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PROJETO LIVRO LIVRE
Oh! Bendito o que semeia
Livros... livros à mão cheia...
E manda o povo pensar!
O livro caindo n'alma
É germe — que faz a palma,
É chuva — que faz o mar.
CASTRO ALVES
O

Projeto

Livro

Livre

é

uma

iniciativa

que

propõe

o

compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado,
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me
também na obrigação de retribuir ao menos uma gota do que ela me
proporcionou. Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e na
solidariedade.
***
normas e recomendações internacionais estabelecidas pela maioria
dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária entra em
Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador intelectual. O
nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades,
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail:
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de
nosso acervo. Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem

os direitos do autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a
proteção da propriedade intelectual uma ferramenta para promover
o conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos
bens culturais. Assim esperamos!
***
O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet,
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais,
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto
Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a
fim de efetuarmos as devidas correções.
***
Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras,
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.
IBA MENDES

O INCENDIÁRIO
Camilo Castelo Branco, em seguida a regressar da Póvoa de Varzim
a Seide, vinha triste, apreensivo, porque lhe faltava a convivência
com velhos amigos, o Pindela, o João de Mendonça e outros, seus
infalíveis parceiros de palestra à mesa de algum dos cafés daquela
animada praia.
Não era que eles se importassem com a colônia balnear, com a sua
vida galante e mexeriqueira, com as trupes dramáticas que
chegavam ou partiam, com os casamentos em projeto, com as
perdas ou os lucros dos batoteiros. Nada disso os interessava.
Apenas vinham à porta do botequim, não para ver alguma linda
mulher, mas algum bonito cavalo, que lhes anunciavam. E, trocando
rápidas impressões acerca do ginete em evidência, voltavam
tranquilos para a sua mesa, onde conversavam recordações e
saudades — infólio volumoso, que mentalmente Camilo arquivava
com ternura.
Passar da Póvoa para a solidão melancólica de Seide era, em
verdade, um irritante contraste, contra que os nervos do romancista
protestavam revoltados, durante algumas longas semanas de
impaciência e desalento.
Então renasciam os pavores e as apreensões sinistras, não só quanto
ao seu estado de saúde, mas também à insânia de Jorge, o seu
primogênito, a quem o regresso à aldeia de Seide sugeria as
alucinações e os vícios de que na ruidosa temporada da Póvoa era
menos perseguido.
Camilo percebeu que Jorge, depois que chegara a Seide, estava
muito exaltado, e lembrou a D. Ana Plácido a conveniência de o
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levarem para o Bom Jesus do Monte, onde aproveitariam ainda
alguns dias de agradável outono.
Mas a exaltação de Jorge não tardou a atingir uma grande violência
em conflito com o irmão, tendo o pai e a mãe necessidade de
esforçadamente os apaziguar, expondo-se assim ao perigo de algum
possível desacato.
No dia seguinte, pensando sempre no seu infeliz Jorge, que
continuava a mostrar-se excitadíssimo, Camilo pediu a D. Ana
Plácido que lhe fosse buscar o “Tratado clínico de psiquiatria”, pelo
Dr. Krafft Ebing.
Ela, com a sua habitual resignação e indefectível paciência,
obedeceu logo. Acendeu uma vela, foi procurar o livro e voltou em
breve. Seriam dez horas da noite. O antigo candeeiro da banca de
Camilo iluminava bem todo o recinto.
Contudo, o romancista tentou ler, encontrar a página relativa aos
“atos impulsivos” e não o pôde conseguir; queixava-se de lhe faltar
a vista e de não poder dominar uma crise nervosa. D. Ana Plácido
submissamente tomou o livro e começou lendo com vagar, não sem
algum custo, porque havia compreendido quanto o estado de Jorge
preocupava nesse momento Camilo.
Chegou a triste leitora ao parágrafo em que o ilustre professor
vienense diz que no caso de degenerescência hereditária, agravada
pelo abuso do álcool e do onanismo, a impulsão irresistível para os
atos criminosos, tais como o incêndio, é vulgar.
Desafogando a sua angústia de mãe desolada, D. Ana Plácido
pousou o livro sobre a banca e disse, no trêmulo das fundas
emoções:
— Então, não devemos considerar o Jorge um criminoso, mas
apenas um doente, pelo fato de já ter ido ao Outeiro com a ideia de
pegar fogo.
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— Pobre mãe! — respondeu Camilo. —Triste consolação é essa. De
um modo ou outro, o nosso Jorge está perdido.
Camilo descera a pala do boné e ficou imóvel na sua cadeira de
braços.
Um estranho não saberia dizer se ele dormia ou meditava.
Mas D. Ana Plácido bem sabia que o romancista pensava e no que
pensava, porque o mesmo assunto enchia de amargura as duas
almas: era a desgraça do filho.
Ao cabo de algum tempo de um silêncio torturado, Camilo
perguntou:
— O Jorge onde está?
— Fechou-se no quarto, respondeu a mãe.
— Mas não o tens sentido?
— Não.
— Então sossegou. Hão de ser onze horas. Vamo-nos deitar.
Onze horas da noite, em São Miguel de Seide, são um abismo
insondável de solidão e de silêncio, ainda quando haja luar. Mas a
negrura do céu, do arvoredo e dos montes parecia tornar mais
espessos e vastos o silêncio e a solidão.
Camilo recolheu-se à sua alcova, modesta e tristonha, que tinha por
antecâmara uma saleta, escassamente mobiliada. Era no andar
superior, bem como o escritório e o quarto de D. Ana Plácido.
Sempre receosa de uma tragédia, ela dormia pouco e em sobressalto;
um gemido de Camilo bastava para despertá-la. E, naquela noite,
estava tão inquieta que não poderia adormecer.
Mais assustada ficou ao sentir os passos de Jorge, que tinha podido
escapar-se de casa. Reentrava cauteloso, para não ser pressentido.
