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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 AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro 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.  

*** 

Segundo 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, TXT, RTF, 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.  

É isso! 

Iba Mendes 
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O POETA CASTILHO E O IMPERADOR DO BRASIL 
 
Permitam-me que desenterre hoje dos velhos arquivos um precioso 
trecho de prosa portuguesa. Clássica, lapidar, elegante, bela; 
ganham os leitores do Jornal do Brasil em que eu substitua à minha, 
desataviada e pobre. Firma-a o grande nome do cego ilustre, que 
enriqueceu a literatura de um século, que se chamou Antônio 
Feliciano de Castilho, mais tarde Visconde de Castilho, e que é o 
mestre por excelência de quantos procuram escrever com esmero a 
formosa, a opulenta língua portuguesa.  
 
A prosa que vou reproduzir é, além de tudo, um modelo no gênero 
epistolar... É a carta que o poeta dirigiu a Sua Majestade Imperial 
Dom Pedro II do Brasil, que pouco antes o agraciara com a mercê da 
Comenda da Rosa, à qual carta em que expõe ao imperador as 
razões por que determinara vir ao Brasil e aquelas que o levaram a 
desistir dessa resolução. 
 
Esta é a epístola, desconhecida, se não por todos; decerto pela maior 
parte dos que vão ter hoje o prazer de saboreá-la como um fino e 
primoroso manjar literário: 
 
“Senhor,  
 
Já poetas escreveram a reis, imperadores; mas eram esses poetas 
muitos maiores que eu, e esses soberanos muito menores, e menos 
sábios que vossa majestade imperial. Eis o que até hoje me 
acovardou para o cumprimento de um dever santo de gratidão, e de 
um ato, ao mesmo tempo de satisfação e de glória para mim. 
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Devia eu à munificência de vossa majestade imperial, o possuir, do 
seu próprio punho, o seu augusto nome, e o adornar o peito com a 
Rosa d'amor e fidelidade, plantada no maior dos impérios para prêmio 
de mérito e símbolo de amor, por um dos maiores príncipes da 
História; para uma das mais memorandas princesas dos nossos 
tempos.  
 
Tão subidas mercês eram estás, senhor, para o meu coração, que 
toda a poesia se me afigurava pouca para agradecer. Tentei por 
muitas vezes; esmoreci; desanimado de conseguir versos dignos dos 
olhos de vossa majestade imperial, e proporcionados ao que me 
fervia dentro. 
 
Afinal, disse-me a mim mesmo: que o afeto, com que um Pedro 
Grande do Sul me favorecia, não era com poemas que se poderia, 
jamais agradecer, mas sim com uma dedicação pessoal, positiva, e 
serviços reais em ponto do seu máximo empenho, como é a pública 
instrução. Desde logo, Senhor, concebi o projeto de me transladar 
com minha família para o feliz império e ótima sombra do trono de 
vossa majestade imperial; para oferecer meus filhos ao seu glorioso 
serviço, e solicitar para mim a honra incomparável de obedecer ao 
ardente e perpétuo desejo de vossa majestade imperial, com a 
difusão dos estudos primários; pelos métodos fáceis e aprazíveis, 
que tive a fortuna de criar, e de ver maravilhosamente propagados 
por todo este reino, e carregados por toda parte de opulentos frutos.  
 
A 2ª edição do meu Método de Leitura e Escrita, que eu tenho a honra 
de enviar hoje, para ser posta aos pés de vossa majestade imperial, 
se vossa majestade imperial lhe lançar os olhos há de mostrar-lhe, 
que a minha premeditada oferta de trabalhar aí, como aqui o tenho 
feito, no arroteamento intelectual do povo até à plebe ínfima, não 
era vã. Não ia levar aos florentes estados de vossa majestade 
imperial obras de talento, e muito menos criações de gênio; mas ia 
sem nenhuma dúvida, juntar mais um obreiro, crente e infatigável, 
aos muitos que a alma de vossa majestade está animando nos 
trabalhos vastos e complexos de uma civilização, cujos futuros 
desde já anteveem incomensuráveis. 
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Tudo estava prestes para a partida; já às saudades da Pátria eu 
estava opondo, no íntimo do peito, os amores de uma Pátria nova 
para meus filhos; o navio, que me leva um irmão, e por ele esta 
respeitosa carta ia, levar-me enfim; quando um acontecimento 
imprevisto, e de força irresistível para uma alma de bem, me veio de 
novo prender, na terra do nascimento.  
 
Os meus esforços para a instrução primária, de que nasceram, em só 
meio ano mais de cem escolas gratuitas, das quais todos os dias 
estão pululando escolas novas, tinham me granjeado um certo afeto 
popular, que seria prêmio largo ainda para maiores fadigas; a 
abertura de cada aula era uma verdadeira festa para os da terra, e 
uma estrondosa ovação para mim: Autoridades administrativas, 
municipais, eclesiásticas e militares, me felicitavam, associando-se 
na minha empresa; o melhor da imprensa quotidiana fazia eco a 
todas essas demonstrações tão lisonjeiras; poetas, músicos, 
desenhadores, ter-me-iam perdido de vaidade, se me eu conhecesse 
melhor do que eles todos; os pequeninos descalços me saudavam 
pelas ruas. Era muito, era inexplicável, e quase incrível; mas não era 
ainda tudo; o Paço Real Português manifesta-me o seu sagrado: Sua 
Majestade  Fidelíssima, Augusta irmã de Vossa Majestade imperial, 
visita, mais de uma vez, as novas aulas. Ela mesma. Seu Augusto 
esposo, e o primogênito o Príncipe Real, surpreenderem-me com 
ricas joias, me dirigem expressões benévolas e animadoras. Por 
último, o parlamento e o ministério, constando-lhes a minha tenção, 
patenteiam, da maneira menos equívoca e mais honrosa, o seu 
desejo de me conservarem na obra do país e decidem estabelecer-me 
nele, solto e liberto dos mesquinhos, dos despoetisadores cuidados 
da subsistência.  
 
Se a estas promessas solenes seguir o resultado, que tão provado 
parece, hoje, a gratidão, além do patriotismo, me obriga a 
permanecer, e a aguardar sepulcro onde recebi a primeira luz. 
 
Entretanto, Senhor, como nada impede o ir qualquer peregrino aos 
lugares da sua devoção ainda que eu haja de ficar afinal neste 
mundo velho, espero em Deus que me não acabará a vida sem ter 
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ido uma vez beijar a mão de vossa majestade imperial, e soltar, à 
sombra das palmas, sob esses céus, mais céus do que estes nossos, 
um canto de entusiasmo a essa natureza magnífica, a esse império 
digno desta natureza, e a vossa majestade, príncipe digníssimo deles 
ambos. Tais são; pelo menos, augustíssimo senhor, os meus desejos 
mais ardentes.  
 
Por agora, permita-me, vossa majestade imperial mandar pôr nas 
suas augustas mãos esse livro, que se enobreceu com o amado nome 
de sua majestade fidelíssima, e que eu, sonhador crente de grandes 
venturas para o povo intitulei Estrelas poético-musicais para o ano de 
1853; assim como, por derradeiro, esses versos Novo anjo, por mim 
consagrados à sempre chorada perda da santa irmã de vossa 
majestade imperial, a senhora Maria Amélia de Bragança 
Leuchtemberg.  
 
Deus guarde por dilatados e prospérrimos anos, para esplendor 
desse império, para amparo das ciências e letras, e para exemplar 
perpétuo de imperantes, a imperial pessoa de vossa majestade.  
 
De vossa majestade imperial, o mais profundo admirador e o mais 
devoto e agradecido servo.  
 

Lisboa, 12 de abril de 1853. — Antônio Feliciano de Castilho”. 
 
Afinal, cerca de dois anos depois, em fevereiro de 1855 o "peregrino 
veio visitar o lugar da sua devoção", e durante alguns meses o Rio 
de Janeiro teve por hóspede o poeta de Os ciúmes do bardo, o 
pedagogista do Método Português de Leitura, o nacionalizador de 
Ovídio, de Virgílio, de Goethe e de Molière.  
 

JAIME VITOR 
Jornal “Pacotilha”, 16 de janeiro de 1917. 
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A CHAVE DO ENIGMA 

 
 

ADVERTÊNCIA ESPECIAL À “CHAVE DO ENIGMA” 

Quando saiu em 1862 a nova edição do Amor e melancolia, entendeu 
o poeta enriquecê-la com o precioso apenso que intitulou A chave do 
enigma. 

Nessas páginas de brilhante prosa explicou às legítimas 
curiosidades do público português os seus amores com a incógnita 
recolhida do mosteiro de Vairão. Precedeu a narrativa desse caso 
com a história da meninice, ilustrando as suas formosas páginas 
com esboços de retratos de família: sua mãe, seu pai, seu irmão 
querido, e outros, que servem de documentos autobiográficos, entre 
descrições de sítios, e ricas digressões sobre variados assuntos. 

A incógnita de Vairão era a senhora D. Maria Isabel de Baena 
Coimbra Portugal, com quem o poeta ajustou casamento, sem ainda 
se conhecerem pessoalmente, e com quem veio a casar na igreja do 
mosteiro a 29 de novembro de 1834; filha de Francisco da Silva 
Coimbra de Carvalho, e de D. Maria Fortunata Agostinha de 
Portugal. 

Algumas rápidas anotações irão acompanhando o texto; no mais 
deixemos falar o poeta. Melhor que ninguém nos saberá iniciar nos 
segredos da sua vida, que neste livro decorre desde 1800 até 1837; 
isto é: desde o berço dele até à campa da sua virtuosa e digna 
primeira mulher, inspiradora, companheira, confidente e amiga. 

São páginas de saudade, em que ele a retrata, e se retrata a si. 

 OS EDITORES. 
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Àquela que já não sente, pendura com mão trêmula num ramo do seu 
cipreste esta pequena coroa. 

 O AUTOR. 

 

Dezembro de 1861: 

Digam embora que me biografei; vou escrever uma página da 
minha vida. 

Se mais ninguém a ler, lê-la-ão os meus amigos. Ela também, erma 
de interesses grandes, desenfeitada de estilo, e só atendível, se o for, 
por verdade e afeto, aspira unicamente a cativar a atenção dos 
poucos para quem um murmúrio de folhas num retiro de estio, e de 
vez em quando uns gorjeios ou pios de duas aves que se 
entrerreclamam emboscadas, suprem conversações, leituras, e até 
pensar. 

Enfim, se nem para os meus íntimos valer o que eu tenho de 
bosquejar, muito saudoso de tempos que lá vão, ficará sendo só para 
mim, e para quem mo inspirou; ¡ah! quem mo inspirou já mo não 
pode ler, mas porventura o ouve. Será um devaneio, e um 
solilóquio; será uma folha solta de uma deliciosa árvore longínqua, 
hospedeira minha há muitos dias; folha que uma viração despegou, 
volveu nos ares, me atirou à fronte, e me lançou aos pés, para aí 
fenecer esquecida. 

Não vale a pena de mais prólogo. Nem tanto me está parecendo 
agora que fosse necessário. 

 
I 

Antes de tudo, releva conhecer o indivíduo. Não é empenho muito 
fácil; mas tentemos. 
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Levanta-se logo a primeira dificuldade deste capítulo na 
averiguação da identidade: 

Reflita cada um consigo mesmo neste grave ponto: ¿a repetição de 
nome, a semelhança das feições, a conservação, com mais ou menos 
mudanças, da índole primitiva, dos gostos, e das relações ativas e 
passivas com as pessoas e coisas do mundo externo, bastarão para 
que, em boa filosofia, um homem qualquer se repute unidade 
consoante, e único indestrutível no meio da metamorfose universal? 
¡Embaraçoso problema! 

O espírito imaterial e imorredouro quer, por instinto, por egoísmo, 
por fé, acreditá-lo; mas o estudo da Natureza, e a própria 
experiência quotidiana, desmentem em boa parte essa presunção. 

O indivíduo não é só a alma; o corpo que a reveste, a serve, e tantas 
vezes a domina, é mais que sujeito a contínuas e espantosas 
variações; renova-se incessantemente, perecendo e renascendo a 
cada instante; a sua carne de hoje era ainda ontem vegetais, 
ruminantes, aves, peixes, água nas fontes, gazes na atmosfera, 
calórico no sol, terra debaixo dos pés, e eletricidade sabe Deus por 
onde; congregaram-se essas miríades de partículas... existiu; amanhã 
partirão, todas elas destacadas para novas combinações e destinos, 
sem que o espírito lhes haja sentido a fuga, porque outras partículas, 
acorridas do universo, terão vindo rendê-las sem estrondo nem 
abalo. 

Neste sentido cada indivíduo é simultaneamente filho, irmão, e pai, 
influidor e influído, conservador, destruidor, modificador, herdeiro, 
usufrutuário, e testador, de quantos entes sensitivos, vegetativos, 
inorgânicos, imperceptíveis, imponderáveis, são, como ele, parcelas 
componentes do planeta em que ele se proclama senhor e 
potentado. 

Mas se esta desidentificação incessante do corpo escapa às nossas 
percepções, por não apresentar de hora para hora mudanças 
apreciáveis no ser, no sentir, e no pensar, já assim não é quando nos 
outros, e em nós mesmos, confrontamos a infância com a puerícia, a 
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puerícia com a adolescência, a adolescência com a virilidade, a 
virilidade com a velhice, a velhice com a decrepidez; ou, suprimindo 
os graus intermédios para maior evidência, a caducidade com a 
madureza, a madureza com o desabrochar no berço. 

¿Que há aí de comum?! 

Unicamente o nome, acidente impessoal, insignificativo, nulo. 

O corpo é manifestamente diversíssimo, e em tudo outro; e com o 
corpo outro e tão diverso, outras e diversas igualmente são as 
faculdades íntimas, outro e diverso o sentir, o querer, o recordar, o 
ambicionar. 

Não são épocas de uma vida; são vidas verdadeiramente distintas, 
talvez contrarias, que se encadearam por um trabalho simultâneo e 
oculto da Natureza e da fortuna, dos sucessos e de nós mesmos. 

É por isso que o louvor ou vitupério, a recompensa ou o castigo, 
conferidos tarde, contêm sempre mais ou menos, uma injustiça 
distributiva; e talvez duas: preteriram aquele que fez, e já não existe, 
e vão-se dar ao que existe mas não fez. ¡Que de vezes se não haverá 
supliciado um justo pelo malfeitor que anos atrás o precedera, e 
nada mais lhe legara que o seu nome e umas parecenças no 
semblante! 

A solidariedade do homem consigo, em remotos prazos da 
existência, é pois tão infundada, como a de um indivíduo com 
outros, com quem nenhuns vínculos o prendem, e que operam, 
independente cada um na sua esfera, como ele na sua própria. 

Daqui vem que, sendo altamente suspeita de romance toda e 
qualquer história que se escreva de um personagem, ou de um povo 
(às vezes remotíssimos em lugar e tempo), sobretudo quando o 
narrador pretenda assinar como causas aos sucessos o que se passou 
sem testemunha em tal ou tal coração, em tal ou tal espírito, pouco 
menos se eximirá de semelhantes suspeições a notícia que o homem 
mais sincero pretenda transmitir-nos de si mesmo. “Escreve o seu 
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pretérito”— dirão os benévolos; mas escrever o seu pretérito ¿não é 
escrever já de outrem? 

Demais: ¡quantas perplexidades! ¡quantas conjecturas temerárias! 
¡quantas suposições de boa fé, mas errôneas, quando ao clarão 
interrupto de reminiscências enfraquecidas pretender levantar do 
pó as flores, e os espinhos que nele se converteram, reedificar 
edifícios, sobre os quais se levantaram edifícios novos, insuflar vida 
a sombras, ressuscitar o coração de outrora, e achar a harpa interior 
com todas as suas cordas e a mesmíssima afinação! 

São estas, para quem bem o pensar, umas dificuldades, e também 
uns desenganos, e umas tristezas muito grandes. Nunca tão claro o 
senti, como ao reler agora este pobre livro. Forcejarei todavia por 
trazer à vossa intimidade, meus amigos, o autor dele, se ainda me 
for possível, depois de tão apartados um do outro. 

Um bem que há nesta desidentificação, neste apartamento dos 
dois eus, é que, se algum bem me for necessário dizer do que foi, já 
ao que é se não poderá carregar em conta de vaidade. 

II 

Pressuposto, como bem é de razão, que a Providência fada para um 
destino especial a cada um dos que vimos a este mundo, ¿para que 
nasceria eleito, ou précito, um menino que há hoje sessenta e um 
anos desabrochava em plena luz, e recebia um nome que havia de 
ser meu? Cuido não me enganar muito afirmando, que simples e 
exclusivamente para haver aí lá para o diante mais um cantor de 
afetos. 

¿Que aproveita ao Pai da Natureza que haja mais um amante, mais 
um cantor? Nada sem dúvida, pois lá tem em roda de si, para o 
amarem e cantarem, os seus Anjos; mas no seu sistema de 
harmonias, entraram também os gorjeios dos pássaros cá embaixo, 
música das florestas e do oceano, a voz suavíssima da mulher, e os 
cânticos do poeta. 
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Assim como nem tudo na terra são searas e frutos, nem tudo na 
humanidade lhe prouve a Ele que fosse laborioso e produtivo no 
sentido grosseiro e restrito da palavra, como presumem 
economistas. 

Enquanto o cavalo peleja, o boi lavra, a ovelha elabora o leite e a lã, 
um inseto o mel, outro a seda, plantas a saúde, minas os metais, há 
boninas que só alegram e perfumam; há murmúrios no ar, e visões 
coloridas no céu, que só recreiam: há pedrarias cintilantes, que só 
adornam; há bálsamos, que só rescendem; há o rouxinol para 
idealizar os mistérios da noite; há no eremita a oração muda que se 
exala para as alturas como aroma; há na alma que sonha, miragens 
estéreis, mas voluptuosas; e há, no sonhar perene do poeta, com que 
pague de sobra a seus irmãos as poucas espigas que rebusca das 
ceifas, os quatro palmos de solo em que se alberga, a água da fonte 
comum em que se dessedenta, e o ar de que aspira reclinado o seu 
quinhão, para o exalar convertido em melodias. 

Fadada vinha pois, segundo cuido, aquela criança só para poeta, e 
poeta unicamente de branduras. Para a realização do horóscopo se 
entendeu a Fortuna com a Natureza, como para o diante vim a 
reconhecer, quando, passadas as angústias da preparação, que assaz 
foram desabridas, e porventura insólitas, pude, chegado ao alto, 
abranger com um relance todos os pontos percorridos, vê-los, por 
efeito da distância, aproximados, e descobrir-lhes então finalmente o 
sistema e a harmonia. 

III 

Foi a infância do inocente, que eu ainda me recordo bem de ter 
conhecido, rosada, dourada, chilreada, alegríssima, como quase 
todas as auroras. Mas os penates do seu berço haviam sido na 
cidade; e os pássaros cantores não se criam e educam bem senão 
pelas amenidades tranquilas e cismadoras desses campos. 

A ser verdade que a ciência, com a imposição das suas mãos 
escrutadoras sobre uma cabeça, pode prognosticar o que a 
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organização interior contém de germes intelectuais e morais, 
capazes de grande produção, se as circunstâncias lhes favorecem o 
desenvolvimento, parece-me que, desde que essa previdente fada 
humana, — a ciência — anunciasse uma índole poética, a sociedade 
mesma deveria tomar à sua conta essa nova índole privilegiada; e a 
fim de a por no mais seguro caminho para os seus destinos, fazê-la 
criar, o mais que possível fosse, no seio da Natureza, sobre a terra 
larga que produz, ri, e canta, e debaixo do céu que inspira, brilha, 
enamora, e enleva. 

As forças do camponês, as graças de saúde da camponesa, 
envergonham os enxames de frívolos e efêmeros dos grandes focos 
de população, ¿E por quê? A causa não deve ser outra senão, que 
das barreiras a fora, longe do alcance do imenso cárcere, se vive 
mais conchegado com a Natureza, mais debaixo da mão invisível, 
mas tépida e suave, do Criador. 

Tudo na cidade é artificial (¡e de quão ruim e desentoada 
artificialidade as mais das vezes!). São prosaicas as ocupações; 
prosaicos e arriscados os projetos e os desejos; apertadas, escuras, 
doentias, as vivendas; tolhidos os trajos; acanhadas as perspectivas. 
Se se escuta uma ave, é mais a queixar-se do cativeiro em que 
definha, do que a chamar pela companheira, que não tem, para 
fabricar berço a filhos, que nunca há de ter. Se se vê uma planta, 
uma destas mudas filhas de Deus que tanto sabem e dizem, tão bem 
florescem e medram na sua pacífica república, é enfezada e triste na 
prisão de um vaso, debruçada para uma encruzilhada imunda lá 
embaixo, ou alando-se num saguão à espreita do sol quando ele 
atravessar fugindo lá por cima pela estreita fita do céu, do céu 
imenso em toda a parte, e aqui só aos retalhos e somiticamente 
repartido, ¿Que é da viração balsâmica por estas ruas? ¿Que é da 
madrugada com os seus descantes? ¿o meio dia com os seus guarda-
sóis verdes e movediços de trinta braças? ¿o crepúsculo com as suas 
despedidas saudosas? ¿a noite com a sua orquestra suave tão grata 
ao amor, e com que se dão tão bem os sonos, os sonhos, as vigílias? 
Tudo isto, e infinitamente mais, tudo quanto era Natureza, 
desterrou-o a mão do homem quando desarraigou as árvores para 
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plantar os seus estirados colmeiais de pedra; desterrou as relvas, e 
as searas, para assentar as praças; calçou as ruas, que não 
despontasse olhinho verde; multiplicou as fábricas, o comércio, o 
estrondo, para que os harmoniosos filhos do ar só muito por alto, e 
fugindo, se aventurassem a atravessar tão desmedida e nevoenta 
cratera de prosa, de cuidados, de fadigas, e de desgostos. 

Longe de mim negar puerilmente às cidades suas vantagens sociais; 
digo só que para a poesia se não fizeram elas, e que, se nessa frágua 
algum engenho poético resiste, se aí canta, nunca há de ser tanto, 
nem tão bom, nem tão inocente, nem tão perfumado, como seria 
sem dúvida nos campos; e apostaria eu uma hora de vida aldeã, e 
até casaleira, contra dez anos bem medidos de um vegetar em corte 
(apostaria e ganhava), que tudo quanto mais deliciosamente 
cantaram poetas em cidades, se eles no-lo quisessem ou soubessem 
declarar, das suas reminiscências rurais, porventura remotas e meio 
apagadas, lhes proveio. 

