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AtlântidA
Princípio e Fim da Grande Tragédia

A o fazer seu passeio matinal, a princesa Brunhild 
vê uma serpente marinha de grande pescoço 

emergir perto da praia. As aves comportam-se de 
modo estranho, circundando um objeto comprido, 
de brilho prateado.

— O morto pertence à serpente, senão ela não se 
teria aproximado tanto dele! – diz seu irmão Seyfrid. 

Inesperadamente, o homem abre os olhos. 
Brunhild reconhece seu rosto. Ela havia sonhado dias 
antes com aquelas feições e sente uma irresistível 
atração pelo forasteiro Syphax.

Gurnemanz, mentor espiritual do povo, manda 
uma mensagem ao rei Witu: “Um homem entrou em 
tua casa: é um homem mau. Manda-o para o mar”. 
Mas o rei permite que Syphax fique ainda por um 
tempo no país.

A partir de então, o forasteiro dissemina men-
tiras e planta a dúvida: seria realmente necessário 
deixar Atlântida? Seria verdadeira a profecia sobre o 
afundamento do país dos dragões alados no mar? Por 
que abandonar a pátria com tanta pressa?

“— O tempo em que essa profecia se realizará 
está próximo! Ninguém, naturalmente, espera-
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va que isto acontecesse tão brevemente. Nós to-
dos, de agora em diante, teremos de deixar nos-
sa pátria atual, emigrando para o país que nos 
foi previsto. Também lá, todos poderão ter uma 
vida pacífica e cheia de trabalho. O caminho 
até esse país é penoso e longo. Contudo, não he-
siteis! Pois a mesma luz radiante brilhará em 
nossa nova pátria também!”

Gurnemanz, Seyfrid e outros sábios percorrem o 
reino para alertar sobre a necessidade do êxodo:

“— Atentai para a lua pálida, que chamamos 
de Estrela Lunar. Quando ela deixar sua casa 
estelar, ao mesmo tempo a Atlântida deixará a 
Terra, desaparecendo nas águas do mar.”

Os animais começam a se afastar, e catástrofes 
naturais abalam aqueles que ignoram a profecia.

“— Muita desgraça poderia ser evitada se os 
seres humanos atentassem aos presságios e os 
interpretassem! começou Gurnemanz. Os rép-
teis estão abandonando os seus pântanos e an-
dam de um lado para outro… os cisnes cantores 
deixaram a Atlântida. Não são mais vistos em 
nenhum dos lagos… No morro dos dragões sem 
donos, suas cavernas estão quase todas vazias. 
Eles voaram para além-mar, não mais voltan-
do… as águas subterrâneas já há muito estão 
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sendo desviadas… isto significa que muito tem-
po antes do cataclismo faltará água… e ainda 
as violentas tempestades, que varrem nosso país 
agora com extraordinária frequência… Eu po-
deria enumerar muitos presságios mais, porém 
sinto que não penetram nem em vossos corações 
nem em vossos cérebros.”

Para alguns será necessária muita força para se 
libertarem da conexão com o espírito mau, Nyal. 
Brunhild conseguirá salvar sua filha Liasse das 
mãos de Syphax?

O povo, insistentemente advertido a migrar para 
outras regiões, poderia ter sido salvo por completo. 
Nem todos, porém, atenderam aos chamados...

“Então aconteceu o fenômeno abalador do 
mundo. Uma estrela – ou era uma pequena 
lua – lançou-se sobre a Terra, afundando até 
o último pedaço desse país e o último pico de 
montanha.”

O livro Atlântida, Princípio e Fim da Grande Tra-
gédia mostra as transformações sofridas por esse 
grandioso país, suscitando a reflexão sobre as esco-
lhas que a Humanidade tem diante de si.

Curiosidade:
A existência da Atlântida, o misterioso con-

tinente submerso, foi registrada nos escritos do 
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filósofo grego Platão. Desde então, o país tem sido 
objeto de pesquisas e fonte de inspiração para diver-
sas histórias e mitos sobre a vida dos antigos atlantes.