Mas a pobre mãe deu fé e logo adivinhou o motivo dessa misteriosa
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fuga, porque no coração das mães infelizes há uma presciência
aguda como a ponta de um punhal que se crava fundo.
D. Ana Plácido suspeitou que Jorge sentira, mais uma vez, a
impulsão irresistível para efetivar a proeza de incendiário, que na
primeira tentativa falhara.
Atormentada por este pressentimento, que no seu espírito se fizera
convicção, a malfadada senhora abrira sorrateiramente uma das
janelas do escritório e pôs-se a olhar, a mirar para todos os lados,
crendo que havia de ver rebentar alguma labareda dentre a
escuridão cerrada.
Mas, por mais que espreitasse e remirasse, os seus olhos nada
distinguiam na massa negra e morta, onde o único sinal de vida era,
de quando em quando, o voo rápido dos morcegos.
Bem desejaria enganar-se por amor daquele desgraçado filho, que
nascera sob o influxo de uma estrela funesta, que nem consciência
tinha da sua própria mocidade e que a natureza ironicamente dotara
com algum talento artístico.
O sestro de incendiário horrorizava a e a pobre mãe quase tinha
saudades do tempo em que o seu Jorge desenhava qualquer trecho
de paisagem ou copiava as caricaturas de Sanhudo; e ainda do
tempo em que ele, alta noite, se empoleirava nas árvores de Seide a
tocar flauta, com uma expressão de tristeza que fazia chorar o pai e a
ela a arrepiava de desgosto.
Agora o seu Jorge já não era um artista inculto, já não era um talento
espontâneo, como a florescência das ervas dos montes; agora queria
ser incendiário, agora queria vingar os seus rancores de degenerado
semeando a destruição e a ruína, como um vândalo que se
propusesse destruir as mesquinhas aldeias de Seide e Landim.
Prouvera a Deus que naquela noite se enganasse, que Jorge não
tivesse praticado qualquer malfeitoria que o tornasse ainda mais
odioso aos vizinhos e aos criados.
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Mas o coração de D. Ana Plácido não podia aquietar se, não dava
trégua às suas apreensões e por isso ela foi, pé-ante-pé, encostar se à
vidraça, na saleta de Camilo. Sem fazer o menor ruído, observou,
olhando na direção de Landim; e logo descobriu uma chama que
rompia ainda timidamente no lugar do Outeiro.
Aterrorizada, espavorida, soltou um grito, que estremunhou
Camilo; desceu à pressa a escada, clamando pelos criados,
especialmente pelo Tomás da Brasileira, que era forte e valente;
mandou-os tocar o sino a rebate, chamar o Nuno, que morava ali
bem perto, e que fossem todos a correr para o Outeiro, levando cada
um a água que pudesse, porque o fogo parecia estar ainda em
princípio.
Empurrando-os quase até ao portão, que deixaram escancarado,
Ana Plácido, cardíaca e linfática, subiu a escada abafando.
Ao limiar da saleta parou e conseguiu dizer:
— Lá foram. Confio que o Tomás salvará a situação.
— Deus queira, respondeu o romancista.
Entretanto, ele tinha se sentado na cama e feito luz. Pôs o boné,
enterrando-o,
embrulhou-se
no
edredom
e
acendeu
inconscientemente um charuto.
Nada mais falso que a aparência de tranquilidade desse fumista,
cujo busto tinha naquela hora um estranho aspecto caricatural.
Camilo sentia galopar o coração e latejar as carótidas. Tinha a cabeça
escandecida, os pés frios, o peito mordido de nevralgias, tinha
carrilhões nos ouvidos.
Não cessara ainda o rebate aflitivo dos sinos em Seide e Landim.
Dos lados do Outeiro vinham gritos de alarido.
Aproximando-se da janela, D. Ana Plácido exclamou:
— Virgem Santíssima! acudi-me. O fogo vai lavrando!
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Mas caiu em si, reconheceu a claridade mansa de uma fogueira,
acesa pelos aldeões, talvez com a intenção de espiarem ou
intimidarem o incendiário.
Meia hora depois voltavam os criados.
Camilo bradou:
— Vem cá, Tomás.
— Senhor Bisconde!
— O que se passou?
— O fogo foi pegado na madeira da nora. Referia-se ao engenho
hidráulico para tirar água dos poços.
— E ardeu muito?
— Uns quatro palmos bem medidos.
A indenização seria, talvez, o preço de quatro capítulos de um livro
a fazer.
— O pior, tornou Camilo, é que tu agora ficas mal com todas as
sogras.
— Antão por quê?
— Porque te fizeste salvador das noras.
D. Ana Plácido atalhou:
— Ainda bem que já gracejas. Mas não te demores, Tomás, que o Sr.
Jorge tem luz no quarto e pode pegar fogo à casa. Se não abrir a
porta, arromba-lha.
Tomás foi cumprir a ordem. Jorge não abriu logo.
— Se não abre, meto a porta dentro.
Então Jorge apareceu, vinolento, e regougou ameaçador:
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— Não foi hoje, mas não tardará muito, palavra de honra.
Imediatamente o Tomás da Brasileira deu-lhe dois empurrões,
jogando-o contra o leito e deixou-o subjugado pelo medo. Foi mais
uma noite de tortura que Ana Plácido e Camilo desvelaram no seu
exaustivo Calvário de Seide.
--ALBERTO PIMENTEL
O torturado de Seide (1921)
Pesquisa e adequação ortográfica: Iba Mendes (2020).
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A CAVEIRA
Quem disser que em Trás-os-Montes não há romances, é capaz de
dizer que a lua não tem habitantes, e as alfândegas ratos.
A província de Trás-os-Montes é um sertão desconhecido, um
retalho de Portugal segregado da civilização; mas não deixa por isso
de ter uma crônica de tradições bárbaras, que virá arquivar-se em
folhetins, quando os caminhos de ferro, construídos pelos
capitalistas da Ovelhinha, aproximarem o contato das inteligências
com as florestas virgens daquela região polar.
Esse dia amanhecerá bem cedo. A aurora da civilização madrugou
para todos. A viabilidade discute-se à lareira. Mais de um juiz das
almas se extasia nas vastas teorias do caminho de ferro. O regedor
de paróquia rural, auxiliado pelo cura, apostolizam no adro, aos
domingos, a teoria do aumento do salário pela facilidade dos
transportes. Há lavradores que adicionaram à leitura do Borda
d'Água as preleções escritas de economia política do Sr. Dr.
Carneiro. Alguns esperam concorrer ao mercado de Sevilha com
cereais e repolhos nas próximas colheitas. O entusiasmo é universal.
A expansão fervente dos interesses materiais, a febre eloquente da