De Virgílio só tiraria eu provas sobejas, irrefragáveis, se para coisa 
tão intuitiva fossem elas necessárias. Aquele Virgílio, que florescia 
em Roma para coroar de glória Césares e deuses, tinha as mais 
vivazes raízes do seu gênio, tão suavemente melancólico, longe e 
bem longe, onde ninguém lhas enxergava: pelos cômoros, de murtas 
da aldeia de Andes, pelas margens do Mincio ciciadas de canaviais. 

Redescendamos de tamanho homem ao pequenino de quem íamos... 
historiar não, que lhe não sabemos história, mas simplesmente 
conversar. 

IV 

Importava que lhe chegasse com cedo a iniciação campestre. Com as 
impressões iniciais se cunha a feição característica de muita alma, se 
não for de quase todas. Bem estreado aquele, a quem as primeiras 
ideias do mundo exterior, puras e amoráveis, advieram afinadas 
pelo instrumento que a Providência lhe armara dentro. Isso ao 
menos teve ele em seu favor. 
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Uma queda, que por pouco lhe não destruiu a vida logo no começo, 
foi seguida de resultados assustadores: pálido, descarnado, abatido, 
pareceu que poucos passos mediria do berço à sepultura. Uma noite 
acorda sufocado; golfa sangue em torrentes; sobressalta-se a casa; 
acredita-se que já não tornará a amanhecer-lhe; acodem os médicos; 
resolve-se como último e único regresso fuga precipitada para o 
campo. 

Ao rasgar do dia já transpunha as portas da Capital, reclinado no 
regaço materno, rodando a carruagem tão vagarosa e precatada, que 
fácil se adivinhava ir depositária de uma existência que ao mínimo 
abalo se esvairia. 

Tanta coisa próxima e de vulto se me tem desluzido da lembrança, e 
ainda aquela noite angustiosa, e aquela manhã suavíssima, aquela 
morte pranteada, e aquela ressurreição de aleluia através de 
fragrâncias, sombras verdes bordadas de ouro pelo sol, e emboras 
dos passarinhos, me estão impressionando como presentes. Não sei, 
nem há já quem me diga, a quantos, nem em que mês, nem em que 
ano, fora aquilo; o que sei é que todas as copas estão folhudas, e 
muitas floridas; que tudo quanto vem vindo para nós por um e 
outro lado do caminho ri contente, como em domingo de festa: as 
casas de quinta com as suas varandas e vidraças iluminadas do sol 
novo; bosques ociosos debruçando a cabeça por cima de um muro 
amarelo para nos espreitarem; a porta vermelha entreaberta de uma 
horta viçosíssima; aqui piteiras esguias e silvas recortadas nos 
cômoros; adiante estátuas, e vasos de mármore lavrados; um outeiro 
com o seu rebanho a flutuar, e lá no cimo um moinho bracejando e 
cantando no trabalho, enquanto o dono à janelinha escuta ocioso a 
viração de Deus que lhe está chovendo pão lá dentro. 

Notava eu, em meio deste paraíso, lágrimas nos olhos de minha 
mãe, e não as compreendia; deviam ser de comoção. 

Minha mãe tinha alma poética; (lá coração poético todas as mães o 
têm). Se a tivessem aparelhado com educação e instrução 
apropriadas, poderia ter escrito deliciosamente; florejou sem 
cultura, e sem saber que florejava. Nos festins de família, quando a 
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saúde dos seus, a presença de quantos lhe eram caros, e a 
prosperidade da casa, a exaltavam, improvisava versos fáceis e 
melodiosos, em que cintilavam faíscas de talento, e certa graça 
natural; pareciam aqueles uns meros reflexos involuntários do seu 
contentamento íntimo; e eram; mas o contentamento íntimo só tem 
resplendores tais num espírito de eleição. 

Meu pai, a quem a severidade da ciência e a supremacia da razão 
não deixavam lugar para ser poeta, que não tinha sequer nascido 
com a organização própria para isso, mas que, pelo complexo de 
outras suas qualidades eminentes, era uma das pessoas mais 
próprias que eu nunca vi para reconhecer, aquilatar, criticar, e 
dirigir poetas; meu pai, costumava repetir que, se minha mãe não 
tivera sido obrigada a repartir todas as suas horas pelas ocupações 
domésticas, e toda a sua poesia nativa pela educação dos filhos, se 
fosse uma cenobita, por exemplo, com poucos livros, muito 
remanso, e a Natureza, por certo deixaria de si boa memória para 
entre as escritoras portuguesas. 

Deviam ser logo aquelas preciosas lágrimas, com que minha mãe me 
rebatizava renascido, menos causadas do manso alvoroço festival de 
terra e céu em primavera, que da luta em que lhe iam, no coração, o 
temor e a esperança. 

A imensa viagem, que não passou de uma légua, deveu lançar-me 
no espírito delicado e absorvente, os primeiros germes dos meus, já 
agora indestrutíveis, amores, para com as lindezas do universo. 

V 

¿Conheceis, para além do arvoredo do Campogrande, no retirado 
sítio do Paço do Lumiar, aquele edifício, nobre sem fausto, que faz 
frente ao pequeno Largo do Poço, e que talvez comunicou à 
povoação o seu nome aristocrático? Eis aí o termo da piedosa 
peregrinação de minha mãe; eis aí onde a reflorescência me 
aguardava, e com ela novas e abundantes sensações, das que a 
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minha índole ia absorver com avidez, e assimilar, para frutificar 
alguma poesia em vindo a quadra. 

Recebeu-nos com alvoroço, e com afeto patriarcal nos hospedou, a 
família, ainda nossa parenta, a quem a vivenda pertencia, família 
ainda mais ligada conosco por laços de amizade, e de leal e não 
interrompida convivência. Compunha-se de mãe, uma filha entre 
doze e treze anos, e seu irmão pouco mais idoso. 

Amália (era o nome da minha pequena prima) possuía, com o 
semblante mais vivo e simpático, a índole mais expansiva e 
carinhosa; os seus olhos, cujo extraordinário brilho eu estou ainda 
admirando, eram dotados de um magnetismo precoce; é tal, que até 
os de uma criancinha, como eu, se pasciam neles com delícias; mas 
não era ainda assim nos olhos que estava o seu maior feitiço; a sua 
voz tão suave, como nunca depois ouvi outra alguma, saia por uma 
boca tão singularmente pequenina, que pudera quase haver tentação 
de a estranhar à primeira vista, se não parecesse, com o seu sorriso 
habitual, uma rosinha das mais pudibundas a entreabrir-se; era um 
ósculo perpétuo da inocência. 

Amália, com a superioridade que lhe conferia sobre mim a diferença 
dos anos, quis tomar-me desde logo maternalmente sob a sua 
proteção, proibindo-me, por interesse na minha saúde, o participar 
dos brincos tumultuosos, para os quais seu irmão me provocava. 
Meu primo era já então militar por gênio; a barretina empenachada, 
o boldrié lustroso, a espada de madeira, as dragonas, e a banda de 
oficial, com que a si mesmo se despachara, faziam-no preferir aos 
passatempos sedentários, mais conformes aos gostos de sua irmã, e 
à minha fraqueza, o estrondo e o movimento. 

Daí provinha que as mais das vezes, enquanto ele marchava a passo 
dobrado ao som de um tambor imaginário, esgrimia contra uma 
estátua, ou degolava alguma papoula trêmula, Amália e eu, 
pacificamente sentados muito mão por mão a uma sombra do 
jardim, toucávamos de minhonetes e amores-perfeitos as suas 
bonecas, emolhávamos ramalhetinhos para nossas mães, e 
interrompíamos a cada momento a esmerada tarefa, logo que uma 
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abelha dourada, uma borboleta branca ou azul, ou um pio de ave 
escondida, como que por malícia, entre as folhas, vinham suscitar a 
minha curiosidade, e acender-me exclamações de maravilha e 
contentamento. Minha prima gozava-se da minha alegria, e tinha 
vaidositamente o ar de ser ela quem me estava fazendo as honras da 
primavera. 

Disséreis, se reparásseis, como eu, na complacência com que ela 
contemplava, ora o seu jardim tão formoso, ora o seu priminho tão 
atento, que era uma poetisa desvanecida com o efeito do seu último 
poema num ouvinte encantadíssimo; e que tudo aquilo que eu 
amava no seu jardim, os arbustos enfeitados, os ninhos palreiros, os 
insetos volteantes, as águas harmoniosas, tudo ela tinha feito, ou 
pelo menos aconselhado e pedido a um Anjo feiticeiro, feiticeiro 
como ela. Eu quase que assim o acreditava; se me tivessem dito que 
ao seu mando podiam rebentar das pedras lírios e rosas, ia pedir-lhe 
esse prodígio como a coisa mais natural de todo o mundo. 

Creio que nos amávamos; mais que no sentido da amizade; mais até 
que no sentido do amor; ¡no sentido do paraíso terreal, quando a 
humanidade vinha despontando resplandecente de inocência! 

Amávamos decerto; posso afirmá-lo pela viveza e saudade com que 
estou, agora mesmo, sonhando tudo aquilo. 

Não sei se o coração me latejava; sei que me palpita agora com a 
maior força; sei que dera eu hoje o trono do Celeste Império, e todos 
os tronos ao mundo, e até a glória de Homero, e de todos os poetas, 
pelo revivimento para mim de tal primavera com todas suas 
circunstâncias, embora com a certeza de vir eu próprio a murchar, e 
destruir-me com a sua última flor. 

VI 

Todos os ridentes alegorizadores da antiguidade falaram de um 
Cupido filho de Vênus, armado de fogo e setas, cruel e suave ao 
mesmo tempo, incoercível e fugitivo como os sonhos. Existe esse, 
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não há dúvida; mas há outro amor, pudera eu afirmar-lhes, que 
nasceu do casamento de uma açucena com o zéfiro; que mesmo 
suspirando está a rir; que sobe em espirais melodiosas para o céu até 
se perder de vista, mas não foge; reaparece, e redescende fiel às 
mesmas amenidades de onde levantara o voo. Não fere, nem 
envenena; encanta. Não acende fogo para deixar cinzas; brilha na 
alma como sol. Não se rodeia de aves de agouro, nem de sonhos 
temerosos. Não desvela as noites, já com prazeres instantâneos, já 
com delírios, e arrependimentos contumazes, mas se imbebe na 
andorinha do beirado para nos acordar cada antemanhã com as 
alegrias puras que ela sabe. Não cura de ciúmes; quisera que todos 
amassem como ele. Não é um amor concentrado, exclusivo, 
incompleto, que só põe a mira num objeto caduco; é outro amor 
profundo e infinito como a Criação, com cujas maravilhas, 
maravilha ele próprio, se renova; a sua venda, se a tem, não 
escurece; é toda de brilhantes diáfanos e prismáticos, que redobram 
os prestígios do Universo. É o primogênito de todos os amores, e o 
que a todos sobrevive. É o que serviram, adoraram, e nos ensinaram 
a adorar, sem nome, todos os grandes poetas, desde Orfeu até 
o Tomaz dos passarinhos. É o que a virgem mais ingênua está 
sonhando voluptuosa, quando absorta suspira, e parece triste. É o 
que à mente do religioso levanta escadas floridas para o Empíreo. É 
o que anuncia, como boa nova, ao caduco, uma arregaçada de 
saudades, um chorão, um gorjeio estivo, e prateados raios da lua 
para cima da cova. É, em suma, o que aos impotentes da infância 
segreda tantas coisas inefáveis que os alvoroçam, e de que o outro 
amor, em chegando, há de receber porventura muita herança. Tal 
era a misteriosa divindade que presidia aos nossos passatempos, 
sem que eu então a adivinhasse. 

Amávamos pois decididamente. 

VIII 

Vigiava-nos inquieta, suspeitosa, solicita, a mãe de Amália... Não 
riais: o seu coração materno tinha razão; um coração materno tem 
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razão sempre. Não era um impossível o que ela temia; apavorava-a 
um perigo real; e quanto a ela, segundo todas as mostras, muito 
provável, ¿Que perigo? o da comunicação da minha doença a um 
ente a quem ela sentia vinculada a sua existência, e sem o qual, 
ainda que o quisesse, não saberia já viver. 

O sangue que eu perdera, a minha debilidade, todo o meu exterior, 
induziam a crer que a enfermidade que trabalhava tão ativa por 
dentro em me destruir, ¡era.... nada menos que a tísica! mal ainda 
então raríssimo, com que hoje pela generalidade se vive 
familiarizado, mas do qual no começo deste século nem quase se 
ousava proferir o nome senão em baixa voz. 

A família, em cujo seio despontava tal fenômeno, forcejava pelo 
encobrir a todo o custo aos de fora, como um castigo divino e uma 
ignomínia; e abria ela mesma uma área de respeitoso terror, em cujo 
centro languescia, socorrida, mas desamparada, a pobre vítima. A 
roupa, os móveis, até a louça do seu serviço, tinham marca, para que 
ninguém lhes tocasse. O confessor, o médico, o amigo, os filhos, a 
esposa, não chegavam ao alcance do seu hálito; era o leproso; era 
quase o danado aquele triste esqueleto vivo, envolto na sua pele 
lívida e ardente, e a quem, para luxo de desgraça, a Natureza 
sutilizava a vista e o ouvido, conservando-lhe inteiras a memória e a 
inteligência até à última. Enfim, logo que o espelho apresentado aos 
lábios por um braço estendido de longe, e tremente, testemunhava 
com o seu cristal não empanado, que o último bafo se esvaecera, 
ainda a terra o não tinha recebido, quando já os seus vestidos, o seu 
leito, a sua cadeira de martírio, o livro das suas derradeiras orações, 
tudo era entregue às chamas, e as mais prolixas cerimônias de 
lustração, tanto religiosas como físicas, acudiam à pousada; 
acontecendo, muitas vezes, que nem depois de picadas e renovadas 
as paredes, havia temerário que se aventurasse a ocupá-la. 

Deus louvado, o tempo não tardou em mostrar, pelas mais 
irrefragáveis provas, que a minha enfermidade, com toda a sua 
carranca de profunda e fatal, era passageira, e que daquela frágua 
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poderia sair, como de feito saiu, uma constituição vigorosa e 
duradoira. 

Aos nossos amores, tão bem correspondidos de parte a parte, nem 
sequer faltou pois o estímulo de uma quase proibição, e o sainete de 
terem de se andar recatando, sobressaltados ao mínimo rumor, 
como verdadeiros criminosos. Se não fosse a presença de minha 
mãe, e o afeto e delicadeza com que sua prima a tratava, ter-nos-
iam, provavelmente, separado, enclausurando na casa a amante, e 
deixando livres, mas desertos, para mim, o jardim e a quinta, largo e 
formoso banho dos ares balsâmicos, de que eu então sobretudo 
necessitava. Quem havia de lucrar com isso era João, meu primo; o 
que sua irmã perdia, ganhava-o ele; era um namorado de menos, e 
um soldado de mais para o seu regimento, em que até então era ele 
só a força e o comando, o porta-bandeira e o tambor. 

Havia muitas horas, entretanto, em que a mãe de Amália, com a 
razão, ou com o pretexto do estudo ou dos bordados de sua filha, a 
retinha no gineceu da casa; essas horas (bem o sabem todos os que 
amaram) deviam-me parecer eternidades; para as abreviar, ora ia 
sentar-me num banquinho ao pé do seu bastidor, enlevado em ver 
rebentar flores debaixo dos seus dedos, e ouvindo os contos, que 
ainda hoje me lembram, da velha e gorda cosineira Escolástica; ora 
me detinha encostado ao grande portão de grade de ferro no lado 
fronteiro do pátio, com os olhos pregados na janela do quarto de 
lavor; feliz quando de traz da vidraça me alvorecia amiúde, 
saudando-me com um sorriso, aquela pequena rosa que eu 
esperava, e que já de lá como que me estava ensaiando os beijos que 
eu dali a pouco havia de colher às escondidas no caramanchão, 
especial asilo, e o mais seguro, dos nossos furtos. 

VIII 

É uma grande pena que não saibam as crianças escrever, e não 
registrem, para depois as lerem, as suas memórias, e que a torrente 
caudalosa dos sucessos ulteriores lhas desgaste e confunda quase 
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todas; a sua história poderia ser muito mais gentil, muito mais 
elegante, muito mais instrutiva, que as histórias e novelas de outras 
idades. 

À míngua de tais documentos, que bem preciosos me seriam agora, 
fui ontem 19 de dezembro deste 1861 visitar, ao cabo de tantos anos, 
lugares tão queridos, e evocar neles os fantasmas verdes dos 
arbustos do meu tempo, o fantasma cândido daquela que eu tantas 
vezes arraiei, como gentil Maia, à custa deles, e o meu próprio 
fantasma pequenino, alegre, buliçoso, tão puro, tão amante, e diante 
do qual, como diante dela, eu me ajoelharia, se o encontrasse. 
Palpitava deveras ao aproximar-me, como sem falta deve acontecer 
a quem se acerca de um lugar de mistérios, ou a quem escava um 
solo, de que espera entesourar relíquias santas da antiguidade. 
Parecia-me que o mal transparente véu, que, tanto há, me colocou o 
mundo numa penumbra, de repente se levantaria por um milagre 
da vontade e do afeto, e que eu ia rever tudo tal como o levava no 
coração e na saudade. 

¡Ai ninho de tantas delícias! ¡quem se atreveu a desfazer-te! De tudo 
que ali havia, e que era tantíssimo, ¡quase que só eu resto! Não 
importa: profanados, perdidos mesmo, esses lugares conservam, 
indelével ainda para a minha alma, a sua primitiva sagração. 
Tornarei a visitá-los na próxima primavera; talvez se me recordem 
então do que ontem só confusamente lhes lembrava; encontrarei 
porventura valverdes floridos, rainúnculos matizados, 
quinquagésimos descendentes, e mais, dos que tão suavemente 
brilhavam no meu tempo; e esses alguma coisa saberão relatar-me 
de tão antiga história. O pórtico viçoso, estrelado de jasmins, que 
bordava de sombras graciosas o vestido branco de Amália, quando, 
abrigados ali num meio dia de verão, escutávamos as cigarras 
emboscadas, há de por força com a sua fragrância falar-me dela, e 
avivar-me no espírito um cardume de sensações líricas inefáveis. 

Por agora, que estou ditando a uma légua de distância estas páginas, 
talvez indiferentes a todo o mundo, e frias como a estação em que 
nascem, que me acho diante de outras árvores nuas, que aguardam, 
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saudosas como eu, dias de festa, o mais que posso dizer é que a 
primeira impressão fotográfica da bela Natureza, toda esplêndida e 
de uma admirável nitidez, foi ali que a minha mente a recebeu. Um 
tal quadro, que tinha de me ficar no santuário íntimo para todo 
sempre inspirativo, fecundo, milagroso, e contendo a síntese da 
galeria do Universo real e imaginário, mal pudera haver tido tal 
perpetuidade e tal virtude, se lá mo não colocassem uma fada e um 
gênio, uma mulher e um amor; mulher recém-caída das estrelas e 
ainda ignorante da sua destinação; amor puro como o dos Anjos 
encarregados de enfeitar a Natureza, e que, terminada a tarefa, 
dormitam entre os obeliscos que levantaram, e sonham céu. 

Assim, ao mesmo tempo que as minhas forças medravam a olhos 
vistos de dia para dia, e que os diversos receios das duas mães 
diminuíam de manhã para manhã ao alegre florir do meu aspecto, 
se foi a minha índole compondo com duas religiões, que afinal se 
reduzem a uma só: o culto das gêmeas e eternas amantes universais, 
— a Natureza e a Mulher. 

IX 

De tão ameno passeio na alva da vida chego de repente à escarpa de 
um precipício, de onde é inevitável o despenho para um abismo. 

Encetava eu apenas a carreira do estudo, tão menino, tão menino, 
que o ouvirem-me já ler, e verem-me formar caracteres, era (nunca a 
minha vaidade o esqueceu) um tema de admirações e de felizes 
prognósticos para os parentes e amigos da família. De repente outra 
doença, mais terrível que a primeira, e menos esconjurável do que 
ela, não paga com martirizar-me, não contente de balançar-me por 
um fio largos meses entre a vida e a morte, me atira vivo para um 
sepulcro! Eu respirava; mas os belos olhos, idólatras das flores e de 
Amália, e vanglória de minha mãe, não sabiam se havia ainda no 
céu o sol de Deus! É impossível recordar-me desse prazo, prazo de 
não sei quantas eternidades, sem que ainda agora o coração se me 
confranja. 
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Imaginai um homem à hora em que se fosse embarcar num 
bergantim dourado, por um mar de prata, com virações balsâmicas 
dos vergéis da terra, cuidando já velejar horizonte em fora para um 
mundo de delícias... e lançado de improviso no mais fundo 
subterrâneo de uma torre. Esse homem tão desafortunado, e 
desafortunado tão sem culpa, que nem ainda era homem, fui-o eu; e 
tanto mais sem-ventura, quanto ninguém então, nem eu por 
conseguinte, me julgava possível a ressurreição, e a soltura. 

Convalesci; desta vez sem os socorros do campo. Tinha as forças e a 
idade para folgar, tinha o desejo e a precisão do movimento, da 
convivência, da fraternização geral, da conquista, enfim, que pelos 
olhos se opera de contínuo nos inexauríveis domínios da Natureza e 
da sociedade; não podia permanecer imóvel; mas o meu cárcere sem 
lanterna me seguia por toda a parte. A ave da poesia, que me 
pipilava dentro, debatia-se contra as grades, quando ouvia lá de fora 
estrondear a vida festival, e pelo eco desumano das suas vozes se 
lhe revelava o sem número de belas coisas, que até os insetos e 
vermes senhoreavam pela vista. 

X 

Dera-me a Providência, entre meus irmãos, um, dois anos mais novo 
do que eu, cuja índole simpática inteiramente com a minha, cujos 
gostos em admirável harmonia com os meus, nos constituíam mais 
que irmãos, — duas metades inseparáveis do mesmo todo. Ardia 
também nele a faísca sagrada. Não era tudo o palpitar o coração de 
cada um dentro no peito do outro; os nossos espíritos se 
adivinhavam de parte a parte; a nossa conversação tinha... (¿como 
hei de dizer isto?) o que quer que fosse de um solilóquio, ou de um 
cantar ao eco. Levava-lhe eu a vantagem de vinte e quatro meses 
mais, ele me levava a de mais um sentido. Havia equilíbrio, e 
compensação; cada um dava, e cada um recebia. Este mesmo 
interesse mútuo contribuía para a espontaneidade da nossa fusão 
necessária e suavíssima. 
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Chegou a idade dos estudos. Era tempo de aparelhar com as 
chamadas humanidades para as ciências. ¡Que inveja e que tristeza, 
quando meus irmãos, ambos mais novos do que eu, saíram pela 
primeira vez deixando-me só para se irem inscrever na classe de 
latim! Permitiu-se-me acompanhá-los; atendi; devorei; li pelos 
ouvidos; corri aposta com os mais aplicados. 