“A posição exata do reino submerso é hoje difí-
cil de se determinar, pois passaram-se mais de 
10.000 anos desde então. Não se deve esquecer 
que também o fundo do mar encontra-se em 
constante movimento, e que desde aquela épo-
ca maremotos e terremotos causaram desloca-
mentos e muitas modificações. O eixo da Terra 
também está sujeito a oscilações, e a crosta ter-
restre levanta-se e abaixa-se no equador sob a 
poderosa influência da Lua…
Poder-se-ia dizer, aproximadamente, que a 
Atlântida situava-se entre a Irlanda e as Ber-
mudas, e que as Hébridas são constituídas de 
picos de montanhas do reino submerso, picos 
esses que se elevaram com o passar do tempo.”

A escritora Roselis von Sass descreve os últimos 
cinquenta anos desse país – uma enorme ilha pro-
tegida por íngremes rochedos e possuidora de uma 
natureza exuberante da qual faziam parte animais, 
como os famosos dragões alados.

“Esse maravilhoso mundo abrigava outrora 
também inúmeros animais. Muitos deles estão 
extintos. Seria difícil enumerar a multiplicida-
de das espécies. De qualquer forma, seguem 
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aqui algumas: em primeiro lugar devem ser 
mencionados os dragões voadores. Dragões 
não constituíam nenhuma raridade naquela 
época. Contudo, dragões que espontaneamen-
te e até com alegria carregassem seres huma-
nos pelos ares, somente existiam no reino da 
Atlântida. Havia cervos gigantes, alces, búfa-
los, ursos e cavalos de pelo comprido que ainda 
traziam uma remanescência de chifre na testa, 
como lembrança de seus ‘lendários’ antepassa-
dos, os unicornes. A esses, juntavam-se muitos 
animais menores, como texugos, linces, porcos 
selvagens, lobos, raposas, veados, castores e 
mais ainda.”

A vida paradisíaca do povo da Atlântida, nortea da 
por elevados princípios, é apresentada em uma nar-
rativa minuciosa e delicada. Destacam-se, nela, per-
sonagens, como a princesa Brunhild e o estrangeiro 
Syphax, cuja chegada ao país trouxe sérias conse-
quências para o destino do povo; Gurnemanz, o sábio 
mentor espiritual; Witu, o rei do povo atlante; o prín-
cipe Seyfrid e sua amada Güiniver.
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leia um trecho do livro: 

Brunhild, que tinha aproximadamente 20 anos 
de idade, caminhava na parte da manhã, como 

tantas vezes fazia, sobre o paredão da praia de 
20 metros de altura, a fim de observar as muitas 
espécies de aves aquáticas que se reuniam na areia 
rochosa. A primeira coisa que lhe chamou a aten-
ção não foram as aves aquáticas, mas sim uma ser-
pente marinha, cujo comprido pescoço, parecido 
com o dos dragões, emergia perto da praia. Ser-
pentes marinhas não constituíam outrora nada de 
especial. Mas tanto quanto a moça pudesse lem-
brar-se, nunca alguém tinha visto tal animal tão 
perto da costa e do castelo real. Enquanto olhava 
com um sentimento de mal-estar para o comprido 
pescoço que se mexia de um lado para outro, sua 
atenção foi desviada para o estranho compor-
tamento das aves aquáticas. Elas circundavam 
alternadamente um objeto comprido, de brilho 
prateado, que se encontrava numa depressão entre 
pedras redondas. 

Com a curiosidade despertada, Brunhild desceu 
pelos degraus íngremes até a praia, abrindo com 
grande esforço um caminho entre as grandes aves. 
Queria ver o que havia naquela depressão. 

Uma criatura humana!… Surpresa e assustada 
olhou para o homem embaixo, que apesar dos olhos 
fechados não dava a impressão de estar morto. O 
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rosto… era um rosto que ela já havia visto em sonho. 
Fazia poucos dias apenas… 

Brunhild, como que atordoada, fitava aquele 
rosto. Era barbudo. Seus cabelos curtos, pretos e 
encaracolados estavam secos. A testa apresentava 
escoriações… O brilho prateado que havia visto da 
muralha era oriundo de uma couraça que parecia 
composta inteiramente de pedacinhos de prata. 

Finalmente desviou sua atenção do rosto do 
“morto”, observando por algum tempo as grandes 
garças marinhas que, com seus compridos bicos pon-
tiagudos, cutucavam a couraça de prata. Ao enxotar 
as aves, ela viu que o homem vestia calças compridas 
pretas e botinas estranhamente pontudas. Também a 
camisa que usava embaixo da couraça era preta e de 
mangas compridas. 

