas mentes, mas se fazia 
presente entre os discípulos de Jesus. Judas Iscariotes, que ansiava por uma 
rápida derrocada do Império Romano ao fio da espada, questionava, entre 
outras coisas, como tal intento poderia ser alcançado diante de um Mestre tão 
manso, cheio de amor e de humildade. É a esse contexto que inteligentemente 
nos levará o autor. Sigamos ao texto: 

 

O POEMA DA NOITE E DAS ÁGUAS – Parte 1 
 
Pedro, na proa, conservava-se de pé, os olhos errando pela 

superfície do lago, onde o luar se esfacelava em centelhas. 
 
Sentados, perto dele, sobre as tábuas das escotilhas, Natanael e 

Tiago de Cléofas pareciam absorvidos em vagos pensamentos. 
 
Pouco atrás, remando com toda a força dos braços, os dois filhos 

de Zebedeu, Tiago e João, o jovem Filipe, e Simão, o Cananita, lutavam contra 
a corrente. 

 
Com a fronte apoiada nos dedos, meio curvado, e o braço em 

ângulo sobre o joelho, Mateus Levi recompunha, mentalmente, as palavras do 
Mestre. 

 
Sentado na extremidade posterior, à popa, André governava o 

leme. 
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Judas Tadeu e o desconfiado Tomé conversavam em voz baixa. 

Próximo a André, com uma das pernas no interior do barco e a outra erguida 
sobre a murada no extremo da popa, o cotovelo no cume do joelho e o queixo 
apoiado na mão, Judas Iscariotes fixava a esteira faiscante que o barco ia 
deixando como um lastro na superfície crespa e esmaltada do luar. 

 
Às vezes, os olhos de Judas se desviavam daquele risco de prata, 

pervagavam ao longo do horizonte, e detinham-se nas montanhas de Bazan, 
onde Jesus ficara, inexplicavelmente, fugindo às aclamações da multidão. 

 
Estranhos pensamentos agitavam a alma de Iscariotes. 
 
A certa altura, pareceu-lhe ouvir Tomé dizer a Tadeu: 
 
- Será mesmo o Messias? 
 
E Tadeu respondendo: 
 
- Nada posso compreender... 
 
Falavam em voz baixa. As sílabas entrecortavam-se, misturavam-

se ao canto dos remos e das águas frementes, dilaceradas pela quilha. 
 
A dúvida trabalhava no coração dos discípulos. 
 
Judas apurou os ouvidos; João fez o mesmo. E Tomé prosseguiu: 
 
- Nós o amamos. 
- Sim; de todo o coração, confirmou Tadeu. 
- No entanto, Ele não quis ser nosso rei... 
 
João interveio: 
 
- O momento ainda não é chegado. Só Jesus o sabe... 
 
André aconselhou: 
 
- Não falemos nisso... 
 
Mas Judas, que estava atento: 
 
- Por que não falar? Temeis chegar a uma conclusão desilusória? 
- E tu, perguntou Tiago, estirando os braços e o corpo numa 
remada valente, por que falas assim? Tua palavra não é de amor, 
bem se percebe. 
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- Sei amar a meu modo; o amor não me cega a inteligência. É por 
muito amar o Mestre que lamento a sua excessiva cautela, a sua 
falta de tino... 
- Se o amasses não falarias assim! Retrucou João. 
 
Pedro, que até então se mantinha calado, porque não ouvia bem, 

no lugar em que estava, o que diziam, escutou desta vez as palavras de Judas 
pronunciadas com calor, e advertiu-os: 

 
- Quem somos nós para criticar o Mestre? 
 
Judas gritou da popa: 
 
- Quem somos nós? Somos os amigos. Ser amigo é ajudar a pensar; 
é descobrir, instante por instante, as faltas, os defeitos, com o 
interesse meticuloso que um joalheiro põe na lapidação de um 
diamante. Isso é que é ser amigo... 
 
Os remos cantavam nas águas. A noite era de uma limpidez 

translúcida, apesar do vento frio que soprava de proa. A voz de Pedro vibrou 
com energia agressiva: 

 
- Cala-te, murmurador! Ser amigo é aceitar sem condições, é 
oferecer o próprio destino sem perguntas. 
 
Mas Judas retorquiu: 
 
- Havia na serra cinco mil fiéis, dos quais três mil armados de 
espada. Contávamos com a tropa de Tiberíades; a própria guarda 
palaciana está nas mãos de Chuza, o marido de Joana, e Manaei, 
o discípulo do Batista. Sabeis que Ântipas é execrado pelo povo, 
é mal visto por Vitélio, o legado romano. Do lado do sul, Haret, o 
rei de Petra, aperta o cerco de Masqueros. Os essênios estão 
descontentes; os velhos ódios zelotes refervem na Galileia; o 
entusiasmo por Jesus cresce em todas as terras. Que nos falta? 
Uma vontade firme... 
- Uma voz de comando! Exclamou Simão, o Gaulonita. 
- Disseste bem! Retrutou Judas. No entanto, Jesus é indeciso... 
- Não o compreendemos... lamentou Filipe. 
- Eu o compreendo, tornou o Iscariotes. Compreendo-o porque o 
amo. Falta-lhe ao lado alguém de coragem, um punho audacioso, 
um realizador. 
 
Todos olharam para Judas. Ele falava com energia. O seu alto 

perfil recortava-se ao luar, sobre o fundo brilhante das águas. 
 
- E quem será esse? Perguntou Tomé. 
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- Adivinhai-o! Respondeu Judas. 
 
Pedro, com voz cortante de ironia exclamou, voltando-se e 

sacudindo a cabeça: 
 
- Bem te compreendo, Judas! A mim, não me enganas... 
 
O Iscariotes percebeu a cólera que já manifestava os filhos de 

Zebedeu, cujo temperamento explosivo lhes valera do Mestre o epíteto de 
“filhos do trovão”, e desmanchou-se num sorriso servil. 

 
- Sabes que amo o Mestre. Sou humano e desespero-me; não 
levareis a mal estas confidências. Falo com a confiança que me 
inspirais. Sois meus irmãos. 
 
A voz de Judas era melíflua e branda como uma flauta. Alguns 

tiveram pena dele. Outros, apesar de irritados, sentiam-se feridos nas íntimas 
convicções, pelas suas palavras. “Por que não se deixara o Mestre aclamar e 
coroar? Quando viria a restauração de Israel, anunciada pelos profetas? Ou Jesus 
não era o Messias”. 

 
Na próxima semana continuamos transcrevendo o relato. 

 