O preceptor, bom e honrado velho, que, trinta anos havia, 
professava com devoção o idioma de Cícero e Virgílio, observa a 
minha atenção; interroga-me curioso; reconhece e declara não ter 
discípulo que mais em cheio haja absorvido as suas doutrinas. 

Dessa hora em diante fui eu o filho adotivo, o predileto, o mimoso, 
do seu entusiástico romanismo. Não só erudito de amplos cabedais, 
mas poeta, poeta ele mesmo, poeta utriusque linguæ, julgou 
reconhecer em mim, pelo modo como lhe eu traduzia as páginas 
inspiradas que ele me lia com fogo, e pela prontidão, sobretudo, 
com que eu lhe restituía nos versos originais os trechos que ele para 
isso me recitava das Musas cesáreas reduzidos a prosa portuguesa, 
julgou, digo, reconhecer uma índole fadada para a poesia; e pôs com 
generoso esforço peito a cultivá-la. 

Tratar as Musas, e em particular as latinas, é desenvolver a um 
tempo fantasia e sensibilidade: 

...leto carmine doctus amet. 

O poeta que assim cantara, logo ali se apossou de mim para toda a 
vida. O seu estudo, que eu nunca mais interrompi, que depois 
alarguei, e que ainda agora me é delícias, entrou pois como 
elemento enérgico, tanto como as amenidades do Paço do Lumiar, e 
os amores infantis de minha prima, na composição misteriosa e 
providencial do meu verdadeiro destino, que nunca foi desde o 
princípio, nem já agora pode ser outro até ao fim, senão, repito, a 
poesia. 

Meus irmãos passaram-me dentro em pouco de condiscípulos a 
discípulos; e o mais novo, Augusto, de discípulo a inseparável. ¡Que 
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anos! ¡Que anos esses! ¿Quem, tendo-os uma vez desfrutado, os 
esqueceria em nenhum tempo, em nenhuma fortuna?! 

Augusto e eu, que afinal já éramos um só, fanatizados deveras com 
as grandiosidades heroicas, com as fábulas ridentes e floridas que 
nos surdiam de contínuo ao escavarmos por aquele mundo fóssil e 
clássico, pode-se dizer que nos naturalizamos Romanos antes de 
sermos Portugueses; fomos antiquários entusiastas na puerícia; os 
cobres, que os daquela idade desbaratam em doces e brinquedos, 
convertíamo-los nós em qualquer alfarrábio, que no frontispício nos 
trouxesse um dos nomes Romanos imortais, cuja ladainha sabíamos 
de cor, e recitávamos com veneração, desde o princípio da idade 
áurea até ao cabo da idade ferrea e lutea, desde Lívio Andrônico até 
aos escritores já cristãos, últimas relíquias do Império e da língua a 
desfazerem-se. Devorávamos tudo aquilo sem guia, sem escolha, 
temerariamente, mas com uma perseverança, com um afeto, com 
um encantamento, inexplicáveis. Escusávamos, repelíamos qualquer 
outro passatempo; visitas, passeios, tudo nos era enfadonho, 
comparado com a delícia de vaguearmos pela Itália velha, de 
ouvirmos os seus heróis pela boca de Tito Lívio, de entrarmos com 
Virgílio familiarmente no palácio rústico del-Rei Evandro, de nos 
espairecermos com ele, Calpurnio, e Nemesiano, por entre as 
amenidades campestres, e ouvirmos cantar Horácio num pomar da 
sua Tibur: 

...ad aquæ lene caput sacræ 

coroando-nos como ele 

...flore, terræ quem ferunt solutæ 

ou de escutarmos suspiros e galanteios de Tíbulo, Propércio, Galo, 
Catulo e Ovídio. Ovídio mais que todos nos levava traz si as 
vontades. (Não prego moral; historio). 

A poder de lidarmos com aquela gente, aformosentada pela 
distância, e tão ideal vista de cá; tudo que não era ela, o seu viver, o 



25 
 

seu pensar, o seu idioma, as suas festas, nos parecia mesquinho, 
insípido, repugnante; sonhávamos acordados. 

Disso me adveio, cuido eu, e não podia deixar de ser em idade tão 
branda para receber cunho, uma confirmação não pouco eficaz para 
a poesia. 

XI 

E na verdade, já que estamos conversando desenfadados, sinceros, e 
sem armar a vanglórias, ou, por outra, já que me estou confessando 
dos meus pecados de poesia prática, direi aqui (embora quebre o fio 
da narração, depois o atarei) que, estendendo a consideração por 
todo o longo e variado decurso da minha vida até hoje, não 
descortino em toda ela senão... (¿como direi isto que me não afronte 
em demasia?) senão um predomínio constante da fantasia sobre a 
realidade; uma estranheza ativa e passiva dos homens, sucessos e 
coisas do mundo, em que vivo como que emprestado, semipagão, 
semiclássico, semirrepublicano dos Grachos, semiconviva de 
Mecenas, semi-Títiro, semicativo das Corinas e Délias, e, com tudo 
isto, a esvoaçar-me sempre da poesia que foi, ou que se nos figura lá 
traz, para outra que lá adiante ri aos santos amigos da humanidade, 
aos utopistas. 

Sempre que o indivíduo, de quem falo, entrou, ou cuidou entrar, na 
política (nesta parte, Deus louvado, já escrevo o necrológio) foi 
sempre levado do entusiasmo, ignorante da história contemporânea, 
e da mesma política, não ajuramentado a bandeira de cor alguma, 
não adstrito a tal ou tal plano de estadista, curando pouco de nomes, 
e menos ainda de interesses próprios; foi campeão sem divisa de 
uma causa apenas profetizada, vaga, confusa, remotíssima. — a 
civilização pela moral, pelo amor, pelo trabalho, e pelo saber. Pueril 
e incorrigivelmente seduzido por miragens humanitárias e poéticas, 
nunca passou entre os políticos positivos de alvitrista quimérico, e 
homem para nada; pugnou com o ardor de quem reivindicasse 
algum morgado pingue, pugnou até vencer (¡vede isto!) para que se 
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fechasse aos tentados de suicídio a paragem vertiginosa que mais 
por seu contágio os atraia; empenhou sábios em procurarem 
remédio, se o houvesse, que diminuísse as duas pestes: — duelo, e 
infanticídio; incitou para o cultivo sério das Letras quantos talentos 
esperançosos descobriu; foi de todos amigo sem inveja, pregoeiro 
sem restrições; propôs para os veteranos dos estudos e da poesia 
uma Runa gloriosa, abundante, e aprazível, em vez do hospital que 
ainda não mandou queimar a enxerga de Camões, à espera dos que 
poderão vir; pediu, e também debalde (¡debalde até isto!) um 
Campo Elísio terrestre para os mortos memoráveis; suas efígies 
postas pelo público agradecido nos passeios, e uma lâmina 
comemorativa pregada pelo Município na frontaria de cada casa, 
testemunha do nascimento, dos trabalhos, ou do óbito, de um 
benemérito; procurou e descobriu as relíquias do Cantor 
dos Lusíadas, para que as desagravassem; forcejou com a persuasão 
para que se desse à agricultura o seu apreço, à imprensa o mais 
amplo favor, prêmios reais aos talentos operosos e produtivos, 
subsistência e honra aos educadores, ensino liberal, cristão e ameno 
à puerícia; pela puerícia, que é a nação de amanhã, fez mais, muito 
mais, quanto pôde e mais do que podia: invocou por ela céu e terra, 
trono e plebe, sábios e ignorantes, ricos e miseráveis, o clero e as 
mulheres; foi na vanguarda dos consociados para se promover a 
educação popular; fez-se, a expensas de tudo seu, mestre-escola de 
plebeus e descalços; evangelizou de terra em terra o novo ensino, o 
ensino racional, a centenas de professores honestos; pelejou na 
imprensa, com o amor e com o ódio, desde a súplica até à verrina, 
em prol dos calcados direitos da infância, da maternidade, e da 
Pátria; e convencido, pela evidência dos fatos, resposta eloquente e 
peremptória aos negadores das vantagens da reforma, que riem, que 
riem da caridade, que riem da filosofia, que riem do progresso, que 
riem de seus filhos, que riem de si mesmos, deixou pendente a 
envelhecer por dez anos, desenfeitada e esquecida, a sua lira (¡oh! 
¡milagre sumo de uma fé verdadeira!), para andar solicitando a 
redenção e o batismo de luz dos cativozinhos de sete e menos anos; 
foi levar o benefício espontânea e gratuitamente ao Brasil; 
ambicionou que lho aceitassem do mesmo modo na Espanha e na 
Itália. Se nestes dois lustros de lidas obscuras, só pagas com 
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desgostos, alguma hora se recordou de poetar, foi só para 
convidar com o exemplo e com o discurso talentos melhores que o 
seu a encetarem cantares de civilização, a enxertarem nos loureiros 
estéreis alguns ramos frutuosos; e não se levantou da cadeira de um 
ensino quase ignóbil aos olhos do mundo, senão para escrever livros 
sem vulto, mas necessários ou úteis: — Noções rudimentais; — Guia 
prática de mestres; — Tratado de Metrificação; — Tratado de Nemônica; 
— Felicidade pela instrução; — Felicidade pela agricultura; — Tentativas 
gramaticais — um Curso de língua latina; — e, de envolta com tudo 
isso, requerimentos reiterados e instantes aos poderosos, às 
sociedades, às academias, aos príncipes, aos tribunais de instrução, 
para que o ajudassem. 

Quando um Rei amigo dos que trabalhavam, e cheio ele mesmo de 
nobres ambições, convidava ao poeta de outrora para ir colher 
frutos de ouro num ensino altamente literário, ousou o poeta pedir-
lhe comutação no serviço, oferecendo-se-lhe operário para a 
trasladação dos monumentos clássicos romanos à língua pátria, por 
entender que ia nisso muito maior vantagem aos estudos e à poesia, 
ainda que para ele menos lucro e menos brilho. 

Todos estes rasgos de loucura se provam e documentam daquele 
pobre sonhador, a quem, deneguem tudo mais, coração e 
muitíssimo não lho podem contestar. 

XII 

¡Que digo! ¿Esta mesma digressão aqui não é porventura uma 
sobreprova de quanto o amor, na sua mais vasta acepção, o amor 
que não supre assim a poesia senão porque o é, constitui o caráter 
do pobre homem? Nem os desenganos o desenganam; nasceu 
afetivo; afetivo tem vindo caminhando pela vida fora, da primavera 
para o estio, do estio para o outono, que já se lhe desverdece, e nem 
os gelos do inverno lograrão provavelmente resfriá-lo. 
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Na festa da Primavera, nesses dias do amor só sensual e egoísta, 
bem que inocente, ¿que pedia ele aos amigos para quando já não 
existisse? 

Deixai-me escutar num eco d'alma aqueles versos: 

Depois que entre os abraços delirantes 
de todos os que amei findar meus dias, 

sepultai-me num vale ignoto e fértil. 
Para marcar da sepultura o sítio, 

sobre o cadáver que vos foi tão caro 
manjeronas plantai, cuja verdura 
em roda fecham variados lírios. 
Na raiz funda da soberba olaia 

pouse a minha cabeça, e o tronco amigo 
sobre mim curve a copa florescente. 

Mil piteiras unidas, ostentando 
na haste vaidosa as flores amarelas, 

em quadrado não grande me defendam 
das incursões das cabras roedoras. 

Em meu tronco se escreva este epitáfio: 
 

Foi poeta amador da Natureza: 
dentre as sombras ansioso a procurava, 

qual terno amante a bela fugitiva. 
 

Sobre isto pendurai sonora flauta, 
que se revolva à discrição do vento. 

Não cerque os ossos meus, não mos ensombre, 
nem teixo nem cipreste; árvores quatro 

quisera só no meu jardim de morte. 
Num canto a laranjeira graciosa, 

que mescla útil e doce, a flor e o fruto; 
noutro a figueira sob as amplas folhas 
modesta oculte seus nectários mimos; 

defronte um pessegueiro em frutos mostre 
que amável é pudor, quando enche faces 
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de penugem sutil inda cobertas; 
no último canto... (a escolha me confunde) 

plantai no último canto uma ginjeira; 
é a árvore da infância, até na altura; 
desta por sua mão colhe um menino 

a mui ridente baga, e ri de ufano. 
Alguns tempos depois que a fria terra 

meus restos encerrar, à minha olaia 
vós, meus amigos, vós dareis meu nome, 

pois de mim se nutriu, e eu serei nela. 
 

Dos guerreiros nos túmulos afiem 
faminta espada os bárbaros guerreiros; 

no sepulcro do sábio o sábio estude;  
e dos Reis nos marmóreos monumentos 

vá sonhar a ambição grandeza e pompas; 
vós soltos de frenéticas loucuras 
aqui vireis mil vezes visitar-me, 

na amizade pensar que nos unira, 
e unir-nos deverá transposto o Letes. 

¿Por que me interrompeis com tais suspiros? 
¡ah! deixai-me acabar. Quando sentados 

em torno a mim na flórida alcatifa, 
guardardes meditando alto silêncio, 

se dentre as manjeronas que me cobrem 
sair acaso a borboleta errante, 

¿não vereis nela o espírito do amigo 
que vem gozar do sol a claridade? 
Quando o suave rouxinol de noite 
da minha olaia gorjear nos ramos, 

¿não pensareis, de santo horror transidos, 
que feito rouxinol, meus cantos solto? 

Sim, pensareis, e erguendo-se inspirado 
algum lhe há de bradar: “¡Oh! ¡meu amigo!” 
Responderão: “Oh meu amigo” os bosques; 

e vós direis que o meu fantasma errante, 
da argêntea lua à muda claridade, 
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á conhecida voz d'além responde, 
e em tudo encontrareis a imagem minha. 

 
Se inda então meus costumes vos lembrarem, 

se vos lembrar meu coração piedoso, 
velai que em meu retiro as belas aves 

de caçador cruel cantem seguras; 
Amor, o leve amor, com arco d'ouro, 

só ele, e mais ninguém logre atirar-lhes; 
careço de amorosa melodia 

que me poetize o sono derradeiro; 
morto que nada tem, precisa destas 

pobres delícias rústicas, se folga 
que a namorada moça, o terno amante, 

juntos, ou sós, a visitá-lo acudam. 
Então ao som de lânguidos suspiros, 

de alegres cantos, de amorosos versos, 
de ternas queixas, de perdões suaves, 

muitas vezes contente a minha sombra, 
formando ao por do sol vermelha nuvem, 

girará nestes ares revolvendo 
da passada existência almas lembranças. 

Andaram tempos. amores mais sérios, mais vastos, mais 
duradouros, mais úteis, ainda que menos entendidos das turbas a 
quem se referiam, inspiraram já outros desejos: 

Ó terra de Colombo, um navio de esmola 
do abismo te evocou, e áurea brotaste à luz. 

Por outra régia Heroína esmolada uma escola 
vai transformar-te em céus, terra de Santa Cruz. 

 
E eu, que já uma vez, largando o pátrio ninho, 

romeiro do progresso em balde te busquei, 
retomarei de novo o undivago caminho, 
e irei juntar meu hino ao seu triunfo; irei 
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pender na escola-templo os festões da poesia, 
e, novo Simeão, findar a vida em paz. 

Onde o homem que se humana afoito invoca o dia 
direi: — ”A pátria é esta; aqui viver me apraz; 

 
“apraz-me aqui morrer, onde as mães porventura 

co'os filhos pela mão me hão de vir visitar; 
saudades esparzir na minha sepultura, 

e dizer: Este sim, que soube o que era amar.” 

Passaram tempos ainda, e até essa esperança consolativa se 
desfloriu. Ouvi o esmorecimento não já cantar, mas gemer, no seio 
da amizade: 

“Depois vem a reparação, a reabilitação, não há dúvida. Do sepulcro 
brota o louro, e a posteridade amarra a ele os inimigos dos amigos 
dos homens, os areopagitas idolatras envenenadores dos Sócrates 
crentes. Mas as cinzas não sentem; as estátuas não veem nem 
ouvem. 

“O prêmio que eu devaneava a princípio, quando via tão às claras a 
bondade da obra que estava fazendo, era que os filhinhos, e as mães, 
me acompanhariam, chorando, ao cemitério. A esse coro de amor 
imaginava que até o cadáver se me alegraria. Não dava aquele 
triunfo póstumo pelas torrentes de carroagens e salvas fúnebres dos 
magnates. Pois nem já com isso conto. Conseguiu esta gente, não sei 
se invejosa, se quê, difundir tão copiosamente os seus preconceitos, 
escurecer em tanta maneira a luz do benefício, que nem já espero 
aquilo. As mães ver-me-ão passar, sem saberem quão grande amigo 
de seus filhos e netos ali vai; e destes só porventura me irão dar 
despedida os que nesta hora estão cantando e amando por essa meia 
dúzia de escolas regeneradas”. 

XIII 

Saíamos daqui a toda a pressa, leitores amigos, antes que nos 
degenere em páginas de santa mas feia indignação, um escrito que 
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eu vos prometi e destinei todo pacífico e amorável. Torno-me pois à 
minha Arcádia da mocidade, como o soldado mal ferido das 
guerras, e ainda mais dos menoscabos que dos golpes, se acolhe à 
quieta pousada em que se criou. 

Após algumas tentativas incertas e incoerentes de lavor poético, de 
que o público se esqueceu, e eu quisera esquecer-me também, foi a 
fábula selvática de Narciso e Eco a primeira produção que me 
rebentou nativa, e verdadeiramente congênita àquela índole 
campestre e amorável, que os sucessos e os estudos me tinham 
andado a preparar desde o princípio. Nunca jamais essas 
singelas Heroídes, impetuosamente e quase de improviso brotadas 
(posso hoje dizer isto sem jactância, e sem que os entendidos mo 
descreiam) ousaram esperar o extraordinário, o excessivo favor com 
que foram recebidas, multiplicadas em edições sobre edições em 
Portugal e no Brasil. 

¡Ora, quem poderia jamais lembrar-se de que um livrinho assim, 
todo vão, todo fabuloso, uma espécie de globo de espuma, nascido 
de um sopro para boiar nas virações por alguns instantes, 
espelhando os verdes da terra e o azul de cima, e apagar-se para 
sempre, filho do nada restituído ao nada, conteria o gérmen de uma 
história muito real! 

Pois foi assim: Das Cartas de Eco e Narciso, saiu, como de flor efêmera 
um fruto, o amor e Melancolia, este amor e Melancolia, que já não era 
um devaneio e um canto, mas sim registro disfarçado de uma 
história do coração: lacrimæ rerum. 

XIV 

Três anos havia que tinham aparecido pela primeira vez as Cartas e 
Eco; e dois os poemetos da Primavera. 

Residia então o autor de ambas estas bagatelas nos sítios mesmos, 
que, em harmonia com os vinte e quatro anos dele, lhas haviam 
inspirado. Repousava, já fora do estádio acadêmico, nos ócios tão 
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poéticos do seu Mondego. A casa da vivenda conhecei-la vós, desde 
que o mais poeta dos nossos prosadores pela magia da sua pena, 
que é ao mesmo tempo varinha de condão, vo-la descobriu, vo-la 
franqueou, vos fez, queridos leitores meus, entrar nela a visitar-me. 

Pois bem: Era ali, naquela casa, ainda hoje lembrada do nosso nome, 
naquele espaçoso e singular edifício, encostado, de uma parte à 
vertente de Subripas, de outra ao Arco mourisco de Almedina; 
dominando o rio convizinho e a margem ulterior, e dominado pelo 
castelo de templários, teatro do trágico fim de Maria Teles; era ali, 
naquela estância, de aspecto meio senhoril, meio claustral, com seu 
pátio espaçoso, e escadarias de pedra, suas enormes laranjeiras 
enclausuradas, suas varandas ajardinadas, seus erguidos 
miradouros; era ali, ali, para onde eu tantas vezes me recolho em 
espírito, ainda agora, a escutar os descendentes dos rouxinóis que 
festejavam, como nós, a Lapa dos poetas; ali, ali era, que os dias e as 
noites se nos devolviam, ao meu inseparável e a mim, nas leituras 
amenas, nas conversações mais amenas ainda, com os bons 
engenhos juvenis, que a tão hospedeiro retiro nos acudiam de boa 
mente. 

Era o Setembro de 1824; um donoso Setembro na verdade: estio em 
cheio e sombras à farta. Líamos os dois, isto é o um; por outra: 
recitávamos de cor pela centésima vez as elegias de Tíbulo, à 
sombra de uma laranjeira merecedora de as ouvir, e muito bem 
capaz de as ter ditado, se fora em Itália, e para tanto lhe desse a 
velhice, que todavia não era pouca. (Nenhuma circunstância 
daquele tempo se me desbotou ainda da memória). 

¡Chega uma carta! ¡letra desconhecida!... Abre-se, reza assim: 

  

“Azurara, pelo correio de Vila do Conde, 27 de “Setembro de 1824.  

“Amar o mais perfeito é um dever: 
“Virtudes tantas devem ser amadas: 
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 “Se vos aparecesse uma Eco, imitaríeis vós o vosso Narciso? 

“A desconhecida 

“Maria da Expectação Silva e Carvalho.” 

 ¿Que significava, que podia significar aquilo? ¿Era uma pergunta 
cândida? ¿era um brinco malicioso? ¿era masculina, era feminina, a 
mão que tal escrevera? ¿como responder? ¿a quem responder? O 
coração, ou presago, ou desejoso, dizia uma coisa; a prudência, 
outra. O Tíbulo era do parecer do coração; todos os mais poetas 
votariam como o Tíbulo. O sol, que observa há tantos mil anos 
coisas de todas as castas, e decerto não ignorava o segredo daquela, 
espreitava-nos, e ria. A laranjeira, cismava calada; como aia e 
enfeitadeira de noivas, lá se inclinava para o sim; mas também, 
como velha, desconfiava. O Sansão de mármore do ângulo do 
terrado, esse continuava a escachar pacificamente o seu leão, e não 
se intrometia na contenda. 

Por muitas vezes se releu a carta à espera sempre de algum súbito 
reflexo revelador; ¡e o enigma cada vez mais fechado! 

Era caso para pesquisas, pois de qualquer dos opostos lados que a 
verdade estivesse, não faltava que fazer, e tinha-se de lhe acudir 
com resposta. 

Armou-se uma verdadeira caçada; empenharam-se nela quantos 
vizinhos e práticos de Vila do Conde e Azurara se puderam 
desencantar; ¡e o mistério a cerrar-se cada vez mais! ¡e a curiosidade, 
o interesse, a recrescerem-me na mesma proporção! 