viabilidade, os traços profundos e rasgados, com que as
inteligências financeiras fixam categoricamente o dia supremo da
nossa prosperidade, não são já um exclusivo da mocidade
jornalística.
O meu colega Ricardo Guimarães, que salta de noite em cuecas, fora
da cama, sonhando-se impelido por um wagon, doideja de júbilo ao
ver-se compreendido, no seu ardente apostolado, desde Monção até
ao Cabo da Roca. Lateja-lhe o entusiasmo nas bossas frontais, cada
vez que o alvião do operário rasga no seio da terra o túmulo do
carroção ignóbil! (Isto era escrito em 1853...)
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A mocidade é assim. A força criadora do talento há de suprir a
debilidade do tesouro. Onde os capitalistas não chegaram, irá o
artigo de fundo, palpitante de vida, como um ouragan invencível,
desaterrar a aterrar com as forças magnéticas do gênio, com a magia
imperiosa dos períodos arredondados artisticamente.
E, por tanto, a província de Trás-os-Montes vai ser aquecida pelas
irradiações do foco civilizador. Um dia, os povos do Marão,
agrupados nas cristas das serranias, verão lá embaixo passar o traço
negro do carril; e cuidarão que um demônio, na cauda de um raio,
lhe talou as campinas, no dia tremendo das vinganças do Senhor!
Mais tarde, os pávidos moradores da Campeam, ilustrados pela
leitura repentina, e pelos artigos de fundo, virão, de socos e coroça,
nas asas do carril, aplaudir os cavalinhos, saborear um ponche no
Guichard, e influir seriamente no futuro da empresa lírica.
Então, sim! Mondroens, Vilarinho de Cotas, e Canelas terão uma
associação industrial, uma caixa filial, um gabinete de leitura, e um
centro promotor das classes laboriosas. O cavador, na hora da sesta
lerá, na vinha, de barriga ao ar, o Times, e Benjamin Constant. O
proprietário, entregue às sutilezas econômicas, que distinguem o
cabedal da renda, andará em guerra literária com o seu vizinho da
aldeia próxima, por causa de uma falsa interpretação aos sofismas
de Bastiat. Nesse dia, serão banidos os estúpidos da face da terra. O
proletariado, filho da estupidez, não virá coberto de farrapos pedir
um bocado de pão, no banquete social, por conta do futuro fomento.
Pouco há de viver quem não vir tudo isto.
Será então chegado o momento solene de pedir à província do norte
a história do seu passado. Serão exploradas então as minas de
poesia, entulhadas pelo obscurantismo de longos séculos.
Acontecerá muitas vezes encontrar-se um soco onde se esperava um
borzeguim de castelã. O leitor pedirá uma heroica luta de dois
infanções armados da fidalga espada, e verá duas foices roçadouras
decidirem um pleito de apaixonado melindre.
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Mas não será em tudo assim a crônica obscura da província, onde
vivi alguns anos, e em poucos dias colhi apontamentos para longos
trabalhos de muito proveito estético, plástico, artístico, e não sei
mesmo se cúbico, anômalo, e hibrido.
A história, que vou contar, com inocentíssima lealdade, pode ser
confirmada ainda por duas ou três testemunhas, que, pelo menos,
viviam, há cinco anos. Falo assim com orgulhosa autoridade, porque
tenho direito a ser acreditado em romances, que tem a honra de
assentarem numa sincera base.
A mentira no romance é uma nodoa, que nauseia o público
ilustrado.
Alexandre
Dumas,
escrevendo
um
romance
intitulado Martim de Freitas, obrigou este herói a desembarcar em
Mafra, nomeou-o alcaide do castelo da Horta, e fez nascer D. Sancho
II na Palestina, onde foi batizado por um tal monsieur de Évora,
arcebispo de Leiria! É uma cornucópia de asneiras este literato,
falando de Portugal.
O público tem direitos sagrados, e é realmente ultrajar-lhos, querê-lo
capacitar de que Mafra é um porto de mar, e Leiria uma cidade
arquiepiscopal, e monsieur de Évora cidadão português.
Compreenda-se a missão do romancista. O romance, a viabilidade, e
o fluido transmutativo são a tripeça em que está sentada a
civilização. Quebrar-lhe um dos pés é dar com ela em terra.
***
Morreu, há seis anos, em Vila Real, um velho de oitenta e oito anos.
Chamava-se D. João de Noronha, e habitava uma casa pequena, mas
decorada de grande brasão de armas, e não sei quantas ameias
modeladas pelos pilares das açoteias mouriscas. O leitor, que, por
louvável curiosidade, quiser, de perto, capacitar-se da fidelidade
arquitetônica desta casa, vá a Vila Real, e na Rua do Cabo da Vila,
pergunte pela casa de D. João de Noronha. Não terá de que
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maravilhar-se, a não ser da sisuda gravidade, e rigorosa certeza com
que o autor lhe conta histórias interessantíssimas.
Algumas palavras a respeito deste D. João de Noronha.
O dom é quase sempre, entre portugueses, indicação de fidalguia
remota; mas em D. João de Noronha era uma irrisão para o povo, e
uma ignomínia afrontosa aos fidalgos da terra. E a razão é esta:
Há cento e vinte anos que viveu em Vila Real uma senhora D. Paula
Coronel e Noronha, protetora de um tal Antônio da Silva, sapateiro
da casa.
Este homem era desordeiro e valentão. Em rixas com um freguês
por causa de umas tombas, matou-o desastradamente. A justiça
apanhou-o, e condenou-o a pena última.
D. Paula exaurira os grandes recursos da sua influência, sem
conseguir salvar da forca o seu afilhado. Avaliem-se, porém, os
extremos de D. Paula pelo condenado, e atenda-se à época em que
os grandiosos esforços de uma fidalga são ansiosamente
empenhados na salvação de um arrastado verme da plebe.
D. Paula, em último recurso, declara que o sapateiro é filho bastardo
de seu irmão, e como tal o perfilha. Desde que esta adoção foi
consignada no livro dos alvarás de perfilhamentos, Antônio Coronel
de Noronha está salvo da forca. O processo atravessa novos
tramites; e a lei, esmagada sob o rebolo transformado em pedra
d'armas condena o réu a cinco anos de degredo para Castro Marim.
O nobre exilado, um ano depois, morreu de uma indigestão de figos
do Algarve; e, honra lhe seja feita, à hora da morte, declarou que
vivera sapateiro e cristão, e como sapateiro pedia perdão aos
homens, e como cristão a Deus porque muito queria salvar-se.