Nesse ínterim, Seyfrid, seu irmão, que também gos-
tava de observar a reunião das aves, apareceu na mura-
lha. Ela acenou-lhe, indicando para o homem a seus pés. 

— Vai buscar ajuda! exclamou. Temos de car-
regá-lo daqui e sepultá-lo! Ele acenou afirmativa-
mente e saiu. 

Num curto lapso de tempo voltou com quatro 
homens. Seyfrid e os homens viram logo, ao descer 
pelos degraus estreitos, o pescoço erguido da ser-
pente marinha, que parecia tudo observar atenta-
mente com seus grandes olhos redondos.

— Deixemos o morto, ele pertence à serpente! Os 
homens hesitaram. Aí, Seyfrid bradou à sua irmã: 

— Voltemos! O morto pertence à serpente, senão 
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ela não se teria aproximado tanto dele! repetiu insis-
tentemente. 

Brunhild lançou apenas um olhar de aborreci-
mento para o seu irmão, enquanto pedia com insis-
tência aos homens para que carregassem o morto 
para cima. 

— Ele usa uma couraça prateada… talvez seja 
um rei! 

Relutantes, os homens seguiram a moça que ia à 
frente. Não eram supersticiosos. Mas interpretavam 
com exatidão os sinais e as advertências que os seres 
da natureza lhes transmitiam. 

Brunhild deu um grito ao olhar para o “morto”. 
Ele ainda se encontrava na mesma posição de antes, 
contudo seus olhos estavam abertos, olhando com 
surpresa para os muitos pássaros que o circundavam. 
Seyfrid olhou para o homem e voltou-se a seguir, 
subindo lentamente os degraus. Não tocaria nesse 
indivíduo. 

Contrariados, os quatro homens aproximaram-se. 
Vendo que o estranho estava vivo, ajudaram-no a 
levantar-se, deixando-o depois aos cuidados de 
Brunhild, que o tomou pelo braço e o conduziu lenta-
mente pela praia até a subida de acesso. Ali, os quatro 
homens novamente tiveram de intervir, puxando-o 
energicamente para cima. As pernas do estranho 
pareciam completamente enrijecidas. 

Chegando em cima, Brunhild encostou-o na 
muralha para que ele se refizesse um pouco. Nesse 
ínterim, Seyfrid havia informado o rei sobre o caso. 
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— Somente pode tratar-se de um náufrago! 
opinou Witu, desinteressado. Estou admirado, 
apenas, por nenhum destroço de navio ter aparecido 
na praia… O homem, pois, está vivo. Isso significa 
que, bem perto, alguma coisa deve ter acontecido 
com seu navio. 

— Mas a serpente! exclamou Seyfrid. Nunca tal 
animal entrou em nossa baía!… 

Seu filho tinha razão. Ele também não podia 
lembrar-se de que nesse lado da ilha fora vista uma 
dessas serpentes. No lado oriental, frequentemente 
eram vistas. Aliás, na região onde uma das cavernas 
de estalactites tinha uma comunicação com o mar.

— Ela chegou mais perto! disse Seyfrid agitado. 
Lá onde a serpente estica seu pescoço, o homem 
estava deitado… decerto já se encontrava morto, mas 
Brunhild, essa boba, tinha de despertá-lo novamente 
para a vida! murmurou Seyfrid para si mesmo. 

Witu observava o pescoço da serpente, de pelo 
menos dois metros de comprimento. Assemelha va-se 
mais ao pescoço de um dragão… Via também seu 
grosso e disforme corpo e a cauda de vários metros 
de comprimento, que batia agora furiosamente de 
um lado para outro debaixo da água. O rei também 
sentiu intuitivamente o aparecimento da serpente 
como algo sinistro… Teve de contrariar sua vontade, 
para ir até o homem que sua filha acabara de salvar. 

Brunhild olhou suplicante para o pai. 
— Ele morrerá se não receber ajuda imedia-

tamente. 
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— Carregai-o para a casa da rocha! ordenou 
Witu aos homens que o mantinham em pé. Depois, 
dirigiu-se ao filho: 

— O estranho desagrada-me tanto quanto a ti! 
— Por que mandas levá-lo para a casa da rocha, 

pai? Por que não para o castelo de hóspedes? pergun-
tou Brunhild quase chorando. 