Respondi enfim ao meu fantasma: — ”Que não ousava eu muito 
acreditar em aparições de Ecos para quem não fosse Narciso; mas 
que, se por milagre houvesse uma, nunca eu seria tão insensato 
como o filho de Liríope.”— 

Até aqui podia eu chegar com a resposta sem me comprometer; para 
diante fora já arriscar-me. Partiu. Fiquei aguardando com certo 
dessossego pela réplica. Chegou, correio por correio. 
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Era a mesma letra sem disfarce, e a mesma assinatura suposta. Mas 
desta vez, em lugar de linhas contrafeitas, páginas com todo o 
desartifício amável e persuasivo, com toda aquela graça nativa 
feminil, que se não imita. Quase com certeza andava ali mão e 
espírito de mulher. ¿Era ela porém intérprete solitária de 
sentimentos próprios?; ou consocia e agente de uma 
conjuraçãozinha zombeteira? ¿Como descriminá-lo? Não havia 
melhores razões para uma, que para outra suposição. 

A substância daquela carta, que eu não devo nem quero tirar do 
sacrário em que a entesouro como relíquia, reduzia-se a querer-me 
convencer de quanto eu era injusto para comigo, e de quão mal 
conhecia o sexo amorável, se o julgava todo unicamente sensível aos 
encantos dos Narcisos; enfim: que o poeta, que tão verdadeiros afetos 
suspirara por uma deusa ideal, — a Primavera, merecia bem que 
uma mulher o procurasse para compor a felicidade dele, e pela dele 
a sua própria. 

Isto, e muito mais a este modo, expunha a carta; mas por uns termos 
tão obsequiosos, tão lisonjeiros, e ao mesmo tempo tão naturais, 
como os eu não saberia expor aqui em tradução. 

O inverossímil principiou ali a figurar-se-me provável. Nas regiões 
imaginárias em que vivem os poetas, não há estranhezas senão para 
o que é natural e corrente; o ordinário são os prodígios. 

XV 

Sem me atrever a confessar a minha nascente, ou já nascida, 
persuasão, senti ir-se-me levantando num recanto do ânimo um 
altarzinho todo verde e florido para uma divindade ainda invisível, 
mas cuja aproximação já por um certo calor suave se me 
denunciava. 

Diz que muitas léguas ao largo de Ceilão já o gajeiro, embalado lá 
em cima no sol dourado do mar Índico, percebe na fragrância das 
virações tépidas as selvas de caneleiras da ilha, ainda oculta pela 
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convexidade marinha, mas que vem correndo a encontrá-lo. Assim 
me sentia eu levado para uma ilheta de amores, que, já aspirada, e 
ainda não descoberta, vinha por cima do seu mar de aljôfares 
ofertar-me, toda donosa e festiva, a hospedagem das suas sombras 
inebriativas. Um coro de sereias a meio caminho nos revelava, nos 
anunciava de parte a parte; e, assim como se vê tantas vezes no mar 
um navio pela acertada disposição das velas demandar a terra, com 
o mesmo vento que de lá sopra, a aura que me falava do meu porto, 
a mesma era que para lá me conduzia. 

“Não há cobiça do que se não conhece”, dizia um antigo poeta; 
estranha sentença; e para de poeta, muito mais estranha. A mui 
verídica história que vos narro, duas vezes a desmentiu: nem a que 
me buscava me conhecia, nem eu conhecia a que buscava. 

E nem por isso é a coisa tão para espantos como de fora e à primeira 
vista se representa. ¡Que de consórcios se não têm celebrado, até 
com amor, entre ausentes, pela simples troca de retratos! ¿Que 
mancebo se poderá gabar de não ter sonhado muitas vezes, 
dormindo e acordado, com a heroína de um romance, ou com o 
invento prestigioso de um pintor? ¿Quem há que não saiba o caso 
daquela moça francesa, que se finou de paixão pelo seu Telêmaco? 
Ninguém o prediria a Fénelon, quando, aceso no santo amor do 
gênero humano, compunha para a eternidade o seu homérico 
poema social. Temperai de um pouco de poesia a qualquer 
coração (o nosso era temperado de muitíssima) e vê-lo-eis palpitar 
todo crédulo por um fantasma. Para uma Virgínia, este fantasma 
será Paulo; para um Paulo, Virgínia; para um astrônomo, um 
planeta, que ele, em nome do seu cálculo, íntima aos abismos 
celestes lhe apresentem; os fantasmas das religiosas, são os anjos; os 
dos cenobitas, virgens do Empíreo; o dos artistas inspirados, a glória 
na posteridade; o meu, tinha sido com efeito a Primavera, 
continuava a sê-lo, mas agora humanada em figura feminil. 

XVI 
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Se eu me não temesse da gente em prosa, que só acredita no que se 
palpa, havia de dizer que a aspiração para o belo desconhecido, para 
a perfeição ideal, entresonhada onde quer que seja, e com qualquer 
dos milhões de formas em que ela se pode metamorfosear, tanto não 
é estranha à Natureza, que não são unicamente os indivíduos 
privilegiados da nossa espécie, os que a experimentam. 

¿A rola, a pomba, o rouxinol, a gemerem de saudade, a arrulharem 
de ternura, a gorjearem de imenso afeto, por que enlevam tanto, e 
tantas coisas inefáveis dizem aos ânimos devaneadores, senão 
porque os seus gemidos, suspiros, e cânticos, almejam coisa diversa 
dos deleites fáceis que os rodeiam, e que já possuem? 

E depois: o Pai Comum não é avaro de seus dons, e há de folgar 
quando cada uma de suas mínimas criaturas, alando-se quanto pode 
e sabe pela esfera dos gozos puros, se aproxima cada vez mais a Ele, 
que é a Suma Beleza, o Sumo Bem, de que todos os bens são 
emanações ou reflexos. 

¡O rouxinol, a pomba, e a rola!... mas os insetos mesmos, ¿quem 
afirmará que não se pascem, como nós, ainda que muito longe de 
nós, à mesa infinita, perene, e perenemente renovada, do amor 
ideal? 

¿Quem sabe até o que irá de mistérios nas flores e nas árvores!? ¡que 
idílios, que elegias, que divinos poemas não correrão nas florestas 
com o murmurinho dos ventos em estrofes de aromas, inteligíveis às 
árvores congêneres, e às flores da mesma espécie!... 

A carta, que de algures levantara voo para algum fim, a carta que eu 
tinha nas mãos, tão cândida, tão vivida, tão palpitante e amorável, 
tão segura e tão certa, podia ser portanto, e, se o podia ser, era-o, 
uma espécie de borboleta, que sairá das flores de uma alma solitária 
e longínqua, para vir fecundar as da minha com um pólen ardente e 
inesperado. Os efeitos que ela em mim produzia (lógica ordinária 
dos desejos) eram, à míngua de outras provas, uma veemente 
presunção de que o bom do papel vinha mensageiro leal, e não 
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explorador pérfido da minha credulidade; e entretanto mal sabia eu 
como lhe respondesse. 

Deixar-me ir de voo rasgado ao reclamo fora temeridade 
indesculpável; mas fora também excesso de prudência, repugnante 
a um sentir delicado, aventurar ofensas, embora leves e disfarçadas, 
para rebater um agravo só possível; queria-se o meio termo; e esse 
era dificílimo; e dificílimo sobretudo como eu o desejava, que era 
propendendo mais para o coração, que para o espírito; para abraço, 
que para duelo. 

Meditei todo o dia. 

O que eu nas falas gracejava por cautela, já no foro íntimo se me 
discutia como negócio. 

Empenhei todas as potências da alma, como poderia fazer o Édipo 
diante da Esfinge. Levei o serão e a noite a sós, no laranjal, a 
interrogar a lua, antiga confidente de namorados. 

A lua, ou nada sabia no caso, ou, se o sabia, não o quis dizer. 

Mas a noite, grande terceira e fautora nisto de amores, segredava-
me ao sabor do apetite, com umas tais razões, tão cheias de poesia, 
isto é de verdade, que o gênio fogoso dos meus vinte e quatro anos 
fez sair, sem grandes evocações, não sei se de algum tronco, se das 
nuvens, se dentre as pedras e heras da varanda de D. Maria Teles, 
uma Sombra de mulher, uma Fada, uma Sílfide, com quem eu tive 
ali horas inefáveis de colóquio, desabrochando e enramalhetando 
futuros em comum. 

Tenho pena de não poder já copiar aquelas práticas, nem as achar 
mesmo para mim bem inteiras na memória. 

Se o leitor, ou leitora, tem a idade que eu tinha então, e é poeta, mas 
poeta verdadeiro, destes que não só leem e escrevem a poesia, mas a 
vivem, lá rastreará por si aquela cena tão cheia, tão real, tão 
animada. Se bem a concebem, tenho-lhes inveja eu; digo como a 
Santa da lenda: — ”Ai! ¡que saudades me não comem do tempo em 
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que eu era tão infeliz!”— ou, como a outra, toda delirante de 
ternura: — ”Tenho dó dos demônios; ¡pois se eles não amam!”— O 
meu Virgílio, tão poeta na voz, na alma, e no coração, exclamava 
saudoso: — ”¡Oh! ¡quem me dera nos campos, lá pelas ribas do 
Spercchio; pelos cumes do Taigete, bacanalmente retouçado das 
virgens lacedemônias! ¡Ai! ¡quem me pusera hoje nos vales, tão 
frescos, do Hemo, e com a sombra grande de suas ramarias me 
protegera!”— 

¡Que melhores Spercchio, Taigéte, e Hemo, que melhores campos, 
delícias, e feitiços, que a adolescência com o amor, e o amor com os 
seus êxtases e raptos! 

¡Que de coisas se não descortinam e ouvem então, que depois se 
calam e desvanecem!... engano-me: não se desvanecem, nem se 
calam; são vivazes e imortais no seio da Natureza; mas nós, é que 
transpomos a paragem bendita de recôncavos e eminências, onde se 
recebem em ecos aumentativos todas aquelas vozes, de onde se 
descortinam em cheio todas aquelas vistas maravilhosas. 

¡Oh! detende-vos aí; detende-vos; abraçai-vos aos troncos floridos o 
mais pertinazmente que poderdes, que em principiando a descida... 
¡adeus primavera! ¡adeus amores! ¡adeus sabedoria das loucuras! 
¡adeus miragens e músicas da vida! ¡adeus de vós a vós mesmos! ¡e 
adeus esperanças de reascenderdes nunca mais! Os leitos de rosas e 
as coroas de violetas, já lá estão hospedando a outros viajantes que 
vos expulsaram. Resinai-vos, se podeis, à peregrinação, por sobre 
espinhos, e por entre saudades, cada vez mais espessas. 

¡Ah! ide quantas, e quantas não vou eu já carregado para o ciprestal 
que lá ao fundo me negreja! Tiremos dele os olhos, e deixemo-los ir 
ao que lá nos fica perdido, ¡perdido para todo sempre!... 

XVIII 

Passeava eu pois com a minha aparição cândida; sentava-a ao pé de 
mim; apertava-a nos meus braços; mostrava-a com ufania ao astro 
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das noites, que não era mais puro, nem mais límpido; pedia-lhe, 
prometia-lhe uma ventura ainda não experimentada na terra; 
unificávamos pelas nossas confidências o nosso passado; o nosso 
porvir entretecia-se num ser único. O existir eu, era para mim, 
naqueles momentos extraordinários, a mais solene e convincente 
demonstração da existência, da realidade, da indispensabilidade 
dela: ela existia, visto que eu existia. 

Não riais: eu amava perfeitamente. “¡A um espectro!” não: a uma 
mulher, a uma mulher, de quem só o corpo, talvez, ali faltava, e cuja 
entidade moral e espiritual me pertencia me acompanhava, me 
velava. 

¿Não me sentia eu repassado do calor das suas asas invisíveis? ¿não 
tirava a cada momento de cima do coração palpitante, para a 
rebeijar, a carta por onde tinham girado os seus olhos, em que a sua 
mão, que aspirara tão de perto as exalações do seu seio, do seu 
coração e da sua alma? 

Aquela carta exercia incontestavelmente em mim um influxo 
magnético, dominador, prestigioso; eu não sabia, nem tentava, 
explicá-lo; mas negá-lo, por um ceticismo ingrato e mal filosófico, 
muito menos o podia, muito menos ainda o desejava. 

Sentia-me tão bem sob aquela dominação absoluta, era tão bom 
permanecer assim, que o meu voto sumo seria que nunca mais 
amanhecesse, se as falsas alegrias da madrugada me haviam de 
dissipar tão afortunado Elísio. 

Mistérios íntimos da grande Isis, religião do amor, ¡infeliz quem vos 
não conhece! ¡mais infeliz quem chegou a conhecer-vos e vos 
perdeu! Esse é como o tronco seco: vicejou, florejou cem anos, 
cantou com todas as aves debaixo do céu, mimoso da terra, familiar 
com o sol, confidente das estrelas, abrigo aos amantes, depositário 
dos seus nomes e votos, suspirando suave com eles, inebriando-os 
com suas exalações, prometendo-lhes, e prometendo-se, 
primaveras sem número e sem fim; depois, murchou; cortaram-no, 
caiu; fizeram dele, se o não deixaram apodrecer, ou o não 
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queimaram, um instrumento grosseiro para revolver o solo, um 
barco para transportar mercadorias; ou, quando mais bem livrado, 
um Sátiro tosco, de quem riem os passageiros, ou uma aparência de 
Bem-aventurado para um altar. ¡Oh! ¡como aquele arado, se pudesse 
pensar, trocaria com alvoroço o seu préstimo, aquele barco os seus 
serviços, aquele Sátiro o seu arremedo de riso, aquele Santo a sua 
alâmpada e os incensos, por uma só das horas frívolas e sem 
história, da árvore, que vivia, que amava, e que era amada! 

A minha visão, a minha mulher sem nome, nem forma determinada, 
prestes para receber qualquer forma, e qualquer nome, era, se me 
podem bem entender isto, uma cifra, um símbolo, e o ideal da 
feminidade. No seu ser se epilogavam para mim todas as perfeições, 
todos os encantos dispartidos por quantas existem, existiram, ou 
poderão jamais existir; por isso a minha ternura para com ela era 
sem limites; era um amor, que naquelas horas de entusiasmo 
abrangia todos os amores, presentes e futuros. 

¡Oh! ¡O amor! ¡o amor! se há neste mundo coisa que nos possa dar 
ideia da grandeza da alma, da profundeza da adoração, do infinito 
da bem-aventurança, é o amor. 

Contam que uma só noite de terror e angústia já cobrira de cãs e 
rugas a um mancebo; uma só noite como esta no meu pomar de 
estio, abraçado, confundido com a minha invisível, remoçaria a um 
Nestor. 

¿Que seriam todos os gozos materiais comparados com aquela 
religiosa voluptuosidade? 

¿Onde há aí alcova de noivos, estreada após dez anos de suspiros, 
onde há aí harém de huris circassianas sobre rosas, ao som dos 
epitalâmios dos rouxinóis do Bósforo, que se não trocasse por este 
noivado místico, tão sem rumor, tão puramente celebrado debaixo 
do céu e no seio da Natureza estiva pela poesia e pelo amor? 

XVIII 



42 
 

Enquanto assim me corriam ali horas de feitiço, ¿onde estava e que 
fazia realmente ela? 

Só muito depois o vim a saber: pela simpatia inexplicável que nos 
atraia mutuamente, sentia-me também consigo na sua soledade. Eu 
era lá o seu fantasma carinhoso, como ela cá o meu; a lua que de cá e 
de lá contemplávamos em comum, observava lá e cá as mesmas 
cenas tão parecidas, tão iguais, que a duplicidade lhes não tirava a 
identidade. Suprimam os acidentes de lugar; era no mesmo ponto 
do oceano dos tempos um só ninho de duas alcíones, que, 
embaladas molemente no seu benquerer, ignoravam que houvesse 
mundo para fora da esfera dos seus afetos. Assim, não eram já 
imaginários os abraços que dava, os abraços que recebia cada um de 
nós; as nossas declarações, juras, e protestos, entravam nos ouvidos, 
desciam ao coração a que se dirigiam. 

O amor, a quem os milagres são naturalíssimos, triunfava já da 
distância, como havia de triunfar do tempo e da fortuna. 

O sol e o movimento mundano e prosaico do dia seguinte, 
enfraqueceram seu tanto as impressões do drama noturno e íntimo. 
Encerrei-me no meu quarto; fechei as janelas para revocar no 
remanso de trevas artificiais a sombra mágica; reapareceu-me, 
porém não já a mesma; faltava-lhe a animação que a veemência da 
minha fé lhe prestara; de tão real que tinha sido, tornava-se de novo 
problemática. As objeções da razão gelada e desabrida, opunham-se 
outra vez à profecia da vontade. A linguagem nativa e sincera da 
carta, era um protesto eloquente e enérgico da inocência e do amor 
contra as suspeitas; mas as suspeitas murmuravam sempre; a 
vaidade (¿quem a não tem?) a vaidade, semelhante àqueles retóricos 
sutis das escolas antigas, sustentava alternativamente o pró e o 
contra: ora pretendia se acreditasse num afeto, que enobreceria a 
quem lhe servia de objeto; ora repulsava uma crença, que, a sair 
burlada, redundaria em vergonha muito grande e muito certa. 

Nestas alternativas passaram dias e noites; dias penosos, estirados e 
ermos; noites acompanhadas, festivas, instantâneas. Só quando 
repousava tudo, velava e vivia eu. Os meus pensamentos e as 
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minhas alegrias, com as flores noturnas se abriam, com as flores 
noturnas se fechavam. Só as estrelas se podiam mirar neles, neles 
que tanto se lhes assemelhavam no brilho e na pureza. 

Quando, apagadas em casa as últimas luzes, e reinando já profundo 
silêncio ao longe por toda a cidade, cerca de meia noite, eu entrava 
com pé furtivo e o coração pulando, no aprazado arvoredo dos 
meus amores, já ali encontrava à minha espera a figura branca. Com 
mil beijos sôfregos nos saudávamos, vingando-nos em minutos da 
eternidade do sol. Pedia-lhe de joelhos perdão de a ter renegado, de 
ter duvidado da sua existência, durante as horas insipidamente 
alumiadas. Com um abraço restaurávamos as pazes. 

Sentava-a ao meu lado, num banco rústico, afoufado para ela por 
minha mão com manjeronas, que as havia em grande espessura à 
sombra da laranjeira mais alta. Reclinava ela a sua cabeça lânguida 
para cima do meu ombro, ou eu a minha face ardente sobre o seu 
seio, a escutar-lhe e a interrogar-lhe o coração. Repetíamos os nossos 
incendidos diálogos da véspera, como novos. Misturávamos 
lágrimas de ternura e felicidade. Revivíamos antecipados os mais 
belos futuros. A qualquer tênue rumor, destes com que a noite, 
maliciosa amiga dos namorados, se diverte a assustá-los, 
estremecíamos como dois culpados colhidos em flagrante; ela, 
forcejava por fugir; eu, escondia-a, rindo, com os meus braços contra 
o meu peito; guardava-a ali muito tempo como filha; embalava-a, 
adormecia-a, inspirava-lhe com beijos os sonhos que havia de 
sonhar, insinuava-me neles, e lhe repetia em voz baixinha as mais 
suaves coisas deste mundo. Se um grilo cantava então, se um ramo 
ciciava lá por cima, impacientava-me de que ma acordassem. 
Perguntava-lhe ao ouvido pelo seu nome, pela sua família, pela terra 
da sua vivenda; não respondia. Inquiria-lhe, em tom ainda mais 
leve, se já porventura em algum tempo outro amor lhe sobressaltara 
o coração; levantava-se de repente, grande, sublime, agravada da 
suspeita, prestes a desaparecer para sempre; e fá-lo-ia, se ambos os 
meus braços a não retivessem pela cintura: — ”Se eu não tivesse um 
coração ainda virgem, ¡como ousaria oferecer-to! ¡oferecer-to 
espontânea! ¡a ti! ¡ao meu poeta!”— dizia ela com uma voz que não 
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saberia mentir por mais que fizesse. Pedia-lhe outra vez perdão, 
agradecendo-lhe a inefável certeza que me dava da minha felicidade 
também no passado; outorgava-mo generosa; mas impunha-me, 
como penitência, que lhe improvisasse poesia. Era a poesia o que a 
fascinara? o que a atraíra para junto de mim; e eu (¡benditos os vinte 
e quatro anos!) derramava, inspirado só por ela, poesia nova e 
fervente, por entre aqueles troncos mudos, como as Filomelas no seu 
entusiasmo a esperdiçam pelos choupais do seu Mondego. 

Como a das aves, se perdeu a minha; mas nunca a exalei tão de 
dentro, nem tão para a alma, como então. 

XIX 

Agora caio eu de repente em mim, e me envergonho de tudo que 
tenho estado doidejando. ¿Tinha eu direito, ou necessidade, de fazer 
em público semelhantes confissões? ¿Não deixarei aí violados dois 
pudores: um meu, outro alheio e mais que meu? ¿Haverá 
indulgência que baste para devaneios tão frívolos e pueris? ¿Não me 
desdenharão até, como ficções inverossímeis, absurdas, 
impertinentes, estes idílios elegíacos, tão verdadeiros todavia? São 
verdadeiros, e eu prometi historiar; eis aqui a minha única defensa. 

De mais, eu confio em que os leitores, aliás benévolos, se não 
esqueceram do que se ponderou no princípio deste escrito; a saber: 
— que, nem em bem nem em mal, se pode carregar à minha conta o 
que fazia há trinta e oito anos um que tinha o nome que eu hoje 
tenho; e que esse nascera e se criara, única, simples, e 
exclusivamente, para poeta, poeta de amores e delícias. 

Pressuposto isso, continuemos o pobre romancinho, que nunca o 
houve mais histórico; e tornemo-nos à carta, que, tantos dias há, 
espera uma resposta. 

Ignorava eu pois, e de nenhum modo podia conjecturar, de onde 
procedera, e que mão a havia escrito; mas propendia, por não sei 
que vaga revelação, para crer que não era senão mulher, poetisa, 
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entusiasta, e muito superior ao vulgar pelo talento, quem assim me 
desafiava o coração, enamorando-me o espírito. 

¿Refletistes alguma vez no que seja aquele bichinho de Deus, que 
pelas noites de verão está cintilando do fundo de um relvado, sua 
imensa floresta? Pois aquilo é uma namorada. O seu resplendor, que 
alumia as ervas até à enorme distância de um palmo em redondo, é 
a manifestação esplêndida do vago e poético amor em que ali se 
consome solitária; é uma Hero, mais sublime, chamando e atraindo 
com o seu facho um indivíduo da sua espécie, que ela nunca viu, 
mas que adivinha ter-lhe sido predestinado pela Natureza. Deixai-o 
andar a ele saltitando inconstantemente pelo labirinto dos silvados, 
nas choreas aéreas e loucas dos seus iguais, como um cardume de 
pequenas faíscas intermitentes; deixai-o volitar tão altivo da sua 
liberdade, que a energia do luzeiro lá embaixo, tão formoso e mais 
vivido que o seu, o arrebatará em vindo a hora, e no leito de seda de 
uma florinha, sob o dossel de uma folha verde, o amor e o himeneu 
acenderão os seus fachos àquela dúplice chama confundida numa 
só. 