11

Seu irmão Francisco, mestre ferreiro, morreu ferreiro, porque não
quis partilhar das honras heráldicas de seu irmão, que, pelos modos,
não eram muito lisonjeiras para a memória de sua mãe.
Este ferreiro deixou um filho, chamado João, e uma fortuna
avultada, adquirida na bigorna.
João, órfão aos quinze anos, quis ordenar-se; mas o amor tolheu-lhe
as vocações ardentes do sacerdócio.
Por aqueles tempos a sociedade estava retalhada em classes. João da
Silva invejava o acaso de um nascimento, e desesperava-se na
impotência de associar-se dois apelidos eufônicos, que o
guindassem à região dos homens superiores em raça aos outros
homens, como o onagro de Sevilha superior em raça ao onagro de
Cacilhas.
Zombavam cruelmente dele, quando lhe disseram que se
encabeçasse na linhagem, embora bastarda, de seu tio, que morrera
legalmente inscrito no livro dos costados a folhas 1473.
João da Silva foi conscienciosamente fidalgo desde esse instante.
Tirou uma certidão, hipotecou metade da sua fortuna ao foro, e
consegui-o. Não diremos ao certo quem foi o concussionário
daqueles tempos, que lhe recebeu os dois mil cruzados do
pergaminho. As urgências do estado de hoje eram literalmente as
urgências do estômago dos chanceleres mores do reino.
A fidalguia protestou silenciosa contra tão grave injúria. Fechou os
seus salões ao adepto insolente, que ousara assinar-se D. João de
Noronha, e mandara insculpir na fachada de uma casa ameiada as
armas dos Noronhas. É tradição em Vila Real que os Pintos Coelhos,
representados hoje por José Antônio Teixeira Coelho de Melo Pinto
da Mesquita, mandaram borrifar de sangue as armas de D. João de
Noronha. Nada fez recuar o propósito do filho do ferreiro. Os
tempos correram, mas os ódios ao pobre homem não se
extinguiram. Digno destes tempos, D. João, seria hoje afavelmente
12