— Estou esperando hóspedes bem-vindos. Esse 
estrangeiro, porém, não me é bem-vindo… não obs-
tante terá todo o trato de que necessitar. 

A casa da rocha era composta de dois comparti-
mentos grandes, de pedra, parcialmente engas-

tados na rocha. A construção foi, naturalmente, obra 
dos gigantes. Às criaturas humanas isso nunca teria 
sido possível. 

Os homens haviam carregado o forasteiro para a 
casa da rocha, deitando-o numa cama de galhos de 
salgueiro coberta com uma grossa camada de capim. 
Nesse ínterim, Brunhild contara à sua mãe tudo sobre 
o salvamento do estranho. 

— Ele é certamente um príncipe! acrescentou. 
Debaixo de sua manga rasgada, vi o reluzir de um 
bracelete de ouro! Necessita, porém, de ajuda… 

Uwid não formulou nenhuma pergunta, pois 
sabia de tudo através de seu filho Seyfrid.

— Vinho de ervas e mingau doce de aveia vão 
curá-lo, isto é, se ainda puder ser curado! Modred, 
irmã de Uwid, que também estava presente, logo 
encheu uma caneca com o precioso vinho de ervas, 
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bem como uma tigela com o mingau doce de aveia, 
colocando ambas numa bandeja de estanho e jun-
tando ainda uma espécie de colher feita de concha. 
Seguida de Brunhild, dirigiu-se à casa da rocha.

Uwid seguiu lentamente as duas. O estranho abriu 
os olhos no momento em que ela entrou no com-
partimento. Um dos homens levantou-o, enquanto 
Modred ministrava-lhe o vinho de ervas. Uwid rapi-
damente deixou o recinto. Sentiu aversão, asco até. 
Nunca lhe acontecera tal coisa… Não obstante, deu 
ordens de que o tratassem da melhor forma possí-
vel. Quando estivesse curado, faria com que deixasse 
imediatamente o país… 

Witu enviou, nesse ínterim, mensageiros aos 
habitantes dos portos do sul. As pessoas que lá 
moravam sempre estavam a par, através dos mer-
cadores, do que acontecia com os navios. Decerto 
deveriam ter escutado algo a respeito de um nau-
frágio, pois o forasteiro tinha de ter chegado de 
alguma parte… 

Depois de aproximadamente duas semanas, os 
mensageiros estavam de volta, pois os cavalos de pelo 
longo e cascos largos, que pouco se pareciam com os 
cavalos de hoje, eram muito resistentes e velozes. 

Um comerciante que aportava com sua embarca-
ção havia, sim, falado sobre um naufrágio que ocor-
rera cerca de 14 dias antes, relataram os mensageiros. 

— Ele viu pranchas, bem como outros fragmen-
tos de navio, boiando nas ondas. Um banco chegara 
tão perto de sua embarcação que ele o recolhera… 
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— Impossível que esse homem possa ter ficado 
no mar durante 14 dias! disse Uwid, quando os men-
sageiros nada mais tinham a relatar. Deve haver 
outra explicação para a presença dele em nossa baía! 

Nesse ínterim, o forasteiro sarara. Contudo, seu 
aparecimento misterioso no distrito do rei conti-
nuava sem explicação, visto que ninguém enten-
dia sua língua. Quando ficou melhor, Ot, o moço 
incumbido de cuidar dele, esfregou-lhe o rosto com 
uma essência de cascas e raízes. Tão logo a essência 
secou, raspou com uma faca de estanho a espessa 
barba preta.

— Agora pareces um ser humano! disse Ot, con-
templando contente a sua obra. Estava um pouco 
decepcionado, pois o forasteiro parecia não se inte-
ressar por nada que acontecesse ao seu redor. Sen-
tado numa cadeira de vime em frente à casa da rocha, 
usava uma túnica branca e calçava sandálias.

Brunhild, que o visitava diariamente, foi a pri-
meira a ver seu rosto livre da barba. Ele sorriu, algo 
escarnecedor, ao ver o olhar de admiração dela. 
Depois contemplou-a pela primeira vez e constatou 
que era uma moça muito bonita. Seus olhos eram 
azuis como as flores que entretecera em suas longas 
tranças loiras. Na pátria longínqua dele, não havia 
mulheres loiras… “Deveria usar os cabelos soltos!” 
pensou… “Como as sereias!…” 

Nesse dia Brunhild deixou rapidamente o foras-
teiro. O olhar de seus olhos verdes causara-lhe palpi-
tações. Procurou sua mãe e disse quase cochichando: 
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— Mãe, o homem tem um belo rosto. De aparên-
cia nobre. Com a espessa barba, isso naturalmente 
não era reconhecível. 