Tal se me afigurava a minha ingênua correspondente, irradiando 
daquele modo até a mim, lá do interior do seu pacífico retiro, o 
poético brilho dos seus afetos inocentes. 

Na carta refulgia, com efeito, um amor. Era como um carbúnculo, 
que, trazido para o escuro, continua a expedir os raios de que o 
impregnou o sol. 

Respondi finalmente. Foi heroica a determinação; foi o salto fatal de 
Leucade; foi dar de cabeça para baixo na voragem, que, ou me havia 
de atirar arrogado e desconhecível para cima do lodo, ou restituir-
me ao dia, feliz, glorioso, coroado dos mirtos de Pafos pelas sereias. 

XX 

Entretanto, no meio da minha alucinação vaidosa, nunca me 
desamparou de todo o previdente instinto da dignidade; as minhas 
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páginas confessavam, sim, o amor; amor profundo, amor imenso; 
mas este amor imenso e profundo, qual eu o emprestara à Ninfa 
aérea dos montes, qual eu próprio o tributara à deidade fantástica 
da Primavera, e qual mulher nenhuma deixaria de o colher com 
avidez, se o encontrasse, aparecia aqui como um rico fruto do 
paraíso, ainda pendente no ramo, já maduro, já próximo a despegar-
se, balouçando-se a um lado e a outro, indeciso para onde haveria 
de cair; era, na realidade, como fora na fábula o ramo de ouro, 
passaporte para os campos ditosos de além mundo, misterioso ramo 
que ninguém por força, nem por fraude, esgalharia da árvore, mas 
que por si se deixava tomar da mão chamada pelos destinos para o 
haver. 

Tal foi, mas em frase chã, e sem atavios de estilo, a substância da 
minha resposta: enigma contra enigma, oráculo contra oráculo. 

Neste vago, de que um e outro, por motivos diferentes, mas com 
igual cautela, evitávamos deslizar para o positivo, se foi 
continuando, cada vez mais frequente, mais ampla, mais amigável, 
mais sincera, e mais interessante, a nossa correspondência. 

Se quem escrevia era aquilo que eu desejava, devia estar contente de 
mim; se era outro, e mal benévolo, o empenho que dirigia aquela 
pena, esquivava-lhe eu escrupulosamente os azos para triunfos. Eu 
por minha parte estava satisfeito de mim, e encantado com tudo 
quanto se me ia de novo de dia a dia descobrindo de perfeições na 
minha Galateia, que, ao exemplo da de Virgílio, me atirara a maçã 
refugiando-se para os salgueiros; entrevia-a eu por entre as ramas; 
não a chegava ainda a conhecer de todo, mas diferençava já com 
evidência, que não era sátiro travesso, mas sim ninfa, namorada e 
negaceadora como os pássaros: 

...lasciva puela. 

Não descontinuavam, no entanto, diligências para se descobrir o 
esconderijo, em que se homiziava sempre que se presumia ir-lhe já 
lançar a mão à ponta do véu. Com a obstinação do mistério, 
recrescia o afinco das pesquisas. 
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Aparece um fio no labirinto: as minhas cartas vão por Vila do Conde 
para Azurara; mas ¿quem as toma em Azurara? Espia-se, colheu-se: 
é uma servente do próximo convento de Vairão. Está pois a caçada 
circunscrita a um pequeno recinto, de onde já não há fuga possível 
para a pobre corça: agora é deixar-se tomar às mãos rendida e 
envergonhada. 

XXI 

É Vairão um nobre mosteiro de Donas da Ordem Beneditina. Está 
situado quatro léguas ao norte do Porto, na terra da Maia (Palência 
dos antigos) entre Douro e Minho; corre-lhe perto o formoso rio 
Ave, que, por entre as vilas do Conde e de Azurara, entra, grosso de 
caudais, e já senhoril, no mar. As convizinhanças do edifício o 
tornam grave e meditabundo: a uma parte, serranias altas e 
solitárias; a outra, o Oceano, que rumoreja resguardado da vista por 
imensidade de pineirais. 

É tão fidalga a antiguidade de Vairão, que ninguém, há já muito, 
nem ele próprio, lhe conhece a origem. Fundá-lo-ia, segundo uns, 
em 1148, D. Touris; segundo outros, na muito mais apartada era de 
485, certa senhora nobre, Marispala, de quem se deletreia ainda o 
nome numa incompleta lousa grande, como campa de sepultura. 
Fora, rezam memórias, convento duplex de monges e monjas da 
regra de São Bento, que debaixo dos mesmos tetos tinham 
extremadas as clausuras, e comuns no templo os exercícios 
religiosos. Exala-se ainda agora daquelas paredes um grande e 
boníssimo cheiro poético de séculos e santidade. 

Ali pois vivia desde a meninice, secular e educanda, a minha 
desconhecida. Não foi difícil adivinhá-la dentre as companheiras; de 
sobejo a denunciavam a notória superioridade da sua instrução e 
talento, e as suas tendências todas literárias e poéticas, herdadas no 
sangue e nos exemplos domésticos. 

Constava por tradição ter sido uma das ilustrações longínquas da 
família o clássico Doutor Antônio Ferreira, autor da primeira 
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tragédia de Ignez de Castro, e particular amigo de Antônio de 
Castilho. O não menos clássico Nicolau Tolentino de Almeida fora 
irmão da avó da nossa educanda, senhora de virtudes tão iguais aos 
seus altos espíritos, que o grande satírico usava dizer que só se 
casaria, se o casamento com irmã fora permitido. 

Desapareceu a máscara: Maria da Expectação Silva e Carvalho é já, 
descoberta e confessa, D. Maria Isabel de Baena Coimbra Portugal. 

O meu romancinho devia terminar naquele ponto, ou prosseguir 
transformado em história; estava escrito que prosseguiria. 

Tal era também, e fora desde a primeira hora, a tenção resoluta e 
inabalável da que viera despertar-me para a festa do coração. 

Assenti; deixei-me por ela conduzir, indiferente a cálculos, adverso 
por natureza a previdências; tão poeta no real, como no imaginário 
o tinha sido, e como o hei de já agora ser até ao fim; em suma: 
verdadeiro crente na Providência. 

XXII 

Parecia que eu e Maria tínhamos ouvido da própria boca do 
Salvador o admirável sermão da montanha; ¡tanto nos estava 
profundamente impressa dentro a sua doutrina! Eram com efeito 
evangélicas, ou de boa nova, estas palavras de Cristo: 

—“Não hajais cuidado do vosso viver, de onde comereis, de onde 
bebereis, ou de onde vos heis de vestir. 

“Olhai-me para as avezinhas do céu; vede lá se elas semeiam, ou 
ceifam, ou enceleiram coisa alguma; quem as mantém é o vosso Pai 
Celeste. Pois vós sois para ele muito mais que as avezinhas do céu. 

¡Vestido!... ¿A que vem o dessossegar-se por ele? Reparai no como 
crescem os lírios dos vales: não trabalham, nem fiam. 
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E mais vos digo, em verdade, que o próprio Salomão nunca trajou 
galas como qualquer deles. 

Ora: se Deus assim reveste umas ervas do campo, hoje viçosas, 
amanhã queimadas no forno, ¿não vos revestirá de muito melhor 
grado a vós, criaturas de apoucada fé? 

Portanto, nada de vos inquietardes dizendo: — ¿Que havemos de 
comer, que havemos de beber, que havemos de vestir? 

Que se desvelem com isso os pagãos; o vosso Pai Celeste bem sabe 
que todas essas coisas vos são mister. 

Não vos atormenteis pelo amanhã; o amanhã lá curará do que lhe 
pertence: bem bastam a cada dia as suas penas.”— 

Não sei, nem nos importava saber, se Thomaz Robert Malthus, o 
economista algoz dos casamentos pobres, aprovaria, ou não, esta 
nossa fé tão cômoda, e que a mesma Providência tomou depois a si 
o justificar. 

Se quereis verdade ainda mais em cheio, e sem disfarces, nenhum 
de nós ambos se lembrava de pensar no futuro por esse lado; entre 
nós e o porvir material, metia-se uma seve de afetos tão espessa, tão 
alta, e tão florida, que não no-lo deixava perceber. Era como o pinhal 
a cortinar o Oceano revolto de ante a vista do conventinho 
descansado. 

Olhai que eu não vos prego ó sermão da montanha para que nos 
imiteis, mancebos e donzelas na febre aguda do amor, vós para 
quem uma cabana, uma fontinha, quatro raízes do monte, e para 
postre amoras de silva, e as glandes do filho pródigo assadas numa 
fogueirinha de gravetos, se figuram banquete em palácio, sobrando-
lhe para salsas o benquerer; não, Robinsons do afeto e da 
adolescência descuidosa e crédula; o que só faço é relatar-vos, sem 
apologias nem recomendações, o que por nós passou nuns tempos 
de loucura, que (¡ainda mal!) não podem já voltar. Lede muito nas 
boas horas, como nós a relíamos, a consolativa pregação dos 
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passarinhos e dos lírios; mas, se vos parecer, não deixeis de folhear 
também um poucochinho os economistas; não será mau. Os corvos 
da Tebaida acudiam, verdade seja, aos santos eremitas à hora do 
jantar com pães tomados sabe Deus de onde; mas não há muitos 
desses hoje em dia, cá pelas cidades. Corvos que vos empolguem o 
vosso pão da mesa, e até da mão, isso mais depressa. 

XXIII 

Maria conhecia-me pelos meus livros e pelas minhas cartas; alguma 
coisa era; mas os meus escrúpulos melindrosos pediam mais: enviei-
lhe o meu retrato, uma expressiva miniatura em marfim. A mão 
engenhosa do pintor, não paga de me reproduzir, enchera de um 
rosal florescente o fundo do seu painelinho; era o poeta 
da Primavera, rodeado dos seus pretéritos amores. Guardo-o como 
preciosidade e relíquia; ¡se andou tanto tempo oculto no seio com 
que eu sonhava!... A carta em que ela me agradecia este pequeno 
penhor, repousa, outra relíquia, no mesmo cofre junto dele; seria 
profanação o publicá-la. Fique ali a sonhar eternamente a imensa 
ternura de que a repassou a melhor, a mais carinhosa mão de 
quantas jamais pegaram na pena para revelar a uma alma a 
formosura de outra. 

É a este segundo período das nossas relações, começado ao 
desfazer-se a nuvem da divindade, deixando aparecer a mais 
simpática das mulheres, que pertence inteiro o livro sobre que 
empreendi derramar agora alguma luz. 

XXIV 

Lestes sem dúvida a história de Pigmaleão; então sabeis como 
aquele fantasioso escultor, com a arte no coração, e a fé na alma, 
lavrou uma estátua, se enamorou e endoideceu por ela. 

O sol da Grécia, que tantos portentos alumiou, nunca vira coisa 
assim formosa. 
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O Real estatuário, pois era Soberano, esqueceu por ela mais que o 
seu trono de ouro, e os seus estados que o adoravam; esqueceu 
todas as beldades de umas regiões como aquelas, digno berço de 
Vênus e das Graças, e onde os lácteos mármores e as ceras 
coloradas, para copiarem aos olhos as formosas do Olimpo, e 
povoarem os templos com Hebes e Junos, Dianas e Minervas, de 
mais não precisavam que retratar os bandos vivos e buliçosos das 
filhas da terra. A todas ofuscava para ele, para ele Júpiter do cinzel, 
a Palas brotada da sua cabeça poética e fogosa; assim a lua cheia, ao 
levantar-se de traz dos cumes selváticos dos Dáctiles, desterra o 
cintilante cardume das estrelas. 

Não contente de a ver todo o dia, vinte vezes se levantava cada noite 
para tornar a vê-la, e de cada vez lhe descobria gentilezas novas. 
Com a alâmpada trêmula na mão, erguendo-a, abaixando-a, ora de 
longe, ora de perto, a rodeava, cismando, palpitando, sorrindo, 
figurando-se-lhe vê-la corresponder com a expressão do aspecto às 
blandícias com que ele, mais poeta que Anacreonte, a afagava. ¡Oh! 
¡que não daria ele por ter a lira de Orfeu e de Anfião, cujos sons 
escutados pelas pedras as animavam! 

Ás plantas nuas da sua Galateia, mil vezes rebeijadas, tomava as 
suas refeições, oferecendo-lhe sempre com suave convite as 
primícias de Baco e Ceres, os mais perfeitos favos de Hibla e do 
Himeto, e os mais delicados dons de Pomona, que em canistreis de 
vimes de prata lhe vinham por diante virgens, por quem o Pai dos 
numes se metamorfosearia vinte vezes. 

Cochichavam elas entre si, e riam doidinhas à socapa os mais 
tentadores risos que sabiam, sem nunca lograrem que os olhos fitos 
nos da estátua se abaixassem, nem por descuido, para os delas. 
Retirada a mesa, fechava o Príncipe as portas ebúrneas do aposento, 
incendeia-se com segundas libações rituais de Naxos e Chios; 
exalava o seu fogo tresdobrado em abraços e beijos; cingia de 
pérolas e diamantes o colo e os pulsos da efígie; banhava-a com 
essências de nardo e dictamo; engrinaldava-lhe a fronte com as 
rosas mais frescas das emolhadas em vasos áureos esculpidos, 
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coroando-se com as restantes a si mesmo; tornava a encará-la; e o 
reflexo das flores de Amatunta, que Safo algum dia havia de 
proclamar rainhas de todas as flores, e a que a Mãe de Cupido 
fadara as mais estranhas seduções, quando as viu retintas com 
sangue do seu Adônis, aquele reflexo purpurino no alvor das faces 
lhe parecia, no seu estático enlevo, uns assomos do pudor virginal 
sobressaltado com a desnudez própria, com a solidão e voluptuoso 
desamparo do sítio, com o olhar a um tempo suplicante e audaz do 
adorador. 

Era então que, delirante, perdido de desejos impossíveis, ele se lhe 
pendia amorosamente ao pescoço, forcejava por animá-la com 
ósculos; e reconhecendo quanto eram baldados os seus desejos, 
imbebia o rosto ardente entre os arfantes seios, frios, de mármore, e 
os aljofrava com um chuveiro de lágrimas. Nestas porfias, sem 
vitória nem derrota, se lhe exauriam as forças; deixava-se cair 
esmorecido para cima do tapete de púrpura de Tiro, cerrava os 
olhos, e um sono transparente, um meio-sonho, dando-lhe por 
momentos a posse da sua beldade, ouvindo-a, sentindo-lhe palpitar 
o coração, repassando-se do seu calor, o restaurava, para se tornar 
com mais veemência, em acordando, à sua adoração perpétua, às 
suas cobiças insensatas. 

A deusa dos mil amores, que perscruta até ao íntimo os corações dos 
mancebos, podia bem ter ciúmes daquela pobre e insensível beldade 
tão amada; mas foi generosa; generosa... não: antes muito justa. 
¿Não era aquele o mais solene culto, o culto mais sincero e 
desinteressado que jamais se rendera à sua divindade? 

Não odiou a Galateia; sorriu-lhe como para uma irmã mais nova; 
mirou-se nela complacente como num espelho. A filha das ondas do 
Egeu foi benigna para a filha dos mármores de Paros. 

— “¿O amor que nasceu de mim— dizia ela — não me tem a mim 
própria ferido e felicitado, tantas vezes? ¿Por que não farei eu que 
esse amor, não menos maravilhoso, que nasceu daquela, lhe dê 
também um quinhão nos céus que eu desfruto sem limite?”— 
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Pigmaleão, o Rei artista, havia afeiçoado para muitos altares os mais 
perfeitos, os mais adoráveis simulacros da Imortal; e se não se 
inflamara por eles, como agora por este de Galateia, era só por que a 
santa majestade do ser divino lho proibira; mas os templos, em que 
os milagres dessa arte crente e inspirada resplandeciam alvejantes, 
eram sempre os mais frequentados, os mais servidos com ofertas, 
sacrifícios, e grinaldas. A oficina mesma, em que avultava entre um 
povo de outras estátuas e grupos a estátua da sua rival em 
fascinações, era simpática aos olhos da Onipotente, e solicitava o seu 
favor. As pombas, que a ela lhe vogam o carro aéreo, jungidas com 
festões de murta, tinham ali entrada livre. Dos loireiros rosiflores, e 
das grutas dos jardins do palácio, esvoaçavam-se familiares até aos 
peitoris das janelas, sempre francas às inspirações dos céus diáfanos, 
do cicio das auras pela folhagem, e do estrépito das fontes, melodias 
como de nautas migdôneas. Dali observavam, conversando umas 
com outras, a profusão que lá dentro ia, de coisas tão brancas, tão 
suaves: ¡tanta ninfa! ¡umas, trajadas como para choreas! ¡outras, 
despidas como para o banho! ¡e entre todas, e sobressaindo a todas, 
o vulto da própria deusa, tão sua conhecida, e o de Galateia, não 
menos celeste, cândida como elas, e, a julgar pelo sorriso, como elas 
afetuosa! Alguma das espreitadeiras aladas dizia então lá pela sua 
língua às companheiras: — ”¡Olhai, olhai como está em ambas 
enlevado! os escravos chamam-lhe Rei, mas não é tal: é, como nós, 
um cativo do amor; ¡e de quão benigna condição!... é reparar-lhe no 
ar, nos movimentos. ¿Não vedes como olha para nós, tão benévolo, 
e quase invejoso, quando nos beijamos? entremos sem medo, que 
nos não há de fazer mal. ¡Mal aquele!... Apostaria eu que já foi 
pomba, antes de ser gente. Chova-lhe a nossa rainha, como sobre 
nós, amores sem espinhos, e delícias renovadas de hora a hora.”— 

A estância era então invadida pelo bando festivo. Pigmaleão 
exultava, tomando por feliz agouro ver as condutoras do coche de 
Dione arraiarem-lhe a casa toda com os reflexos argênteos das suas 
asas irrequietas, e cobrirem de ternura, de voluptuosidade, de 
poesia, como um véu alvo, roto, e esvoaçado, as estátuas dos dois 
ídolos do seu coração. 
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¿Não era tudo isto mais que bastante para merecer à mãe do amor 
um prodígio sem exemplo, e que a ficasse glorificando nas liras 
namoradas de todo o mundo?... 

Acabava um dia o Príncipe de queimar aos pés de Vênus, segundo o 
seu costume de todas as manhãs, uma copiosa oblação do mais puro 
incenso. Tinha regado o fogo, em que ele fumava numa ânfora de 
bronze, com vinho amadurecido havia cem anos pelos outeiros 
pampinosos de Chipre, e reservado em talhas de barro para 
sacrifícios aos deuses máximos. Tomada respeitosamente vênia da 
Imortal, transporta por suas mãos o vaso depositário do fogo para 
diante de Galateia. Quer oferecer-lhe, ainda que em segundo lugar, 
porção igual, tanto da rescendente massa, orgulho da Arábia, como 
do líquido generoso. Enganou-se-lhe a mão no incenso, e lançou nas 
brasas porção avantajada. Vênus sorriu, e não se agastou. As 
distrações do amor, ninguém melhor do que ela as conhece por 
experiência. 

Enquanto o véu alvacento do inebriante fumo, elevando-se dante o 
pedestal da ninfa, a envolvia toda, e tornava a sua presença mais 
celestial, Pigmaleão, acompanhando-se com a lira de sete cordas, 
cantava de joelhos um hino, que as pombas escutavam num silêncio 
religioso; pareciam querer decorá-lo para o repetirem à sua rainha, 
quando ela se jazesse em amoroso ócio, reclinada sobre as violetas 
em algum secreto pavilhão de rosais da sua Pafos: 

— Tu que exalas de ti, qual verte a rosa aromas, 
eflúvios de prazer, universal ternura, 

Mãe das Graças e amor, deusa da formosura, 
que envolves a nudez co'o véu das áureas comas, 

 
Vênus; pois que são teus os céus, a terra, os mares, 

e até às sombras do Orço abrange o teu poder, 
lança um propício olhar, Vênus, aos meus pesares; 

do teu jugo me solta, ou dá-me enfim morrer. 
 

Com tão cruel suplício, ignoto à humanidade, 
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ria teu filho em vão, tu, deusa, és mais piedosa. 
Ardo por uma pedra em chama vergonhosa, 

perdi a paz e a glória, o siso e a liberdade. 
 

Qualquer ente alardeia ufano os seus amores: 
a ave, piando; o peixe, aos pulos pelo mar; 

o rebanho, mugindo; em cantos os pastores; 
e eu, Vênus, só a ti ouso este ardor mostrar. 

 
¡Quão menos insensato o moço do Cefiso 

se finou por si mesmo ao pé do espelho aquoso! 
Supôs a sombra ninfa; espera ser ditoso; 

cai no engano; perece; apiadas-te, é Narciso. 
 

E eu, eu sei que a beldade, imã dest'alma ardente, 
só a mim deve o ser; nasceu de minha mão; 

não me ouve, não me vê, não se condoí, não sente; 
não lhe pude formar lá dentro um coração. 

 
¡Ó Vênus! se há mulher que eu possa crer retrato 

do imenso que sonhei compondo a Galateia, 
revela-me onde habita a amável Semideia; 

assim teu filho amor jamais te ofenda ingrato. 
 

Seja embora pastora, obscura, humilde, escrava; 
terá por choça um trono, e por cativo um Rei; 

e eu, já salvo da insânia, eu, que a teus pés chorava, 
a ti uma hecatomba alegre imolarei.”— 

Ainda bem não findara a prece, quando lhe pareceu notar nos lábios 
da Imortal um sorriso auspicioso. O Cupido, que junto dela estava 
em pé, e que era também obra de suas mãos, agitou as asas de 
mármore, soprou as labaredas petrificadas do facho, que 
instantaneamente coruscaram, e rompendo por entre a cortina do 
incenso, que ainda envolvia a ninfa, lhe lustrou com o milagroso 
calor a fronte, os olhos, as faces, a boca, o seio, o coração. Ao fogo 
deste segundo e divino Prometeu, a estátua estremece; a pálida 
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brancura se tinge da cor da vida; o peito palpita; os olhos se voltam 
para o céu da Grécia, que logo os embebe do seu mais brilhante 
azul; baixam sobre Vênus; ¡parecem atônitos! descem; ¡encontram-se 
com os de Pigmaleão! duas rosas súbitas se abrem nas faces; o 
sorriso, aurora de uma existência de amores, alvorece em lábios 
nacarados. 