recebido pela velha nobreza, com tanto que as diferenças no azul do
sangue fossem saldadas com o amarelo do ouro.
Conheci este homem, e tratei-o muito de perto. Era eu bem criança, e
respeitava as loucuras daquele velho, com a mais sisuda tolerância.
Quando o vi, aos oitenta e seis anos, casar-se com uma donzela
(oitava maravilha!) de oitenta e nove, cingi-me com aquele par
conjugal, e quis ouvir-lhe os colóquios amorosos, as expansões
delirantes, as ternuras idealíssimas. Não pude; e o leitor perdeu
muito com isso, que eu não era homem de privar de um capítulo
precioso a Fisiologia do Casamento de Balzac.
O vento das tempestades da vida impeliu-me de Vila Real para
outra linha no mapa-múndi das minhas observações; e o meu caro
D. João morreu poucos dias depois de sua mulher, e é de crer que,
abraçados em frenética paixão, renascessem, viçosos e frescos como
Paulo e Virgínia, em mundos novos, e novas constelações. Assim
seja!
Como vinha dizendo, leitor atencioso, quando eu tive a honra de ser
admitido ao trato íntimo de D. João de Noronha, reparei numa
caveira, contida em uma redoma de vidro, com pedestal de pau
preto, enviesado de arabescos de marfim.
Esta redoma pousava em uma mesa torneada em bilros de custoso
lavor. Reparei, outrossim, que em certo dia do ano um véu fúnebre
cobria aquela redoma. Este dia era quinta-feira santa. Não concebi
que relação pudesse existir entre aquela caveira e a paixão de Jesus
Cristo não ousava, porém, interrogar-lhe o profundo mistério.
Entrava eu uma vez, sem fazer-me anunciar, na sala da redoma, e
encontrei D. João ajoelhado com austero fervor na presença da
caveira. Voltou-se de repente sentindo-me os passos, e eu não pude
recuar sem ser conhecido. Vi-lhe lágrimas; eram majestosas, e eu
juro que muitos dos meus leitores de coração petrificado chorariam,
se vissem a sincera angústia daquele rosto venerando.
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— Venha cá — me disse ele — que eu não tenho vergonha de
chorar; choram-se na decrepitude os risos da mocidade. Entra-se no
túmulo a chorar como se entra na vida.
Vi-me embaraçado em responder-lhe. Eu não tinha aprendido estas
palavras artificiosas, com que fingimos um quinhão de sentimento
impostor. Então senti e chorei. Hoje... eu sei cá! faria uma nênia em
prosa de muita melodia, e citara-lhe não sei quantos velhos, que a
história diz que choraram desde Belizário até ao Abade de
Chateneuf.
— Sente-se aqui ao pé desta relíquia — prosseguiu o consternado
ancião. — Devo-lhe um lavor muito delicado: nunca o senhor me
perguntou o segredo deste crânio. Eu gosto de quem respeita a dor
alheia. Quero pagar-lhe essa fineza invocando do túmulo do meu
coração o mistério, que aqui está sepultado há sessenta anos. Se eu
me calar, no correr da minha história, respeite o meu silêncio... É
que não poderei... Talvez possa... O coração... dizem que manda aos
lábios muito do seu fel, quando os lábios lhe pedem as amarguradas
reminiscências de uma grande desgraça... Será assim? Eu não sei...
vê-lo-emos.
Ora atenda-me, meu amigo. A inocência deve alegrar-se com a
história, onde figura um anjo. Hei de falar-lhe de Lúcifer também...
Seja o anjo para o recreio; e o Lúcifer para a experiência... Um velho
é um livro. Eu vou abrir-me... quero dar-lhe a leitura de minha alma,
hoje, que, amanhã, talvez a pedra rasa de uma sepultura nem ao
menos lhe diga que eu durmo ali o suspirado sono do infeliz...
***
D. João de Noronha, sentado de modo que encostava o cotovelo à
mesa da redoma, principiou a história do seu segredo, em tom de
profunda comoção:
Tinha eu vinte anos... Há que tempo isto vai!... Há sessenta e oito
anos que eu estudava latim no convento de São Francisco. Era
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minha tenção ordenar-me. Meu pai granjeara-me uma fortuna, que
me estimulou ambições de subir na posição social. Quis ser padre, e
era-o, se nascesse na igreja luterana, onde o padre não sofre a
cruelíssima amputação da vida da alma, em comércio com o mundo.
Quando encontrei uma mulher, que me imprimiu nos sonhos a sua
imagem, perdi o império da vontade, e as fervorosas vocações do
sacerdócio. Adorei uma dessas belas mulheres, que trazem consigo
uma sina de desgraças, um contágio de desastres, e a perpetuidade
de uma chaga, aberta no coração com um ferro em brasa.
Esta mulher, por quem me fizera nobre, por quem me sentira
ambicioso de um fausto, que a sociedade me ultrajou com justos
motivos, por quem, finalmente, me fizera estúpido... atraiçoou-me.
No meu tempo o amor era uma coroa de espinhos. Então
apaixonava-se um homem, e sentia-se perdido para a sua liberdade,
e escravo de uma angústia interminável. Eu, por mim, senti-me
ultrajado por uma traição incrível, e não pude, ainda assim, estalar
as algemas ignóbeis que me prendiam à desonra de um abandono
injustificável.
Ajoelhei aos pés de Marta. Pedi-lhe a pouca ventura que me roubara
cruelmente... pedi-lhe a dignidade do homem que por ela se
desprezara... encontrei-a morta para mim, e vencida por uma
paixão, que devia matá-la! Tive então dó daquela flor, que se
desfolhava na madrugada da sua primavera? O meu amor era
grande e generoso! Pedi-lhe que fosse minha irmã, minha amiga...
Nem isso!... nem se quer me aceitou um conselho de pai na hora em
que mais precisa lhe fosse uma proteção que a salvasse da desonra,
a que se tinha cegamente abandonado.
Eu valia menos que Pedro de Mesquita.
Este homem era oficial de cavalaria. Nascera ilustre; conquistara-se
uma opinião de herói; batera-se ardidamente como um leão nas
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últimas batalhas. Era aqui apontado em Vila Real; como o primeiro
homem nos triunfos difíceis do amor.
E não o lisonjeavam! O homem, que obrigara Marta a desprezar-me,
devia ser tudo isso.
Era muito linda esta mulher! Diziam-no as emulações, os ódios, e as
intrigas, que a sua formosura causara entre pretendentes, que não
queriam ceder a prioridade do mérito a nenhum.
Um dos mais poderosos era Heitor Corrêa, cadete de cavalaria e
filho segundo de uma nobre casa desta vila, que não tenho
necessidade de mencionar-lhe.
Não obstante Heitor Corrêa era repelido, porque Pedro de Mesquita
não tinha concessões a esperar para ser mais amado que outro
qualquer.
Marta arrancara, como Luzia, os belos olhos, se assim pudesse
afastar de si os perseguidores que a tornavam suspeita ao homem
que tão caro devia ser-lhe. E era.
Estes dois homens odiavam-se rancorosamente, e procuravam à
porfia um ensejo em que pudessem travar as espadas. Corrêa
confiava demasiado em si. Mesquita sobejava-lhe a certeza de