Uwid olhou com preocupação para sua filha. Se 
esse homem fosse nobre, não teria se sentido tão 
desapiedada e fria para com ele. A voz que vinha da 
alma nunca errava. A pedido de Brunhild, Uwid foi 
ver o forasteiro no dia seguinte. De certo modo teve 
que dar razão à sua filha. O rosto bem proporcionado 
dele, com os olhos verdes, poderia ser chamado de 
nobre e belo, se não estivesse presente um traço de 
crueldade, nitidamente visível para quem pudesse 
olhar mais profundamente…

“Se ao menos eu pudesse lhe falar!” suspirou 
Brunhild. “Ele estava deitado tão bem protegido 
naquela depressão… A serpente marinha, certa-
mente, apenas esperava pela sua morte…”

A lgumas semanas mais tarde o desejo de Brunhild 
tornou-se realidade. Dois discípulos de Gurne-

manz, que haviam passado vários anos na casa da 
neblina, visitavam o casal real. Originavam-se do 
povo dos hadeos. Nenhum dos habitantes da Atlân-
tida conhecia o país desses homens. 

— Temos diante de nós uma viagem marítima de 
dois meses! disse um deles. Mas por sorte nossa no 
meio do caminho encontra-se uma ilha onde pode-
mos obter proteção contra as tormentas, bem como 
alojamento e víveres! Agradecidos e ricos em saber, 
voltamos para a nossa pátria. 
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Depois dessas palavras entregaram ao rei uma 
pequena tábua de cera onde estava gravada uma 
mensagem. Essas pequenas tábuas eram muito resis-
tentes, sendo feitas de uma mistura de cera e fibras. 

Witu determinou a Seyfrid que conduzisse os 
visitantes à casa de hóspedes, depois acomodou-se 
junto a uma mesa e tirou a tábua de cera de um invó-
lucro de couro. A mensagem nela contida consistia 
em apenas quatro sinais: um traço vertical, a forma 
de uma porta, um X e duas linhas onduladas super-
postas. O rei olhou pensativamente para a tábua, 
meneando afirmativamente a cabeça. Havia com-
preendido imediatamente a mensagem que Gurne-
manz lhe mandara. Ela dizia: 

“Um homem entrou em tua casa; é um homem 
mau. Manda-o para o mar.” 

“Manda-o para o mar!” estava ali marcado pelas 
duas linhas onduladas, significando que deveria 
expulsar do país o homem que viera para a sua casa. 

Continua no livro.
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Nascida na Áustria, Roselis von Sass (1906-1997) 
veio para o Brasil ainda jovem.

O sentido mais profundo da existência, com seus 
ensinamentos, foi sempre o principal objetivo dessa 
extraordinária escritora. Muito cedo sua alma sensí-
vel aprendeu a discernir a realidade das aparências, 
concluindo que: “Não é o lugar em que nos encontra-
mos nem as exterioridades que tornam as pessoas 
felizes; a felicidade provém do íntimo, daquilo que o 
ser humano sente dentro de si mesmo”.
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Uma estrela ou uma pequena lua lançou-se sobre a Terra: a Atlântida 
não existia mais. Desapareceu da face da Terra em um dia e uma noite.

Como 
uma serpente que 

coloca seu pescoço ameaçador 
para fora das águas do mar, os foras-

teiros Syphax e Tus disseminam a mentira 
tal qual veneno sobre a Atlântida, desmentindo a 

gravidade da profecia. Syphax não foi expulso pelo 
rei Witu na hora certa e agora a princesa Brunhild 

apaixona-se perdidamente pelo forasteiro. Gurnemanz, 
mentor espiritual, empreende grandes viagens pelo 
país para conscientizar os atlantes sobre a neces-
sidade de abandonarem sua pátria em direção a 

um novo lar antes que seja tarde. A descon-
� ança esparrama-se e prepara-se 

para dar o bote. Quem se 
salvará?