— “¡Filha dos meus sonhos!” “¡Galateia! — “ exclama o artista 
delirante, correndo a tomá-la em braços, ao vê-la descer do pedestal. 
“Galateia, ¡filha dos meus sonhos! ¡se é esta uma nova ilusão que 
Morfeu me envia, compassivo, mas cruel, possa eu não acordar 
jamais!” 

¿Vistes vós alguma vez rasgar um dia magnífico depois de uma 
noite profunda? ¿Notastes como então saiam do nada as 
amenidades das terras e dos rios, a animação e o movimento dos 
campos e das cidades, as cores, os cantares e as esperanças? assim, 
repassada a súbitas de calor e luz pelo sol dos espíritos, pelo amor, a 
alma recém-nascida de Galateia adivinhou para logo a adoração de 
que era alvo. Compreendeu a turbação que inspirava, pela que 
sentia. Viu nas profundezas interiores do seu ser, diáfanas como um 
lago límpido, a sua pureza virginal, a sua mágica-branca, a sua 
suavidade irresistível, o seu destino de ser feliz felicitando. 

A turbação instintiva de um pudor que a si próprio se ignorava, 
cobriu o rosto de Galateia do mais amável escarlata; abaixou a vista 
sobre si mesma, e não sabendo para onde se refugiar, mariposa 
atraída da luz, voou para os braços do amante, escondendo o seio no 
peito dele, fechando os olhos para não ser vista. 

Neste momento a Filomela, oculta na folhagem de um plátano 
vizinho, entoou um brilhante epitalâmio, e o himeneu fechou as 
cortinas purpúreas do aposento. 

XXV 
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Despidos os acessórios esplêndidos e sobrenaturais, a fábula de 
Pigmaleão reproduziu-se na minha história; o simulacro que eu 
incensara e servira, o simulacro filho da minha imaginação, era 
enfim mulher; mulher amante, capaz de bem-aventurar-me, e 
desejosa de o fazer. Só a Filomela do plátano, e o himeneu, andavam 
ainda tão longe e tão emboscados nas brenhas do futuro, que eu 
mesmo não ousava crer-lhes bem deveras na existência. 

Entretanto, como a encarnação e os sentimentos do meu ídolo para 
comigo eram inegáveis, começou logo a haver entre nós uma espécie 
de semiconsórcio tácito; era já a comunidade dos corações, se não 
era ainda a dos sonos, visto que o bom Dúcis, chamou ao casamento 

Douce comunauté de cœurs et de someils. 

 As nossas mútuas confidências passaram a ser, por minha parte, o 
que por parte dela desde o princípio tinham sido: reservadas 
inteiramente de ouvidos estranhos e curiosos. Com isso lucraram 
muito maior afoiteza, e um novo encanto, que nos concitou a 
ampliá-las de dia a dia. 

Quanto é dado a ausentes conhecerem-se, conhecemo-nos. Pelas 
mútuas e circunstanciadas descrições que trocamos das nossas 
vivendas, dos nossos gostos, do emprego das nossas horas, e de 
todos os nossos pensamentos, podemos, como silfo e sílfide, visitar-
nos de contínuo. Estávamos simultaneamente: eu junto dela, no seu 
mosteiro; ela comigo, no meu castelo. Já não havia lá nem cá, 
ladrilho de pavimento, nem abóbada, acidentes de luz ou sombra, 
móvel ou planta, que nos não fosse familiar. Via ela gostosa ao meu 
lado, o irmão inseparável que me excitava a querer-lhe, a amá-la, 
com a mesma espontaneidade com que me acompanhava nas outras 
excursões poéticas; eu, achava ao pé dela a Religiosa sua íntima, que 
a vira crescer, que a estremecia como a filha e irmã, que a ajudava 
com os seus conselhos, a protegia como Anjo da guarda, se revia na 
sua bondade e no seu talento, e que, apesar de não saber como 
viveria se a perdesse, nem por isso apressava menos com os seus 
votos o momento de ma entregar. 
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Assim mesmo, ¡grande era na verdade a minha solidão! mas tenho 
que a de Maria era ainda mais profunda, poética, e enamorada. 

Há uma natural propensão que nos leva sempre o desejo do que 
possuímos, para o que não temos, para o que muitas vezes não 
poderemos alcançar; a imagem de um ermo atrai o mundano; a do 
mundo dessossega ao eremita. São palpitações e adejos da alma 
cativa para o ideal. Somos assim. Se o não fôramos, ¿onde estariam 
os horizontes luminosos da alma? ¿Onde, como, e de quê, pudera 
criar-se poesia? 

Eu, que tinha em redor de mim uma cidade, e a liberdade de me 
expandir para toda a parte, punha as minhas mais cordiais delícias 
em me ir encerrar não pressentido, nem presumível, naquela remota 
clausura. Maria, costumada a ela, sem quase conhecer outra coisa, e 
devendo estremecer só ao pensamento de trocar o seu pacífico 
viveiro pelas estranhezas e perigos do ar pleno e sem limites, Maria, 
compunha agora lá os seus melhores devaneios no fantasiar outro 
viver, outro sentir, outros deleites, e de todos os deleites o maior, 
dizia ela, o de gastar a sua existência em amenizar outra; ambição 
verdadeiramente feminil: ¡a abnegação absoluta! 

Se viessem no futuro a citá-la como a sócia, a guia, a auxiliar, a 
afinadora da lira do poeta, e a serva ministra das suas festas, seria 
isso para ela um triunfo (mil vezes mo repetiu). Mas, embora o seu 
nome viesse a esquecer de todo (acrescentava com uma efusão de 
ternura encantadora), a certeza de haver obscuramente cumprido 
todo esse encargo, já lhe bastava para não trocar a sua dita pela de 
outra alguma. 

XXVI 

As abóbadas de um claustro encobrem tesouros de sensibilidade 
inapreciáveis, inexauríveis, e bem mal avaliados dos profanos. 

Cada um considera aqueles encerros místicos à luz dos seus 
próprios preconceitos. Um espiritual, vê ali um alfobre de plantas 
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para o céu; uma terra de Gessen alumiada de cima pelo sol, no meio 
de um Egito enoitecido; um paraíso passageiro sotoposto ao Paraíso 
perenal, com a mais curta e direta serventia de um para outro. Ao 
incrédulo, figura-se um pântano antigo de fanatismo e superstições. 
Um economista, lhe chama desperdício anacrônico de riquezas, de 
forças produtivas, e de população. Um naturalista, execra, em nome 
da Natureza, que se ousem e se permitam votos de a renunciar; e, 
profeta de infortúnio, comina, em nome dela, como infalíveis penas 
do desacato, as tristezas, as enfermidades morais e físicas, as 
alucinações, os delírios, o definhamento, o envelhecimento no 
incompleto dos anos, a morte prematura. Finalmente, um 
romancista licencioso sonha, e se arroja a escrever os seus sonhos 
como história, que o amor, banido em vão daqueles recintos, em 
parte nenhuma é tão déspota, tão insensato e monstruoso como lá. 
Segundo esses moralistas de abominação, os mistérios vergonhosos 
da deusa Bona, ter-se-iam perpetuado ao abrigo e no seguro 
inviolável dos nossos asilos religiosos. 

Desprezo a tantos exageradores sistemáticos. Se um mosteiro não é 
céu, porque o não há nem cabe na terra, é um santo e bendito 
refúgio, onde muitas penas se atalham, e muitas se adormentam. 

¿O caráter de contranatural, que acintosamente se exprobra ao 
mosteiro, existirá porventura, como se comprazem de declamar os 
seus antagonistas? Não decerto; no mosteiro feminil principalmente. 

Se a felicidade terrestre, por outra, o contentamento, é o único alvo 
racional, a que tendem por diversas vias todos os esforços humanos, 
¿quem afirmará com a mão na consciência, que a mulher do nobre 
no seu solar, a do burguês na sua casa, a do artífice no seu sótão, a 
do rústico na sua cabana, a do pescador na sua choça, para não 
falarmos de tantas outras mulheres sem pousada certa, sem família, 
e sem sociedade, desfrutam maior quinhão de ventura que as 
Religiosas? ¿Será tudo, será mesmo o essencial para a felicidade, o 
ter um esposo e ter filhos, esses dois bens, essas duas ufanias tantas 
vezes descontadas pelos mais pungentes cuidados, pelos mais 
amargos desgostos, e não raro pelo encurtamento da existência? 
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“Possuem a liberdade,” dirão eles. ¡A liberdade!... ¿que liberdade? 
interrogai-as a uma e uma; não ousarão responder-vos; mas um 
involuntário sorriso triste vos responderá por elas. ¿Quantas são das 
forçadas que remam nesta galé mundana, as que não terão muita 
vez pensado com inveja no viver manso e sem estrondo daquelas 
solitárias, sem os cuidados do amanhã, sem as fadigas ímprobas do 
hoje, sem os arrependimentos e os pesares do ontem?... 

Cada uma destas diversas operárias do futuro, colhe, é verdade, 
aqui ou além, mais ou menos abundante, mais ou menos imperfeito, 
algum deleite que o mundo nega às cenobitas; ¡mas quanto não 
compra ela caro esses deleites, essas escassas compensações dos seus 
pobres destinos, que vós, filósofos exclusivos da população e da 
riqueza pública, chamaríeis naturais, se vos atrevêsseis! 

A eremita, pelo contrário, privada destes gozos passageiros, está 
livre das solicitudes que tantas vezes os precedem, os envolvem, os 
seguem, os descontam, os aniquilam. 

As faculdades amantes de que se compõe essencialmente o ser 
feminino, não se anilaram entrando para o ermo; exaltar-se-iam 
porventura; e, se lhes faltasse emprego e alimento, devorariam 
afinal miseravelmente, e com medonha rapidez, as míseras 
depositárias desses dons celestes. Felizmente não sucede assim. Elas 
amam também. — ”¿Amam?!” ¡Oh! ¡e quanto! ¡e quão bem! ¡e quão 
satisfeitas! “¿Elas?!!” Sem nenhuma dúvida. Os seus amores são 
melhores que paixões: são símplices afetos. 

Uma cultura especial, e o influxo dos ares que respiram, operaram 
nelas, sem as destruir, uma curiosa transformação: tinham nascido 
flores singelas para frutificarem vulgarmente; uma jardinagem 
milagrosa as converteu a pouco e pouco em flores dobradas, mais 
fragrantes, mais para cobiças. Do que originariamente havia de 
servir para a reprodução, fez pétalas; fez viço; fez flor de flor: 
monstruosidade embora para o botânico e para o naturalista, mas 
ufania para a terra, e orgulho para a arte, que, sem destruir a 
natureza, logrou apresentá-la com aspecto mais formoso. Destas 
flores viventes pode coroar-se a Religião, que são dignas dela; pode 
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inspirar-se a Poesia, que em nenhuma outra parte as encontrará tão 
celestiais; e pode a Moral mesma comprazer-se, que tem nelas 
modelos perfeitos de virtudes, sempre raras, e cada vez mais 
recomendáveis. 

¿Mas teimais em perguntar que é o que realmente amam estas 
mulheres? Tenho medo de que não chegueis a entendê-lo bem, 
porque eu mesmo, grosseiro, carnal, mundano como vós, não 
cheguei ainda bem a explicar-mo. Para isto, falta-nos a nós todos um 
sentido, sentido sem nome, que descobre mil coisas sutis no mundo 
moral; a metade mais delicada da nossa espécie é que o possui; as 
mulheres é que o saberiam explanar. 

Se em espírito devassamos a furto uma clausura, ¿que é com efeito o 
que descobrimos naquele mundo tépido, tão suave, melodioso, e 
perfumado por dentro, como triste, áspero e mudo parece cá de 
fora? A alteza dos muros, e as grades de ferro, têm razão: não estão 
ali para evitar a fuga; estão porventura para disfarçar a sedução do 
retiro, que, a ser conhecido, fascinava excessivamente; estão 
sobretudo para rebater audácias de desejos impuros, que a pureza 
mesma atrairia, como o balir manso das ovelhas no aprisco está 
inocentemente chamando os lobos em seu dano. 

Por traz daquelas gradarias severas, daquelas muralhas 
ameaçadoras, está uma cidadinha toda feminina, sempre em paz e 
em festa; paz talvez com leves quebras, para melhor se apreciar; 
festa sem tumulto nem estrondo, sem custosos preparos, nem 
recordações aflitivas. 

Os dormitórios são belas ruas direitas, calçadas de lájeas polidas, e 
onde o silêncio, amigo da meditação, se casa harmoniosamente com 
a sombra fresca, e deixa perceber o som dos próprios passos que 
veem da extremidade oposta, como se até o andar tivesse ali a sua 
reflexão. 

Por ambos os lados destas ruas, abobadadas como hoje as de 
Herculanum, e condecoradas cada uma com o gracioso nome de 
uma Santa, se enfileiram os modestos palácios das habitantes. As 
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portas sem chave, à primeira saudação afetiva, ao mínimo toque, se 
descerram. Descobre-se no interior a riqueza da desambição; um 
sorriso hospedeiro, que ilumina tudo como sol; o leito alvo para os 
alvos sonhos; os painéis meditabundos, que a musa da lenda 
explica, ora em idílios, ora em fantásticos romances, ora em 
tragédias gloriosas. Sobre a mesa sem espelho, a jarra de flores entre 
duas velas de cera alvíssima, e alguns livros, destes cuja leitura se 
interrompe a cismar, e se continua mentalmente por uns mundos 
nunca vistos, em que tudo são maravilhas. Um pintassilgo 
saltitando e cismando também em alguma coisa do passado, do 
futuro, ou do possível, alterna suspiros e cantares, pendente do teto 
na sua tebaidazinha de arames, enfeitada de ramos frescos; vê de 
um lado a arqueta do seu pão sempre cheia, do outro a sua cisterna 
de vidro, em que se mira como Narciso, em que bebe como a 
Samaritana, ou se banha na sesta como odalisca; embaixo, vê a sua 
providência, que em forma de boa amiga o considera, lhe fala, e 
interrompe os seus lavores, ou orações, para lhe atirar beijos. Enfim: 
a janela completa as magnificências do palacete, juntando-lhe, como 
domínios contíguos, o vergel próximo, e o céu, que pouco mais 
distante se figura. 

Nas casas desta singular cidade, que o mundo não vê, e muito dele 
não quer ver, para mais a seu salvo a poder negar, ajuntam-se 
frequentemente assembleias, em que se não goza por certo à moda 
de nós outros, mas se goza não menos, e talvez mais, à moda do 
ermo: são conversações entre espíritos. Se as paixões veementes as 
quisessem invadir, resvalavam-lhes pela superfície. Os afetos sim 
que as povoam, e constituem a sua essência; é um papear como dos 
passarinhos num bosque ao princípio e ao fim do dia; porque 
naquelas vozes meigas, ora transpiram os influxos de um 
crepúsculo, que após as trevas se abre para um dia grande, ora os de 
outro crepúsculo, que se vai a pouco e pouco fechando sobre as 
alegrias, para acabar na escuridão; mas, quer um, quer outro, todo o 
crepúsculo tem rosas, todas as rosas têm amores. 

Não se discutem ali, nem as novidades do periódico, jornal das 
modas dos políticos, nem os caprichos dos enfeites, política das 
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mulheres. Os ecos dos espetáculos, dos motins, dos escândalos, das 
heroicidades, das demolições e das edificações das outras cidades, 
das grandes, das Babilônias, ou não chegam até esta povoação, ou 
lhe entram tão amortecidos e como de coisa tão estranha, que nada 
ou pouco desconcertam a imutabilidade do pensar, e nada 
absolutamente a do viver. 

O amor sensual é da Natureza, não há dúvida, e não entra ali; 
afugentam-no, exorcizam-no, como o demônio do meio dia e da 
meia noite; debalde o pobrezinho se faz Proteu para as captar: agora 
cantando-lhes convites dentre a copa de uma árvore, agora 
passando como viração que vem de ver namorados, e vai correndo 
por cima das ervas trêmulas a espreitar outros; uma vez é som de 
flauta longínqua, que desperta suspiros por onde passa; outras, um 
nome de homem proferido ao acaso, palavra sem virtude onde eles 
abundam, mas ali ocasionadora de devaneios; reveste a forma de 
alguma coisa, de alguma pessoa, de algum sítio, de alguma cena, 
que se viu enquanto se andava lá por fora, em que se ficou 
pensando, e que ainda na memória do coração se não apagou. 

Sim, sim; não há negá-lo: o amor, ladeado das Graças, deve espreitar 
bem amiúde, trepado nas grades exteriores, para o que vai lá dentro, 
como os passeantes num jardim devoram com os olhos as flores e 
móveis de uma estufa, ou como as pombas de Pigmaleão lhe 
consideravam as frias e ridentes estátuas da oficina. 

¿Mas que mal faz isso? também as Amazonas haviam de ser 
salteadas, não raro, por vagas tentações voluptuosas. Todavia, a 
glória de lhes resistirem, junto às ocupações que lhes enchiam a 
vida, as mantinha satisfeitas umas das outras, e ufanas do seu 
forçado celibato. 

Toda a diferença é: que as heroínas do Termodonte, cortando o seio 
direito para melhor pelejarem, como que despediam de si metade da 
sua feminidade, e, endurecidas com a prática das guerras, se 
indenizavam com a alegria de vencer a inimigos, dos deleites de 
serem vencidas por amantes; ao mesmo passo que estas amazonas 
pacíficas da Religião, conservando inteira toda a sua sensibilidade, a 
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enganam, dispartindo-na, furtada aos ímpetos da natureza carnal, 
por um cardume de objetos qual a qual mais consentâneo à sua 
índole delicada: é o trato das flores, que são suas irmãs; é a criação 
dos passarinhos, que são, voadores do céu, os irmãos de suas almas; 
o canto, exercício de Anjos; é a caridade, enlevo do Criador; são as 
miragens infinitas da esperança; são as perdoáveis altivezes de um 
estoicismo temperado; são também os entretenimentos manuais: ora 
de vestir e ataviar a santa Imagem predileta, que para o coração 
supre uma filha, ora de coser o enxoval branco para a criança que 
está para nascer na cabana vizinha, ora também de seroar na 
grinalda de flores de laranja, com que se há de enfeitar no seu dia 
grande uma noiva muito amiga. 

¿Que são os presentes que saem contínuos daquelas portas, se não 
coisas todas formosas e suaves como a cera e o mel das colmeias? 
lâminas devotas e cintilantes; doces de mil gostos, de mil cores, de 
mil formas; flores e frutos artificiais, com que as abelhas se 
enganariam; aromas para toucadores e festas; cartas, mensagens, e 
convites quase pueris na simpleza, e sempre rescendendo à 
inocência mais simpática e mais alegre. 

O segredo de tantas e tamanhas branduras, por si mesmo se 
descobre: a mulher no trafego do mundo, se infiltra suavidade para 
o sexo forte, com quem convive, recebe dele em troca o que quer que 
seja de mais grave, que não quero dizer de menos extremoso; e uma 
beneficiação mútua e perene, que a Providência ideou quando 
partiu em duas metades a nossa espécie; mas a mulher na 
convivência exclusiva do seu sexo, mantém inteiras, completas, e no 
mais perfeito estado de graça original, todas as suas disposições 
nativas; é como a violeta, que emboscadinha à sombra conserva o 
cheiro sutil e o frescor virginal, que as mãos e o sol lhe estragariam. 

A mulher aqui não é esposa nem mãe, porém não deixa de ser 
mulher, se não que o é em muito maior auge. 

¿Não vos basta? ¿deplorais a encantada cidadinha por estar 
carecente de praças, de passeios, de espetáculos? Outro engano; 
outro engano manifesto: ¿pois não são donosas praças aquelas 
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crastas arborizadas, com suas sonorosas fontes de repuxo no centro, 
e à volta majestosas arcarias à romana? ¿claustros guarnecidos de 
baixo a cima com azulejos de bíblica erudição, não recordam os 
Pórticos, em que os antigos senhores do mundo se espaireciam das 
calmas por entre estátuas e pinturas de suas fábulas? ¿não são 
passeios públicos, e mais aprazíveis por libertos de 
constrangimentos, os jardins, os pomares, as frescas hortas da cerca? 
¿teatro de espetáculos augustos, não o será o templo aos olhos da fé 
e da piedade? ¿não se representam ali em seus dias prefixos todos os 
lances da vida do Salvador, desde o Presépio até ao Calvário, desde 
o Calvário até à Ascensão? ¿todos os passos da Rainha das Virgens, 
desde a sua Natividade até à sua Assunção? ¿todas as glórias dos 
principais Bem-aventurados? ¿Não é ali, no magnífico santuário, 
que entre a profusão de mármore, luzes, ouros, sedas, flores, 
incenso, ressoam em músicas solenes, que só o órgão é digno de 
acompanhar, os mais graves e poéticos pensamentos dos Profetas, 
dos Apóstolos e dos Doutores, e que, inspirando-se de todos eles, a 
eloquência sagrada derrama a doutrina para a ignorância, a 
esperança para os aflitos, os desenganos para os vaidosos? aos 
pobres anuncia tesouros, tronos aos conculcados, festins eternos aos 
famintos, sobrecoroa aos Santos, invoca luz perpétua para os 
finados, e voa, como o Dante, por uma espiral infinita, do fundo dos 
abismos até ao cume do firmamento. 

Cada festividade é precedida de longe pela ânsia de a ver chegar, e 
deixa após si recordações para muitos dias. 

As donzelas dos salões, que revolvam e troquem entre si memórias 
das contradanças, do valsador infatigável, do discreto que as 
entreteve, dos trajos e penteados que se distinguiram, do novo 
dueto que se executou, do romance ou das poesias que se 
anunciaram de autor querido, de uma inclinação encoberta de que já 
todos segredavam, do baile estrondoso que se ia ter, de uma regata, 
de um duelo, de um passeio a Cintra, de uma lua de mel, ou de uma 
exposição de belas-artes. As virgens do que se cuida solidão, não 
acham para si menor nem menos atrativo assunto, o revolverem na 
conversação, o repastarem no espírito, as circunstâncias, os mínimos 
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acidentes, de que se acompanhou o dia festivo do seu templo; os 
enfeites e a elegância de cada altar, o inesperado primor desta ou 
daquela cantora, a maviosidade com que o órgão gemeu na 
Adoração, o como a ponto acudiram de fora o repique e a girândola, 
o rasgo de pintura, ou de afeto, com que o orador maravilhou o 
auditório, a multidão e a variedade de vestidos que afluíram à 
igreja, as largas distâncias de onde acorreu povo a ela, a satisfação 
com que todos saíram, e o belo e saudoso efeito que fazia aquela 
torrente ondeante de cabeças, ao engolfar-se e desaparecer da nave 
para o terreiro, por baixo do coro, como um rio fugaz por baixo de 
uma ponte inabalável. 

Direis que há um travo particular de tristeza em tudo isto. ¿E quais 
são os prazeres do século em que esse ressaibo se não mistura? 
denunciai-me um único, se o descobristes. 