superar o débil adversário.
O momento ambicionado chegou.
Era quinta-feira santa.
Marta assistia ao ofício da paixão na igreja de São Francisco.
Heitor Corrêa antecipara-se a ocupar o mais próximo, lugar de
Marta. Pedro de Mesquita viera depois, e mordera colericamente o
beiço inferior. Marta tremeu e chorou. Quis sair; não a deixaram as
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multidões espessas. Heitor Corrêa compreendeu-a, e indignou-se.
Era muito desprezo para a altivez do seu caráter.
Terminara o ofício. O povo evacuou o templo. Marta sumiu-se nas
turbas. Dois homens apenas, como duas estátuas, se fixavam sós, e
imóveis, na nave da igreja.
Saíram, simultaneamente. Encontraram-se no adro. Trocaram
poucas e rápidas palavras, e desembainharam os fains.
Pedro de Mesquita ostentava no rosto a superioridade de mestre.
Heitor chamejava a cólera, a vingança, o capricho, e por ventura o
desejo de matar, ou morrer.
Esta cena passava-se na presença de mil pessoas. As beatas
benziam-se horrorizadas; e os mancebos estorciam-se no frenesi de
espedaçarem o forasteiro Mesquita, cuja superioridade sobre o seu
patrício era indubitável, e perigosa.
Perigosa, não; porque o valente era generoso. Heitor não tinha já um
botão na farda, quando Pedro de Mesquita, desprezando
demasiadamente a defesa, se sentiu ferido ligeiramente no braço
esquerdo.
A cena tornou-se cruel! O orgulhoso não podia conciliar com aquele
sangue a sua generosidade. Heitor foi mortalmente ferido, e caiu
banhado em sangue. Alguém correu sobre Mesquita, gritando
contra o assassino. Mesquita esperou com bravura! Não houve mão
que lhe tocasse.
***
Heitor Corrêa, reanimado pelos alentos da desesperação, ergueu-se,
e esgrimiu ainda o florete com braço impotente. Mesquita, ferido
num braço, afastou-lhe os botes, com admirável presença de
espírito.
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O duelo em Vila Real era uma coisa nova. O fato, em um dia tal,
redobrava de escândalo. Não se atravessavam as multidões
espessas, que reprovavam ruidosamente um tamanho desacato. A
causa do seu espanto não era a moral ultrajada, nem a perda
voluntária da vida. Dava-se como razão suprema de tal algazarra
estar exposto o Santíssimo Sacramento, quando dois homens se
cortavam a ferro frio.
As autoridades, cônscias do acontecimento, deram ordens imediatas
de captura. Estas ordens não podiam ser cumpridas por meirinhos;
e não houve desgraçadamente autoridade militar que capturasse os
duelistas.
Heitor Corrêa, exausto de forças, perdidas no sangue, que os
recursos da cirurgia não estancara, desmaiou, e deu sintomas de
morto. O alferes de cavalaria, ligeiramente ferido no braço, curavase numa botica, afetando um ar de placidez que indignava as turbas,
tumultuosas na rua. Dentre elas saíam gritos terríveis de “morra!”
Os que assim gritavam diziam que estava exposto o Santíssimo
Sacramento; e, por tanto, não podiam deixar de matar o ímpio que
desacatara, em quinta-feira santa, a solenidade da paixão de Cristo.
Como eles saciavam a sede de sangue com o fervor beatifico das
suas crenças, explicam-no milhares de fatos semelhantes que
acompanham sempre a edificante história dos muito austeros
autores da integridade religiosa, tanto em Roma, como em
Constantinopla.
Fernando Corrêa, irmão de Heitor, estava à janela quando viu entrar
seu irmão nos braços de dois soldados. Desceu ao átrio, e interrogou
o fato. Contaram-lhe, com as mais irritantes circunstâncias, o
acontecimento.
Fernando, sem atender a súplicas da família, e de amigos prudentes,
saiu de casa, tal qual estava, embrulhado num capote. Mas, debaixo
deste capote, levava um bacamarte.
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Quando chegou à entrada da Rua do Jogo da Bola, viu um grupo de
povo, que parecia vedar a saída de uma botica. Lá dentro estava
Pedro de Mesquita, a quem faltara a coragem para afrontar a força
bruta da populaça.
Em frente dessa botica morava a infeliz Marta, a atribulada amante
daquele homem, que ali estava ameaçado das iras da plebe, tigre
desenfreado da licença, naqueles dias de escravidão, logo que um
acaso lhe alargasse um pouco as algemas.
Fernando Corrêa abriu uma clareira entre a multidão. Descobriramse todos, exclamando: “Chega o fidalgo! deixem passar o fidalgo.”
E o fidalgo entrou, perguntando quem era o assassino de seu irmão.
— Assassino... não!... — respondeu o alferes. — Fui eu quem o feri, e
honro-me de ser ferido pelo cavalheiro com quem me bati.
Fernando Corrêa, estúpido como fatalmente são os que podem
contar muitos avós robustos de músculos, e nenhum de vigor
intelectual, não compreendeu a delicadeza daquela resposta. O que
ele praticou é um ato de barbaridade, que envergonha a espécie
humana. Recuou um passo atrás, aperrou o bacamarte, e despejoulho, à queima roupa, no peito.
Foi horrível, senhor! Foi esse um lance, que eu tenho aqui diante de
meus olhos, noite e dia, porque nesse instante ouvi um grito de
arrepiar as carnes. Era Marta que caíra, com a face na laje da janela,
fulminada pela angústia mais atroz, e mais inconcebível dos
tormentos possíveis nesta vida.
Voltaram-se todos para aquela janela, e viram-me... a mim, que
subira, alentado pela coragem da minha dor, as escadas daquela
casa, e levantara da janela a pobre menina que julguei morta. Olhei
em redor de mim... não vi ninguém, exceto uma criada que chorava,
perplexa, sem atinar com o que devia fazer. A família, a essa hora,
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na igreja da Misericórdia, orava, talvez, à Virgem protetora das
virgens...
Fernando, consumado o assassínio, saiu galhardamente por entre as
turbas que saudavam o nobre algoz. A paralisia do terror gelara os
poucos que lhe reprovavam a infâmia. Ninguém ousou, sequer,
lembrar-lhe que aquele sangue lhe tingia os pergaminhos!
O nobre amante de Marta foi conduzido ao quartel. O seu último
lance de olhos nesta vida, viram-no todos fixar-se na janela da
infeliz. Depois... fechou-os, e fechou-os para sempre.
Passada uma hora, Fernando Corrêa, montado numa possante mula,
e seguido de um criado, e dois bacamartes, passava
em Almodena, caminho de Lisboa. E, para que esta circunstância me
não esqueça, dir-lhe-ei que, um mês depois, o assassino, impune
pelo privilégio dos seus pergaminhos, entrava em Vila Real, com
um alvará de real mercê que o isentava de responder pela morte de
Pedro de Mesquita.
O povo, desde esse dia, vergava respeitosamente a cabeça ao
fidalgo, que passava soberbo por entre aqueles que lhe liam na face
a altivez do assassino, que zombara da lei.
