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O Rei de Amarelo é dedicado a meu irmão.

O mar quebra pela orla, vago,
Os sóis gêmeos afundam sob o lago,
As sombras se alongam
Em Carcosa 1.
Estranha é a noite em que estrelas negras sobem,
E estranhas luas o céu percorrem
Mas ainda mais estranha é a
Perdida Carcosa.
Que morra inaudita,
Onde o manto em retalhos do Rei se agita;
A canção que entoarão às Híades2 na
Obscura Carcosa.
Canção de minh’alma, minha voz é finada;
Morra sem ser entoada, como lágrima jamais derramada
Seca e morta na
Perdida Carcosa.
“Canção de Cassilda” em O Rei de Amarelo, ato I, cena 2

Notas
1 Assim como vários outros termos usados na “mitologia amarela” de Chambers, “Carcosa”
vem, originalmente, da obra do escritor e jornalista americano Ambrose Bierce (18421914?). No conto “Um habitante de Carcosa”, de 1891, Bierce descreve a caminhada de
um homem perdido em um velho cemitério, enquanto sonha em voltar para sua terra
natal, Carcosa. A palavra em si parece derivar de Carcassonne, nome de uma cidade
francesa famosa por ter sido um dos focos de um culto herético medieval, violentamente
suprimido por uma cruzada no século XIII. Talvez Bierce tenha se inspirado no poema
“Carcassonne”, de Gustav Nadaud (1820-1893), o lamento de um homem que sempre quis
visitar essa cidade, mas nunca conseguiu. O poema conclui com o verso: “Quem nunca
teve sua Carcassonne?” “Carcosa” também é o nome de uma mansão colonial, atualmente
um hotel, na Malásia. O site oficial do hotel diz que o nome do lugar, construído um ano
após a publicação de O Rei de Amarelo, veio do italiano “Cara Cosa”, “coisa querida”.
2 As Híades são um aglomerado de estrelas visível a olho nu e conhecido desde os tempos préhistóricos. Assim como Aldebarã (outro astro citado na “mitologia amarela”), fazem parte

da constelação de Touro.
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