Murmurais que em tudo isto é sempre mais ou menos a 
contemplação inerte e passiva, e que a vida fraudada de todo o 
movimento próprio e espontâneo não é vida. 

¡Mas então não sabeis que naquele povoado há também, a seu 
modo, uma Páscoa de flores, estreias de ano bom, fogueiras de São 
João, dias dúplices para regozijos, banquetes e alegrias de 
abadessados, visitas ao locutório, quanto mais raras tanto mais bem 
vindas, e em que o ermo e o mundo se confrontam de perto! e não é 
por certo o ermo o que mais se pode queixar do seu quinhão. 

¿Que diríeis vós da monja, que negasse existirem passatempos nas 
nossas cidades, só porque os não via, e descritos os não imaginava? 
Pois outro tanto podia ela dizer, se o não diz, de vós outros, que 
descredes da bem-aventurança da sua cidadinha. 

O cenóbio, tal como o esboçamos aqui, existe em realidade; e contra 
os desta espécie não aventamos que séria objeção possa por a 
filosofia humanitária. São refúgios para corações feridos, que em 
nenhuma outra parte o encontrariam; são asilos para muito 
desamparo da fortuna; são taboa de salvação para muito naufrágio; 
repouso para muito cansaço; gruta misteriosa para muito ânimo 
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poético; seguro para muita inocência; e se a Liberdade os não pode 
proscrever sem contradição, sem a si própria se anular, a filosofia, 
mãe, filha, e sócia, da mesma Liberdade, o que só pode contra tais 
mosteiros, ou antes em favor deles, é exigir que os severos votos, 
aliás lícitos em si mesmos, sejam solúveis, e se desatem apenas finde 
a vontade que os ditou; e que a prepotência, a ambição bárbara, 
cálculos ou vinganças, não atirem para os pés do altar vítimas 
consternadas, em vez de sacerdotisas radiosas. 

Franca a entrada, franca a saída, o mosteiro não ficará sendo senão a 
sede do contentamento, da virtude, da perfeição, e até da Liberdade 
mais ampla, mais inofensiva, mais formosa, mais completa. 

Apressemo-nos em confessar, que nem todas as clausuras se 
assemelham a esta que entrevimos, de que já existe metade, e de que 
a outra metade há de vir por certo, quando ressentimentos políticos 
emudecerem, e a razão dos povos, desassombrada de todo o gênero 
de preconceitos, for adulta e governar. 

Não; nem todas as clausuras são assim; e contra as que assim não 
são, pouco nos magoa que a Filosofia troveje, e que a Liberdade se 
levante. O convento que amamos e defendemos, o convento que o 
bom senso aplaude, que a natureza aprova, que a cidade deve 
acarinhar, e o céu cobrir com bênção de prosperidades, está 
equidistante do convento fanático, suicida, e assassino, e do 
convento relaxado, vicioso, onde impera, em ódio aos céus e à terra, 
o monstro execrado sob o título de crasta na linguagem mesma das 
crônicas monásticas. 

Estes últimos (¡ainda bem!) dissolve-os a podridão interna; passam, 
e a sua memória só fica subsistindo nos contos asquerosos da escola 
de Boccaccio e La-Fontaine; mas a vida daqueles, mais dura, mais 
ressequida, mais resguardada, não se gasta senão muito lentamente. 

A Religião e a Humanidade caminham sorrindo uma para a outra; 
logo que se encontrem num abraço estreito de irmãs, para nunca 
mais se dividirem, aqueles institutos, que nem uma nem outra 
reconhecem por seus, ou hão de desaparecer com todas as suas 
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sevicias, como desapareceu a Inquisição, ou se hão de converter à 
Natureza, cujas branduras lícitas e boníssimas rejeitavam. Nunca 
mais uma triste mãe sentirá estalar-se-lhe o coração a fibra e fibra, 
vendo sumir-se-lhe para a catacumba de um claustro a filha mimosa 
das suas entranhas, criada com o seu leite, crescida entre os afagos, 
ufania dos seus olhos, bordão florido para a sua velhice. ¡Velhice! 
Que mãe, verdadeira mãe, poderia chegar até lá, dizendo-se a cada 
hora do dia: — ”¡Nunca mais a posso ver! ¡nunca mais a hei de 
ouvir, se não for por sonhos! quando eu acabar de morrer, dir-se-á 
no meio da comunidade, silenciosa como espectros pálidos, e 
trêmulos todos: Rezemos pela alma da mãe de uma de nossas irmãs; e 
nada mais, senão chorarem todas, supondo-se todas órfãs na 
orfandade que só é de uma.”—À mesa, onde não vê sua filha, 
salgará com lágrimas o pão, porque a sua inocente, defecada da 
penitência e dos jejuns, não terá, para matar a fome, no seu canto 
escuro e solitário, senão um pedaço de pão negro e duro, que o 
mendigo e o cão esfaimado de três dias recusariam. Não poderá 
encarar com donzela alheia coberta de galas, e trocando risos de 
alma com toda a Natureza, sem logo se atirar de mãos postas, e 
debulhada em lágrimas, aos pés da imagem da sua ingrata, coberta 
de burel seco e mordente nas calmas do estio, descalça, apertada 
num cilício, cortada das disciplinas, entregue aos misteres mais 
trabalhosos e obscuros, definhando-se de semana para semana, com 
o coração já morto, com a alma já meio morta a pesar dentro na 
fronte pendida e despojada, ¡que não há reconhecê-la! ¡e os olhos 
sempre no chão, à procura do sepulcro, que assim tarda! ¡Como 
dormirá e mãe, quando, encarnada pelo amor na pessoa da filha, 
cogitar (e cogita sempre) que a pobrezinha nem tem, como a ovelha, 
um feno em que descanse, mas pernoita vestida, ora numa taboa 
nua com uma pedra por cabeceira, ora prostrada em oração sobre as 
lájeas regeladas do pavimento! 

Arredemos dali os olhos; mas isto existe. O próprio Mártir Sublime, 
não no pode ver sem pena do alto da sua Cruz, Ele que proclamou 
que o seu jugo era suave, e que fez do amar a pai e mãe o primeiro 
dos seus mandamentos em relação ao próximo. 
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XXVIII 

Vairão era de antigos tempos uma das casas religiosas da espécie 
média entre os dois extremos, uma das poucas em que as famílias 
piedosas e discretas punham confiadamente suas filhas a educar, 
para depois as reconduzirem ao mundo, graves sem fanatismo, 
puras sem míngua na sensibilidade, mulheres enfim, quanto 
mulheres o podem ser, anjos perfumados em paraíso. 

Havia em Vairão outras educandas e seculares. Todas elas, assim 
como as religiosas, davam a Maria a preferência do seu afeto, sem 
que uma única pensasse em lho invejar. É porque a doçura da sua 
índole fazia esquecer a superioridade do seu espírito. 

Ás prendas manuais, em que primava, reunia o gosto da leitura, até 
algum tanto o do estudo, e a meditação reflexiva, que extrema em 
cada escrito, como em cada conversação, o verdadeiro do suposto, e 
o profícuo do prejudicial: 

Florigeros ut apes per saltus... 

Entretanto, dotada de um tato verdadeiramente feminino, possuía a 
grande e difícil arte de se mostrar ao nível do comum do seu sexo, 
quando mesmo as ideias que expunha desciam o voo de mais alta 
esfera. Um véu de modéstia, que às vezes chegava a parecer timidez 
e acanhamento, temperava, por assim dizer, o brilho do seu saber, 
da sua imaginação, e do seu juízo, para não ofender a miopia dos 
espíritos vulgares. Era-lhe até fácil e usual o calar-se, simulando 
ignorar as coisas que melhor sabia, quando se arreceava de 
humilhar a vaidade de quem quer que fosse; o que não tolhia que 
até as mais idosas a tomassem por conselheira, convencidas, pela 
experiência, de que ninguém calculava com mais acerto do que ela, 
de que ninguém poderia guiar por mais seguro caminho a um alvo 
honesto e proveitoso. 

O melhor da herança de sua avó e de seu tio, o poeta, reduzira-se a 
uma boa porção de livros, franceses, espanhóis, e italianos, quase 
todos escolhidos e de substância, e clássicos portugueses. Devorara, 
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relera tudo, comparando, assinalando o que tinha por mais ou 
menos bom, e entesourando o ótimo em volumosos cadernos de 
excertos, que, folheados por um literato de lei, para logo lhe 
revelariam o apurado gosto da coletora. O francês, o italiano e o 
espanhol, se lhe tornaram desta sorte familiares. Quanto à língua 
pátria, essa, tradição e glória de sua família, foi a que sempre lhe 
atraiu particulares desvelos; e em verdade, que ninguém a conhecia 
mais por dentro; ninguém a tratava com mais acerto, graça, e 
facilidade. Não é louvor pequeno este, mesmo para dama, e dama 
em província; em nossos dias sobretudo. 

Sem pejo declararia eu aqui, se tal notícia pudesse a alguém 
interessar, que do meu trato com ela é que principalmente se 
originou o meu empenho, não digo de classicismo, mas de 
vernaculidade em todo o caso. Não há estudo, nem mais apetitoso, 
nem mais aproveitado, que o da fala da nossa terra, quando se tem 
por mestra uma mulher a quem se ama. 

Aí me ia eu agora desviando por um atalho que não convém. 
Tornemo-nos à educanda de Vairão. 

XXVIII 

Cuido que não haverá ledor que não tenha lá o seu livro predileto, 
para o qual de todos os outros se aparte por natural tendência. O 
escritor mais do nosso peito pode variar, e varia, com as 
transformações da idade, da saúde, da fortuna, das circunstâncias; 
mas há sempre um, com quem melhor nos entendemos; com quem 
nos parece conversarmos; com quem permutamos o nosso espírito, 
porque nos entende, e o entendemos, porque nos parece vivo e 
presente, e o qual por derradeiro chega a encarnar-se em nós, e a 
influir nos nossos atos e na nossa vida. 

A preferência de Maria para as suas leituras, começadas numa 
página, e continuadas quase sempre nos espaços imaginários, não 
acertava porém numa só obra: pendia indecisa entre Petrarca e 
Santa Teresa de Jesus. Eram dois caudais brilhantes, ainda que 
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tristes, que iam, patentes ao céu um e outro, parar ambos num mar 
de afeto. 

¿Que alma houve jamais tão namorada como a da formosa de 
Burgos, a não ter sido a do cisne de Arezzo? ¿ou que espírito sé 
haveria de equiparar, na doce melancolia da adoração, ao segundo 
Dante, mais simpático, se menos colossal, ao poeta, não já do Inferno, 
mas do Purgatório e do céu do amor, ao bom Petrarca enfim, se a 
Espanha, esta outra Itália das graças e das paixões, se esquecesse de 
procriar a Matriarca das Carmelitas? 

¡Que espantosa semelhança entre ela e ele! 

São dois corações desmedidamente grandes, a quem não basta para 
os encher qualquer afeição terrestre e vulgar, e que só em flores e 
frutos de paraíso poderão achar conforto. 

Fulcite me floribus, stipate me malis, quia amore langueo. Lœva ejus sub 
capite meo, et dextera ilius amplexabitur me.  

O Cantor tão religioso, e a Religiosa tão cantora, como que só têm de 
corpo e sentidos quanto baste para os reter na terra dos deleites 
efêmeros, e retardar a sua fuga para regiões de afetos sem limite. 

Um e outro amam no íntimo, pela delícia do amar, pela necessidade 
de amar, e sem pedirem mercê nem recompensa. 

Um e outro fabricam da sua ternura, religiões atrativas, 
dominadoras, perduráveis: ele, a dos trovadores místicos e 
fervorosos; ela, a das noivas para a eternidade. 

Petrarca tinha-se criado com as poesias voluptuárias da Roma 
clássica: mas, de amável pagão, que o estudo o pudera ter feito, se 
converteu em eremita namorado. 

Teresa, segundo ela mesma se nos história, seduzida nos primeiros 
anos pelos feitiços do mundo, dominada da turbulência da fantasia, 
e incandescida pelos fogos da juventude, só muito a poder de 
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esforços, só depois de muito bafejada pela Graça, logrou desenlear-
se das vaidades, pegar e lançar raízes no retiro. 

Ela e ele podem exclamar como São Bernardo: — ¡O beata solitudo! ¡o 
sola beatitudo! — porque para um e para a outra o ermo é igualmente 
povoado por um fantasma luminoso: lá, pela imagem de Laura; cá, 
pela de Jesus; dois verdadeiros ideais dos amores ao mesmo tempo 
mais ferventes e mais castos. 

Petrarca, sabe que não há de gozar Laura em toda a vida; espera e 
anseia, como Teresa, pelas bodas celestes. 

Teresa, desafoga a sua impaciência, como Petrarca, em jaculatórias 
tão mimosas, que a Esposa dos cantares se deteria para lhas ouvir. 

O POETA 
 

Tennemi Amor anni ventuno ardendo 
Lieto nel foco, e nel duol pien di speme, 

Poi che Madonna, e'l mio cor seco insieme 
Saliro al Ciel, dieci altri anni piangendo. 

 
Ornai son stanco, e mia vita riprendo 
Di tanto error; che di virtute il seme 

Ha quasi spento; e le mie parti estreme, 
Alto Dio, a te divotamente rendo. 

 
Pentito e tristo de'miei si spesi anni, 

Che spender si doveano in miglior uso, 
In cercar pace, ed in fuggir affanni, 

 
Signor, che 'n questo carcer m'hai rinchiuso, 

Trammene salvo dagli eterni danni, 
Ch'i 'conosco 'l mio fallo, e non lo scuso. 

 
 

A RELIGIOSA 
 

¡Ay! ¡que larga es esta vida! 
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¡que duros estos destierros, 
esta carcel, y estos hierros, 
en que está el alma metida! 

solo esperar la salida 
me causa un dolor tan fiero, 

que muero porque no muero. 
 

Acaba yà de dexarme, 
vida, no me seas molesta; 

porque muriendo, ¿que resta, 
sino vivir, y gozarme? 

No dexes de consolarme, 
muerte, que assi te requiero, 

que muero porque no muero. 
 
 

O POETA 
 

Io vo piangendo i miei passati tempi, 
I quai posi in amar cosa mortale, 

Senza levarmi a volo, avend'io l'ale, 
Per dar forse di me non bassi esempi. 

 
Tu, che vedi i miei mali indegni, ed empi, 

Rè del Cielo invisibile, immortale, 
Soccorri all'alma disviata, e frale, 

Él suo difetto di tua grazia adempi. 
 

Sicchè, s'io vissi in guerra, ed in tempesta, 
Mora in pace, ed in porto; e se la stanza 

Fu vana, almen sia la partita onesta. 
 

A quel poço di viver che m'avanza, 
Ed al morir, degni esser tua man presta: 
Tu sai ben, che 'n altrui non ho speranza. 

 
 

A RELIGIOSA 
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Ay! que vida tan amarga 
dò no se goza el Señor! 
Y si es dulce el amor, 

no lo es la esperanza larga. 
Quiteme Dios esta carga, 
mas pesada que de azero, 

que muero porque no muero. 
 

Solo con la confianza 
vivo de que he de morir: 
porque muriendo el vivir 

me assegura mi esperanza. 
Muerte, dó el vivir se alcanza, 

no te tardes, que te espero, 
que muero porque no muero. 

 
¿Não parecem duas rolas melancólicas respondendo-se lá do fundo 
de suas apartadas espessuras? E ainda neste momento foi mais o 
cansaço da vida que lhes escutastes, do que verdadeiramente o 
ímpeto dos seus amores; esse é tal, que a muitos períodos da prosa 
da Espanhola só falta mudar-se o nome de Jesus no de Saint-Preux, 
por exemplo, para se imaginar que se está ouvindo Julia de Wolmar; 
ao mesmo passo que muitos sonetos e canções do Italiano, trocado o 
nome de Laura no da Rainha dos Anjos, e incorporando-se num 
horário, muitos olhos devotos os regariam com lágrimas. 

Valchiusa ou, como dizem, Voclusa, onde Petrarca passa tantos anos 
sonhando com o espectro, primeiro de uma viva, que não vive para 
ele, e depois, de uma defunta que nunca para ele morrerá, Valchiusa 
é para todos brenha alpestre, cavernosa, brava, despovoada, mas é 
vergel e universo para ele, e o casebre do seu refúgio, palácio 
oriental. 

Outro tanto se figuram aos olhos de Teresa o escuro, o desconforto, 
a austeridade do seu mosteiro, e da sua cela. 

Aos ecos da voz italiana saída daquele esconderijo, como de um 
vaso rústico um perfume precioso, todos os espíritos poéticos se 
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inebriam, e lhe respondem, imitando-a; o Camões cá no Tejo é um 
deles. Às melodias da Castelhana, cardumes de almas suspiram de 
toda a parte, e vão procurar nos cenóbios as voluptuosidades da 
penitência. 

Ambos ficam sendo mitos: um, da perfeita idolatria tributada à 
mulher; a outra, da adoração perfeita, oferecida ao Salvador. 

Petrarca, enfim, aparece à nossa imaginação, qual Roma o aplaudiu 
em realidade, cingido no Capitólio com tríplice coroa; ter geminis 
honoribus; a coroa de hera, como poeta; a de louro, como triunfador; 
a de murta, como amante. 

Santa Teresa também a não concebemos senão três vezes coroada: 
como escritora e poetisa, pelos estudiosos; como virgem, pela 
Rainha das Virgens; como Santa, pela Igreja Romana. 

Não maravilha que a leitura assídua de tais obras, e então nuns 
sítios e edifícios tão moldados para as fazerem ressoar em cheio, 
elevasse a alma poética de Maria até ao entusiasmo. Não admiraria 
mesmo se tivesse feito dela uma fanática. Felizmente não sucedeu 
assim, porque a absorção ascética da Bem-aventurada diluiu o que 
tinha de excessivo e perigoso, nas tendências mais suaves e 
humanas do Visionário de Laureta. 

XXIX 

A secular amava o convento pacífico onde se criara, e que era, por 
que assim o digamos, a sua pátria, e o seu mundo; amava-o sim, 
mas nem por isso deixava de se inclinar insensivelmente para outro 
viver mais liberto e amplo, sobretudo mais natural, mais completo 
para o coração, mais conforme aos instintos femininos. De tudo isto 
é que resultou o enamorar-se, sem saber como, de um fantasma de 
poeta, que se lhe revelara como dotado de uma grande faculdade de 
amar, e cujos gostos amenos, e facílimos de preencher, tanto com os 
seus se harmonizavam. 
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D. Ana Lucinda, a sua inseparável e confidente (repisemos embora 
isto que há pouco tocáramos) não se animou a contrariar-lhe a 
inclinação. Era freira, mas de grande juízo casado com grande 
virtude; não se assemelhava às que parecem querer vingar-se do seu 
cativeiro, retendo nele, e atraindo para ele com seduções de todo o 
gênero, a incautas; portanto secundava, se não com exortações, ao 
menos com o benévolo sorriso de amiga desinteressada, as visões 
mundanas de Maria. Autorizara-lhe a primeira carta; felicitara-a 
pelo êxito que lhe ela surtira; deixara-a progredir; e fora vendo com 
satisfação, ainda que não sem alguns longes de cuidado pelas 
incertezas do futuro, os progressos de um primeiro afeto, que de dia 
para dia se foi ativando, até que chegou a verdadeiro amor, 
apaixonado e invencível. 

Ora, enquanto maria, de quem eu por então ignorava quase todos 
estes pormenores, vivia, sem que as outras lha suspeitassem, vida 
tão romântica no seu mosteiro, outro tanto, pouco mais ou menos, 
acontecia ao que tinha a glória de lhe ocupar os pensamentos. Se ela 
se havia comprazido de criar nos domínios da fantasia uma espécie 
de Ossian, sem cãs na fronte nem rugas no coração, e desfrutava o 
nobre prazer de ser apontada como a sua companheira, a sua guia 
até aos cumes de Morven, a aurora da sua alma, a intérprete da 
Natureza para com ele, e dele para com os homens; eu da minha 
parte queria-lhe como à minha Malvina, e não dava já um passo na 
existência sem me acompanhar do meu fantasma cândido. 

Nunca então pensei em que desses meus sonhos acordados se 
pudesse jamais fazer um livro, e muito menos que o houvesse eu em 
tempo algum de explicar, como agora estou fazendo. 

XXX 

¿Onde, quando, e como o compus? ao acaso; por toda a parte; e sem 
me sentir. Não o poetei, trovei-o; menos ainda que isso: trovou-se-
me ele, e eu colhi-o. 
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Em realidade, e em mais de um sentido, reconheço eu ao presente 
que estes versos se aparentam muito menos com obra de poeta, que 
de trovador. 

¿Que eram com efeito, e que faziam, esses filhos pródigos do 
undécimo, duodécimo e décimo terceiro século, a que chamamos 
trovadores? 

Era o trovador pelo comum um moço de fantasia e arrojados 
espíritos, nascido as mais das vezes numa choupana entre a floresta 
e o castelo feudal. Ainda no berço uma cigana lhe lera a buena-dicha, 
em que ninguém creu. 

O único livro em que soletrou foi a Natureza. O rouxinol, veio de 
propósito, mandado por Deus, um mês em cada ano, para lhe 
ensinar o canto; e quando ele repetia mais ou menos 
imperfeitamente essas lições selváticas, a andorinha do seu beirado 
debruçava a cabeça fora do ninho para o ouvir, e o animava a ir por 
diante; de cantigas de ternura, entende a andorinha como ninguém. 
Depois, a fonte prateada nas noites de luar o instruía nas sonatas 
argentinas da mandora; e as virações, depois de se terem detido no 
cimo dos carvalhos a escutar-lhas, prosseguiam o seu caminho 
aéreo, comprazendo-se de as difundir. Isto nos anos a crescer, mas 
ainda mancebinho, e ainda não trovador. 

Trovador, sagrava-o de repente um dia a dama do castelo, sem 
atentar nele nem lhe saber da existência. Foi ele, que do fundo da 
sua humildade a enxergou na capela à Missa por manhã cedo, ou na 
caça, montada no seu palafrém branco, ou à tardinha, entre as aias, 
no vergel. Desde essa hora perdeu liberdade e alegria; fez voto de 
não querer a alguma outra; pediu à fortuna, a todos os Santos e a 
Virgem, não que lhe obtivessem mercê de correspondência, que fora 
temeridade e loucura o esperá-la, mas unicamente o fazer-se dela 
conhecido por seus cantares nas cortes de amor, quando já não fosse 
por seu denodo contra inimigos. Este voto secreto, sem testemunhas 
na terra, ignorado daquela mesma a quem se referia, improvisava 
algumas vezes um herói; mas quase sempre um poeta, em quem o 
fogo da paixão supria a ciência e a arte, duas coisas que faltavam 
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ambas naqueles Orfeus da Provença, obscuros fundadores da poesia 
de toda a Europa. 