Heitor Corrêa... esse foi enterrado no mesmo dia em que os sinos
dobraram por alma de Pedro de Mesquita.
***
É necessário falarmos de Marta... É a luz única deste quadro negro...
Nem a história valia a pena de ser ouvida, se não tivesse um
heroísmo de virtude para a admiração, e uma santa para o culto das
almas nobres, e apaixonadas pelo sublime do martírio.
Porventura, pode o senhor compreender a situação de um homem,
que tem desmaiada nos braços aquela por quem fora atraiçoado?...
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Não é bastante compreender isto: é necessário compenetrar-se mais
da minha situação...
Marta iludira-me... ou iludira-se; Marta desprezara-me com cinismo
indigno da sua idade; Marta escarnecera as loucuras que me
sacrificaram a ela; Marta desmaiara, adivinhando a morte do meu
rival... Compreende porventura agora o tormento indefinível da
minha situação?... Não compreende, porque se eu lhe disser que
naquele trance original o meu sentimento era a piedade... se eu lhe
disser que dera a minha vida pela do rival assassinado, com tanto
que Marta não fosse assim desgraçada... o senhor, por certo, não
concebe este fenômeno, este sacrifício... esta monstruosidade de
resignação... Quem sabe!... a sociedade capitular-me-ia de imbecil, e
o meu amigo, por muito favor, concedera-me a celebridade dos tolos
inofensivos, não é assim?
Não lhe respondi; mas aqui me puno, confessando que D. João me
adivinhara. Corei, de certo, quando fui surpreendido no segredo dos
meus juízos. Nada menos lisonjeiro que o meu silêncio para o pobre
velho! Era de certo um pungente assentimento à sua conjectura! A
dor é generosa, e cala as afrontas. Reconheço hoje que ultrajei aquele
grande sacrifício, que compreendo agora. Se não receasse mesclar
com a gravidade melancólica desta narrativa um anexim popular e
graciosamente filosófico, diria que o diabo não quis nada com
rapazes, e D. João de Noronha, de certo, não era mais privilegiado
que Lúcifer para tirar de mim melhor partido.
D. João prosseguiu:
A família de Marta veio encontrar-me, com ela nos braços. A mãe,
que profetizara, em seus virtuosos pressentimentos, a desgraça da
filha, apertou-a contra o seio, cobriu-a de lágrimas, e acordou-a
daquele letargo, com aflitivos gemidos.
Marta abriu os olhos; mas nunca mais descerrou os lábios.
Esperávamos ansiosos que a sua angústia respirasse pelas lágrimas.
Não chorou uma só. Em quanto os sinos dobravam a finados pela
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alma dos dois amantes, Marta estremecia, mas não posso dizer-lhe
como era aquele tremor... A corda de um instrumento ferida, e
deixada ao impulso da vibração estremece assim.
No fim de três dias extinguiu-se o sofrimento, por que a vimos
pender serenamente a cabeça nos braços de sua mãe. Felicitamosnos pelo repouso da infeliz. Imaginamos que ela devia acordar mais
tranquila, ou, pelo menos, mais desabafada daquela agonia que lhe
sufocava não só os gemidos, mas até a respiração. Esperamos... mas
quem não esperava era o médico, que, ao retirar-se, deixou dito que
não era Cristo para restituir a filha à viúva de Naim.
Estava morta, por tanto... e morta sem balbuciar uma palavra! Como
se morre assim? Dizem que a morte é a aniquilação da matéria...
mas aquele anjo morreu dentro em si, antes que os sintomas da
destruição nos revelassem o rápido dilacerar daquela morte! Quem
dirá que aquela mulher sofreu no corpo? Ninguém! A alma, só a
alma, este ser imortal que foge do mundo, onde a vida do amor lhe
falta; a alma, reconcentrada no seu mistério de dores inconcebíveis,
relutando por estalar as algemas que a prendem ao cavalete do
corpo... a alma, e só a alma, meu amigo, consumou aquele trance de
inconfortável inferno, e passou ao mundo da penitência ou da
glória...
Agora principia a minha cena nesta tragédia... É só minha, e só eu a
compreendo... mas hei de contar-lha. Acompanhei à igreja de São
Francisco o cadáver de Marta. Fui o último que se retirou de ao pé
da sepultura; e fui o primeiro que todos os dias, em três anos
sucessivos, lhe ajoelhou na pedra que eu não queria fosse a nossa
eterna separação.
Empreguei os meios para obrigar o coveiro a não tocar naquela
sepultura durante três anos.
Findo este prazo, venci com dinheiro a repugnância do coveiro, e a
pedra que cobria os ossos de Marta foi levantada.
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Era meia noite, e perpassavam em redor de mim as larvas do terror,
agitadas pelo lampejar trêmulo das lâmpadas, suspensas no altar do
Santíssimo Sacramento.
O coveiro, afeito a lidar com os mortos, tremia, e largava
maquinalmente a enxada com que afastava as camadas da terra.
Não posso dizer-lhe até que ponto fui enganado pelas larvas que a
desvairada fantasia, ou a misteriosa realidade revocou em volta de
mim... Estou quase jurando-lhe que a vi... a ela... como nos dias da
sua esplêndida formosura iluminada pelo resplendor da sua
inocência, purpureada do pejo com que a candura se rende ao
império dos instintos... Era ela, quando, nos primeiros tempos da
nossa infância, me oferecia de seu coração a parte que não podia dar
a sua mãe, e a seus irmãos... Era ela, quando me perguntava o
segredo daquela atração irresistível, que a arrastava para mim, que a
entristecia sem motivo, que a fazia ambicionar uma riqueza
imaginária, que a fazia sonhar umas delícias que sua mãe lhe não
explicava nem realizava com os seus carinhos... Foi assim que eu a
vi, enquanto o eco da enxada, que feria o seio da sepultura, reboava
nas naves da igreja... Gelava-se-me de terror o pensamento... a
fantasia esfriava-se ao roçar pela mortalha daqueles ossos, e eu
sentia-me morto em metade da vida, quando a terra sacudida da
enxada me vinha cair aos pés.
E depois... as larvas, que a razão não podia espavorir, tornavam a
cingir-se com os pilares da nave, a pendurar-se nas grades do coro, a
tremularem por entre os cortinados dos altares, e a esvoaçarem na
abóbada do templo como nuvens escuras, espedaçadas pela
tempestade.
Erguera-se do túmulo para ajoelhar, a meus pés... tinha a face
lacerada pelos vermes. E era bela ainda... Devo ser sincero, meu
amigo... É impossível que a imaginação me mentisse... Ouvi-lhe a
sua voz... senti o frio das suas mãos... ergui-a de meus pés... perdoeilhe... chorei com ela...
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A voz de um homem chamou a minha alma à realidade acerba
daquela cena, que se me figurava um sacrilégio, uma profanação.
Era o coveiro, que me dizia: “a enxada já topou com os ossos".
Esta nova, comunicada friamente pelo coveiro, alvoroçou-me, e
