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DE LA GUERRA1  
ESCOLMA DE TEXTOS DE SOFÍA CASANOVA 
 
 
 
Moitos problemas plantexou esta guerra: os únicos que podemos considerar morais son 

os de Polonia e o de Alsacia-Lorena. 

As torturas dos que morren  e as  dos que sobreviven; a dor, o sangue, a xenreira farán 

froitificar sobre as ruínas a verdade e a igualdade redentoras? 

Varsovia está fundida na neve e soterrados nela os vivos e os mortos... (pax.34) 

 

Mentres que os EEUU fanse os xenerosos coa pobre Europa, Inglaterra proclama que 

loitará até o fin e Francia quere, mais non pode, botar fóra do seu territorio ao invasor, 

asegurando este, é dicir, Alemaña, que vai dominar o mundo nos Balcáns e en Grecia; 

mentres en Asia e en África e en todos os mares do mundo manda a xenreira 

violentando as leis da natureza. As cancillerías dos países en loita fan o que teñen que 

facer, en algunhas Maquiavelo sorrí satisfeito... en outras un personaxe moi coñecido 

pero disfrazado de frac inspira a reis e gobernantes os medios de exterminio máis 

seguros. Este personaxe é Lucifer, predilecto aliado dos tiranos e vencedor da 

civilización sen alma do século XX  

(páx. 38) 

 

Tamén morreron os alemáns, pois esa arma de dous filos que é o gas avanza polo ar e 

matando a todos os homes e polo mesmo ar vira e retrocede matando a uns e outros sen 

diferenzas. Hai agora varios días desde que vimos por primeira vez esa nova fase da 

destrución humana  no progresivo cataclismo europeo infernal e aínda que se 

procuraron confeccionar millares de mascarillas de algodón que, aplicadas á boca e ao 

nariz, retardan só o mortífero influxo do veleno aspirado. 

 

De todos os xeitos, os resultados son espantosos. Disparado con bombas ou cilindros 

sobre os campos, derruba, arrasa todo o que inza no chan a tres ou catro metros, de tal 
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xeito que o seu estrago aterra, estendéndose até 30 km. O medo que produciu en 

Varsovia ao ver os mortos e ao ver os trigos e os plantíos carbonizados foi espantoso, 

as lesións nos pulmóns e no corazón de non morrer son irreparábeis e irreversíbeis 

(páx. 176) 

 