coou-me nas veias não sei que terror semelhante ao do sacrílego,
que não tem ainda bastante barbarizada a alma pelo crime, e vacila,
horrorizado de si próprio, quando atira ao pavimento do altar as
hóstias contidas no cálix, que rouba.
Aqueles ossos, aquele meu tesouro, ambicionado há três anos,
tinham agora para mim uma superstição, um cunho sagrado, que
me fazia na alma não sei que pesar semelhante ao remorso.
Cheguei ainda a proferir a primeira palavra do coração, que se
arrependera. Quis deixar intactas aquelas cinzas. Lutei comigo para
vencer um excesso de medo, um abuso, talvez, da imaginação. Não
pude; mas não pude também retirar-me sem uma relíquia, um ser
sem alma, uma recordação para as lágrimas, e uma glória só minha
neste mundo... a glória de possuir na morte uma companhia que
tivesse sido incentivo de lágrimas, já que não pude conseguir como
companheira na vida essa preciosa existência, que me espera há
sessenta e seis anos na eternidade.
Eis-aqui a relíquia, a testemunha imóvel, terrível, e silenciosa dos
longos sofrimentos de um homem, que atravessou uma longa
existência, sem conciliar com os prazeres do mundo a eterna viuvez
da sua alma!
Eis-aqui a caveira de Marta que eu revisto a cada instante das
feições com que a vi partir deste mundo. Há ali naquelas órbitas uns
olhos que me veem... olhos mais penetrantes que os da vida, porque,
nos sonhos angustiosos desta paixão desastrada, eu vejo sempre esta
caveira, animada umas vezes do gracioso riso da inocência, outras
vezes das contorções frenéticas da desesperação... Há ali naqueles
ossos, onde os lábios articulavam hinos dos anjos, uns lábios que, a
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cada instante, me balbuciam um perdão... E tenho momentos de
inferno nas minhas dolorosas contemplações, aqui diante desta
redoma... às vezes juraria que essa caveira estremece em convulsões
rancorosas contra mim, balbuciando o nome do homem, que a levou
consigo à sepultura!... Então... sinto-me demente, porque tenho
ciúmes do nada... ciúmes destas cinzas esquecidas no mundo...
ciúmes da memória doutras cinzas, que, há três quartos de século,
esperam o dia final... É lamentável a situação deste pobre velho, que
não pôde roubar-se a uma agonia, das que o mundo reputa
quimeras, não é assim?
Deixe-me agora dizer-lhe o meu segredo, que esse ainda eu lho não
disse, nem lho diria, se lhe não acreditasse umas lágrimas que lhe
vejo nos olhos.
Eu creio em Deus, como creio na vida. Creio na vida como creio na
dor. O que eu não creio é na morte. A morte é uma palavra
convencional, com que os homens explicam a passagem de sobre a
terra para o seio de uma nova existência. A imortalidade é uma ideia
abstrata de tudo que é compreensível aos homens. O homem não
explica a imortalidade, enquanto não sobe um grau na escala dos
seres inteligentes. Veja se me compreende... Há uma escala de seres
que principia na matéria bruta, e termina nos espíritos. As funções
do espírito, sem formas corpóreas, pertencem à criatura, superior ao
homem. Ora, o homem não explica essas funções, que devem ser a
sua futura existência, pela mesma razão que o animal, inferior ao
homem, não compreende as funções do pensamento aperfeiçoadas,
mas não perfeitas, no homem. Todos os seres, por tanto, vão
subindo na escala da inteligência. Todos se transfiguram de forma
em forma até deixarem na terra o invólucro da matéria, e vagarem
nos espaços incógnitos como vagam os espíritos. É lá em cima, nas
proximidades do grande mistério, ao clarão da eterna luz, que se lê
o livro de Deus. É nas regiões, que a minha alma adivinha, que eu
devo sentir pelo órgão espiritual em que recebi a interminável
impressão de agonia, que foi na terra a minha lenta peregrinação. O
amor ardente e sublime não é um atributo do espírito? Aquele que
muito ama, e muito devorado morre de paixões grandes e ideais,
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não é um profeta da vida futura, uma preexistência do futuro amor?
A não ser o amor, qual será a existência do espírito?
Conheço que o fatiguei... Pois, em verdade, lhe digo que quis elevar
o seu espírito à altura das minhas grandes doutrinas, do meu
querido segredo. Quis convencê-lo, não digo bem, quis entusiasmálo por essa eternidade em que aí se fala, despida de afetos, de
poesia, de esperanças, e... deixe-me dizer-lhe... indigna de Deus e
dos homens...
Meu amigo, há na minha vida um oásis. Tenho exaltações de júbilo,
aqui, neste quarto, onde conto, há perto de setenta anos, os minutos
da minha existência. Este gozo é a minha convicção na
imortalidade... É a minha esperança, confirmada pela meditação e
pela ciência, de que hei de encontrar essa alma, que tem vindo aqui
revelar-me os segredos do céu...
Basta... Seja digno da minha confidência... Não diga às turbas de
Vila Real os segredos de D. João de Noronha. Aqui escarnecem-se os
que sofrem, logo que não sofrem pelas más colheitas do vinho, ou
pela barateza dos cereais. Não fale a linguagem dos espíritos, onde a
matéria organizada dispõe do maquinismo da boca para lhe dar
uma gargalhada em resposta.
D. João de Noronha despediu-me.
Desde esse dia foram mais da alma e da inteligência as nossas
comunicações. Aprendi com ele a ciência do espiritualismo. Se
depois me materializei, é porque a faísca daquele gênio não me
tinha abrasado mais que a superfície da matéria. O espírito tem a
força dos imponderáveis. A força da matéria pode muito bem
calcular-se pela força dos vapores... tantos cavalos.
Pergunta-me uma senhora de crítica muito fina:
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— Como se explica o casamento de D. João de Noronha aos 86 anos
de idade, com uma donzela sua contemporânea?!
— De uma maneira muito simples. As núpcias de D. João não
podem considerar-se físicas nem morais. “Absurdo! — replica a
espirituosa dama.” Está enganada, minha senhora. D. João tinha
uma pequena fortuna, e queria deixá-la a uma criada, que o servira
desveladamente toda a sua vida. D. João encarava filosoficamente as
fórmulas sacramentais do casamento. Achava-o utilíssimo como
carimbo de contrato civil. Casou-se para recompensar uma criada
que lhe consolou muitas lágrimas, e lhe enxugou nas faces mortas as
últimas que ele chorou. Era digna do sacrifício. Poucos dias
suportou a viuvez.
— E a caveira? — perguntou ainda a amável sindica dos meus
romances.
— A caveira deve estar confundida nos ossos de D. João de
Noronha. A viúva cumpriu religiosamente as suas ordens:
envolveu-a na mesma mortalha.
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