O eco dos aplausos, que lá embaixo no burgo animavam a nova 
musa elegíaca, pouco tardava que penetrasse até ao salão onde 
cavaleiros e damas se reuniam. 

O castelão desejava conhecer o talento seu vassalo, que algum dia 
porventura lhe imortalizaria as proezas; o vilão, não sem pasmo seu 
e inveja dos vizinhos, era chamado para vir com a sua mandora 
entreter uma hora do serão de inverno. Na enorme chaminé, 
estralava a fogueira; de seus espaldares lavrados, as nobres o 
consideravam curiosas; ¿quem poderia dizer a cada uma delas se lhe 
não estava destinado um papel na história, ainda sem título, que por 
acaso se ia abrir? 

O mancebo, em pé, de olhos baixos, na postura de um peregrino 
devoto perante um mausoléu de esculturas nobiliárias sob uma 
abóbada de catedral, começava a sua primeira recitação; se o efeito 
correspondia nos ouvintes à expectativa, o serão seguinte já lhe dava 
assento num escabelo; tão insigne favor, redobrava-lhe posses ao 
talento; excedia os prestígios da véspera. 

Ao terceiro dia abria-se-lhe inesperadamente o Capitólio; era 
proclamado pelo marido, pajem, ou escudeiro da senhora, que 
muitas vezes era ela própria trovadora também, como Azalais 
Porcairagues. 

Daí avante progrediam as coisas pelo seu álveo natural. A senhora 
era sensível; a proximidade, tentadora; a poesia e uma glória a 
nascer, mais tentadoras ainda que a proximidade. O pajem, a 
princípio, contemplara com terror o abismo que separava as duas 
situações. Voar da profundeza do seu vale natal até à altura 
vertiginosa em que se via, fora um milagre; mas para se despenhar, 
sobrava a mínima imprudência. Era-lhe mister cantar o amor, sem 
denunciar a amada, nem a ela mesma. Mais e pior: era-lhe forçoso 
dizer muito, calando tudo; desconcertar ou prevenir suspeitas de 
rivais, de invejosos, de cortesãos, e de soberbos; arrastar cadeias de 
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bronze; como quem passeasse solto e alegre pelo relvado de um 
parque; ter a mira interior num ponto fixo, e a pontaria da besta 
sempre em outro. 

Tão desinteressado, tão heroico servir, não escapava à perspicácia 
de quem o inspirara. É a gratidão uma ternura, que sem custo 
fermenta e se faz amor. 

Um dia, não sei em que estação... talvez no estio, que é fogo; talvez 
no inverno, que é frio; no outono, que é melancolia; ou na 
primavera, que é amores; numa certa hora, daquelas em que uma 
estrela cai do céu sem se entender como, um olhar da castelã 
baixava sobre o pajem, e lhe revelava a sua dita. Daí avante, eram 
dois segredos para esconder, em lugar de um; eram dois infortúnios 
ocultos, fundidos numa felicidade ainda mais oculta. ¡Oculta! Nem 
sempre. ¡Que de tragédias, como a de Faiel, se não misturam com as 
festivas delícias na história dos trovadores! ¡laudas de sangue por 
entre páginas douradas! 

Alguma vez, ainda que rara, era a dama que tomava nestas difíceis 
declarações a iniciativa: Margarida, mulher de Raimundo, senhor do 
Castelo de Roussillon, fez a primeira proposta ao trovador, seu 
pajem Guilherme de Cabestaing. 

¿A que veem sorrisos de estranheza? a dama era tanto, e o servo tão 
pouco, na estimativa da sociedade de então, e a Natureza tendia 
tanto por todos os modos, pela magia do amor sobretudo, para a 
realização do seu bendito sonho da igualdade humana, que onde ao 
vilão faleciam asas de atrevimento para se remontar até à esfera da 
castelã, emprestava o amor as suas à castelã, para ela baixar até à 
cabana do trovador. Dali subiam juntos à felicidade. A abelha rainha 
da colmeia, e o inseto que ela escolhe dentre os seus adoradores, 
vão, dizem os naturalistas, consumar nos ares, longe do alcance de 
olhos, o mistério por onde o enxame se regenera. 

Assim se ajudava com estas mui frequentes descidas das aristocratas 
a fusão das castas, e a restauração da dignidade humana. Talvez se 
possa presumir sem temeridade, que as fraquezas das grandes 
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senhoras para com os seus súbditos mais distintos por gentileza, 
valentia ou talentos, não concorreriam menos para a demolição do 
feudalismo, que os monstruosos direitos dos senhores, às primícias 
nos casamentos das vilãs suas vassalas. 

Deixemos porém filosofias tamanhas, que não cabem em tão 
pequena história, e tornemo-nos a ela. Só digo que a humilde 
consciência que eu tinha de mim, nunca me haveria permitido 
abalançar voo até à eminência moral onde habitava Maria; e que, se 
a minha alma era, como talvez fosse, a que Deus talhara para a sua, 
muito bem fez ela em vir provocar o seu trovador. 

Trovador, repito, e não cuido haver presunção, nem modéstia, se 
não verdade muito chã e muito clara, em apelidar assim o autor 
desta coleção; quando não, consideremo-la, se vale a pena, e 
comparemos. 

¿Que era com efeito o nativo e desartificioso trovar da idade média? 
falo do trovar namorado, e não do guerreiro, nem do satírico; falo 
do que se compreendia sob a denominação de gaia ciência, e que 
dava assunto às discussões e sentenças das famigeradas cortes de 
amor: era um verdadeiro trovar; uma caçada à ventura, sem guia 
nem itinerário, pelos campos da fantasia e do sentimento. 

A elegia dos Gregos e dos Romanos, começara chorosa, e passara, 
sem mudar de nome, a interpretar igualmente os desejos bem 
sucedidos; e as festas do coração. A gaia, ou folgazã, ciência, pelo 
contrário, tendo devido começar, como o seu nome o inculca, por 
celebrar as boas fortunas, foi por natural pendor descaindo a pouco 
e pouco para a tristeza, para a saudade, para a desesperança, que 
vieram por derradeiro a constituir o hábito e principal caráter da 
poesia da idade média. 

O cantor apaixonado era o próprio herói dos seus cantos. A história 
que celebrava, em termos vagos, misteriosos, sem referência a 
nomes certos de pessoas nem lugares, não era destas que podem ser 
vistas enquanto se operam; não se compunha de atos exteriores; 
corria toda no mundo dos espíritos; entrevia-se apenas sob um véu 
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de misticismo, muito semelhante àquele com que a linguagem 
teológica obumbrava os mistérios da Religião; percebia-se sempre 
pelo fundo da cena ir e vir uma figura de mulher, encarregada de 
algum papel singular. ¿Mas quem era ela? Ninguém o afirmaria. 
¿Amava? sabia-se que era adorada; sabia-se que o merecia; nada 
mais. 

O espírito do adorador atraído, mas ao mesmo tempo intimidado, 
pela auréola, esvoaçava-se-lhe em roda, ora mais perto, ora mais 
longe, esperando e desesperando, impondo silêncio aos sentidos, e 
cilício aos apetites, sem de todo os poder domar; feliz como um anjo, 
infeliz como um demônio; invejando toda a espécie de glórias para 
merecer, invejando a paz dos mortos para descansar; maldizendo e 
apertando os laços; misturando, como as crianças, o riso com as 
lágrimas; e não admitindo para confidente senão as árvores e o 
vento, os rios, as flores, e as estrelas. 

Tal foi o trovar nas eras juvenis dos entusiasmos, quando os homens 
que não eram cavaleiros eram poetas, os que não eram poetas eram 
menestréis; quando a mulher na Europa tinha um altar, e Cristo na 
Ásia um sepulcro, e a devoção daquele sepulcro e a deste altar 
traziam em fluxo e refluxo contínuo as povoações. ¡Extraordinários 
tempos, em que a heroicidade era lírica, e as fraquezas heroicas! 
tempos extraordinários, resumidos em dois versos pelo seu cronista 
épico, o Ariosto: 

Le donne, i cavalier, l'arme, gl'amori, 
Le cortesie, l'audaci imprese io canto. 

Abstraí do que se referia às guerras dos Lugares santos; recordai só 
os cantares de galanteio ascético, e, sincera paixão do fim do século 
undécimo, do duodécimo, e do princípio do décimo terceiro, se 
porventura os lestes; sentireis isto mesmo que eu vos confesso: que 
toda a presente poesia não parece senão um eco tardio do cantar 
nativo e ainda inculto dos Provençais. Não os conhecia eu ainda 
quando a compus, nem me parece que se os conhecesse os tomaria 
para exemplares; mas o certo é que os meus amores se 
assemelhavam aos de muitos deles em mais de um ponto; e 
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portanto, sendo eu sincero, como eles o tinham sido, era impossível 
que a lira em que eu improvisava, não gemesse, sem o cuidar, no 
estilo da mandora, da mandora pendurada há mais de seiscentos 
anos no cemitério das literaturas. 

Maria continuava a ser portanto para mim, ainda depois de 
convencida de existir, a minha nobre dama encantada no seu solar 
remoto e inacessível; e eu, o servo seu poeta, cantando-a só pelo 
gosto e pela necessidade de a cantar. 

XXXI 

A maior parte dos meus versos não lhe chegava às mãos, nem 
mesmo aparecia ao público, ou se revelava aos amigos. Recatava-os 
a ela, parte, porque os sentia inferiores às contínuas, tão gentis e tão 
admiráveis páginas das suas cartas; parte, porque aqui ou acolá 
desdiziam daquela virginal e santa pureza, de que a minha 
imaginação e a sombra do mosteiro ma revestiam, e que realmente 
era, e foi sempre, um dos seus maiores atrativos; então aos olhos 
estranhos sonegava-os, e mesmo aos ouvidos dos íntimos, porque 
me repugnava poder outrem espreitar para dentro do ninho das 
nossas almas. Amava só para mim; poetava só para mim; e poetava 
como amava: sem premeditação, sem esforço, sem reconsiderações, 
e sem emendas. 

¿Bons tempos, que tão verdadeiros fostes, como vos desvanecestes? 
¿como passastes vós, eternidades voluptuosas? 

Compunha eu tudo isto como as árvores ora murmuram, ora rugem, 
ora gemem varrendo o pó com as ramas, segundo passam por elas 
os zéfiros ou os furacões. Toda a diferença era: que a mim, as 
bonanças e as tempestades não me vinham de fora; formavam-se 
umas e outras inesperadamente na fantasia. 

XXXII 
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Aqui uma voz imperiosa da consciência me íntima que não demore 
por mais tempo uma solene reparação. Faço-a de joelhos abraçado a 
um cipreste. Concluída ela, espero que me levantarei da terra 
aliviado. 

Os ciúmes que obscurecem a última parte destes cantos, existiram 
sim; 

...quis enim securus amavit? 

mas causa, mas pretexto, mas sombra de pretexto para as suspeitas, 
nunca jamais a encontrei no pobre Anjo que eu flagelava. ¿Mentia 
eu pois? ¿Caluniava para ser algoz? ¡Longe tão infame suposição! 

Houve delírios na minha alma, e reproduziram-se nos meus versos. 
Eis aí tudo. 

O meu amor era verdadeiro; e todo o verdadeiro amor é visionário, 
é supersticioso, é pessimista; e, semelhante àqueles enfermos que 
preferem aos alimentos sãos e agradáveis, substâncias amargas e 
nocivas, procura por uma tendência irresistível, desencanta, cria 
para si tormentos reais, e com aquilo mesmo que o devera destruir 
se vai cevando. 

Se eu ouvia o caso de uma infiel, de uma enganadora qualquer, de 
que tantas se nos deparam nas histórias, nos romances, nos poemas, 
nos dramas, e na vida contemporânea, perguntava-me logo, com 
terror, ¿quem me afiançava a lealdade de Maria? ninguém, senão as 
suas cartas. Então, esquecendo que a assiduidade, e sobretudo o 
estilo delas, excluíam toda a razão de desconfiança, a poder de 
meditar no possível, convertia-o em provável, e do provável 
me abortava o certo. ¿A paixão com que eu me lisonjeara nas horas 
desanuviadas e alegres, merecia-a eu porventura? Sabia que não. 
¡Logo, que insensatez no contar com ela! ¡depois, a distância! 
¡depois, as sugestões da solidão, mais tentadora às vezes que o 
povoado! ¡depois, anos pretéritos que podiam ter semeado tanta 
coisa! por último, ¡uma índole tão manifestamente inflamável! Tudo, 
até as suas cartas mais ardentes, até a sua insólita deliberação de se 
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me oferecer, tudo então depunha conteste contra ela no tribunal 
tumultuoso da minha alma. Os sonhos se me tingiam na cor dos 
pensamentos lúgubres de todo o dia; e eu, carecente de notícias reais 
e positivas com que os rebater, aceitava os seus embustes como 
revelações vindas, fosse de onde fosse, mandadas não sabia por 
quem nem para quê, mas nem por isso menos atendíveis. 

Sonhos, aceitos como profecias, e meditações extravagantes como os 
sonhos, aí tendes as únicas fontes de onde rebentaram essas elegias 
tormentosas, que eu haveria queimado quando acordei e volvi a 
mim, se já então se não tivessem derramado por esse mundo. 

Desabafei-me de um pecado horrendo; levanto-me, e prossigo. 

XXXIII 

O mais do volume dimanou puro e sereno do coração namorado, 
mas em paz. A essa procedência é que eu lhe atribuo, conforme 
toquei no prólogo, a boa fortuna que logrou; que outros 
merecimentos não lhos posso descobrir, por mais que lhos procure. 
Como eram tais afetos os que nele predominavam, por isso levou, e 
conserva, o título de amor e Melancolia; Melancolia não há separá-la 
do amor. 

Afirma a Baronesa de Staël, com razão, que amor verdadeiro e 
alegre não cabe neste mundo. Aos que levianamente a 
contradissessem, responderíamos com palavras também dela: — 
que há mais gente habilitada para entender Newton, que para tratar 
a fundo desta paixão. 

Eu por mim cuido ter sido do escasso número: o amor pareceu-me 
sempre um prado florescente de primavera, mas coberto de um céu 
triste. O mesmo se representava a Maria, e isso explica a variante do 
título da obra Novíssima Heloisa, designação que nestas alturas já 
dispensa outros comentários. 
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O mais desta poesia, e muita outra a este modo, que depois se 
desaproveitou, (trovas, tenções, solaus, ou como melhor se lhe possa 
chamar) germinou com intervalos, às vezes largos: que não foram 
tão poucos os anos que duraram estas relações. Ao longo deles, 
confesso que a intensidade do meu fogo não foi sempre a mesma. 
Não pode haver amor platônico sem um certo esforço da vontade; e 
esforços têm sempre isso consigo: que o frágil da nossa natureza os 
obriga a remitirem a sua energia de vez em quando. Confessarei até 
que, se a minha vestal invisível não fosse tão assídua em me velar a 
chama, e alimentá-la quando a pressentia enfraquecer-se, já pode ser 
que tivesse alguma vez chegado a apagar-se-me. 

Enquanto o coração estava em férias, emudecia a Musa; mal que ele 
a um suave toque despertava em sobressalto, recomeçava ela os 
seus cantares; e o amor nestas ressurreições não era menos 
veemente do que a princípio o tinha sido. Quem não dissimulou 
aquele vício, adquiriu algum jus a gloriar-se deste pequeno mérito. 

XXXIV 

¡Os arredores tão poéticos da minha Coimbra conspiraram com o 
amor para se me florirem estes improvisos! O Penedo da Saudade, a 
Lapa dos Poetas, a Fonte das Lágrimas, o Ó da Ponte, os sinceirais 
do Mondego, tudo sabia dos meus segredos; tudo, em me vendo 
chegar, me perguntava por ela e ma pedia. Mas era especialmente o 
Real cenóbio de Santa Cruz o meu grande manancial. 

¡Quantos domingos de verão não voava eu sozinho para ali, a gozar 
curtas horas, mas tantas, que às vezes se metiam pela noite, tendo 
começado antes do meio dia! parecia-me que era para mim que D. 
Afonso, o Conquistador, e D. Sancho, o Povoador, que lá dormem 
como em casa sua, tinham edificado aquele refúgio; para mim só, e 
não para os Cônegos regrantes, que D. Manuel e D. João III o 
engrandeceram e aformosentaram com tão régia, com tão pródiga 
bizarria. 
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Ainda hoje, como no meu tempo (ainda no meu tempo, como em 
séculos atrás), pombas, pardais, e outros passarinhos, se aninham, 
contubernais e familiares com os carcomidos Santos de pedra, pelos 
nichos da alterosa frontaria exterior, como em pousadas também 
próprias e muito suas, e amolecem com a sua presença amante e 
festiva a austeridade do monumento; enquanto os órgãos gemiam lá 
dentro, cantavam eles cá por fora. Quando as rezas matutinas 
começavam a espertar ecos pelos desvãos das abóbadas sobre as 
campas de mármore brunido, já eles tinham dado as alvoradas às 
virações do Mondego seu vizinho. O rebentar estrondoso das horas 
na torre próxima, não os assustava; os sinos eram para eles aves de 
outra espécie, inofensivas também, só com a diferença de se estarem 
cativas numa gaiola alta, e cantarem mais elevadas coisas, e para 
mais longe, pela terra fora e pelos ares acima, caminho do céu. 

Na lírica dos antigos poetas mesclava-se comumente com o folgar 
de festins e amores, quanto bastava do pensamento da brevidade da 
vida para mais avidamente se colherem as rosas efêmeras das 
voluptuosidades; aqui o fundo do poema era pelo contrário a 
melancolia saudável, e as delícias mimosas da Natureza o seu 
acessório. 

Isto, que em breve sigla se lia no rosto do convento dos quatro Reis, 
ia depois encontrar-se em copiosíssima profusão no interior e nos 
vastos domínios campestres da vivenda. É assim que num esmerado 
volume bíblico, paciente lavor de algum obscuro Rafael da idade 
média, o frontispício floreteado e dourado anuncia logo as 
maravilhosas páginas, em que o texto devoto irá manando todo por 
entre um perpétuo paraíso de primaveras, animais, sonhos, e 
devaneios. É assim também, que no sorrir de um bom velho se 
resumem os castos alvoroços que lhe abundam pelo ânimo. 

Num festim opíparo toma cada um dentre as iguarias e licores o que 
mais lhe desafia o paladar; a mim não me chamavam para Santa 
Cruz nem o templo, que deu brado em São Pedro de Roma, e 
que Paulo III cobiçou conhecer; nem o santuário, orgulhoso museu 
de relíquias; nem a biblioteca, assoberbada de ciências sacras e 
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profanas: ia girar à toa, e inebriar-me, sem ninguém saber, no 
dormitório do silêncio; depois no da Manga, aviventado do estrépito 
de cascatas, que um sultão de Granada cobiçaria para os pátios da 
Alhambra. Dali, escadarias de mármore, bem minhas conhecidas, 
me subiam para o meu passeio de predileção: era o dormitório de 
Nossa Senhora do Pilar. 

Pintai na ideia um corredor imenso, largo, alto, abobadado, 
pavimento de lajedo, paredes alvas, luz copiosa por zimbórios no 
teto, e janelas amplas ao comprido de um dos lados; do lado 
fronteiro, enfileirai portas de celas; ponde num dos extremos uma 
grandiosa sala vaga; no outro, rasgai um portão bipatente que dê 
sem subida nem descida para um terreiro ajardinado; postai à 
direita do portão, como porteira obsequiosa, uma agigantada 
magnólia a emborcar das suas enormes urnas de prata reviradas, 
olores americanos, que Marco Antônio pagaria por um milhão de 
sestercios para a sua Cleópatra; moldai todo o terreiro, à direita com 
árvores, à esquerda com um extenso e levantado viveiro gradeado, 
compartido em repúblicas de aves de toda a espécie. Aí tendes o 
passeio amores dos meus amores; aí tendes o foco mais ativo das 
minhas inspirações. 

 
Quinta dos Azulejos (no Paço do Lumiar, tal como era ainda em 1862 
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Eram as celas habitadas; mas o corredor permanecia quase sempre 
deserto e mudo, o que deixava as minhas fantasias em completa 
liberdade. Por mais de uma vez se me deu ocasião de travar 
conhecimento com alguns dos religiosos; esquivei-a sempre. ¿Que 
tinha eu com eles, ou eles comigo? pelo contrário: necessitava de 
que nada me recordasse que eles existiam. Todos os seus cubículos 
os tinha eu melhor empregado em outras tantas virgens do Senhor. 
Num dos mais centrais, fronteiro a uma janela de assentos, habitava 
Maria; D. Ana Lucinda à direita, no imediato. Voltado de costas 
para a janela, ou passeando por diante daquelas portas, distinguia, 
ora numa ora em outra cela, as práticas de ambas; ouvia as suas 
conversações em voz baixa; deliciava-me com a doçura das suas 
falas, que eu não conhecia. 

Das inumeráveis cartas de ambas, que eu sabia de cor, me raiavam 
para dentro da alma as intuições de tudo que estavam de parte a 
parte pensando, sentindo, dizendo. Era o meu nome o centro fixo, 
em torno do qual volteavam todas as suas ideias, como um 
turbilhão de planetas de Vênus, cintilantes, mas celestialmente 
imaculados. Tinham-me consigo, como eu as tinha comigo. Maria e 
a sua satélite se animavam com meu fogo, e mo refletiam 
virginizado; irradiação argentina e misteriosa, de que se formam 
sonhos cândidos, transpirações de um coração que se coagulam em 
rosas, sobre as quais logo outro se reclina. 

Eram estas visões tão claras, e estes êxtases tão reais, que bem 
provavam haver no mundo, como diz Shakespeare, alguma coisa 
mais do que os filósofos presumem; havia por força uma corrente e 
contra corrente de afetos simpáticos e harmônicos dela para mim, e 
de mim para ela; fluidos etéreos e celestes, que a ciência ainda não 
descobriu, mas que pelos efeitos se manifestam. 

Dizem que entre o Mediterrâneo e o Atlântico, por baixo das águas 
que passam contínuas pelo estreito, repassam encobertas outras 
tantas; são opostas as direções; mas os ímpetos caudalosos são 
iguais, e não se contrariam. Cada mar toma quanto enviara, e 
restitui quanto recebera. As colunas do non plus ultra ficam 



89 
 

desmentidas. Os dois mares, graças a esta corrente e subcorrente, 
não são mais do que um só com dois álveos e duas denominações. 

¿Estava Maria naquele quarto? ¿ou em outro, bem, bem longe? ¿Que 
importava esse acidente fortuito e impessoal? Longe ou perto, ali ou 
em outra parte, estávamos, e sentíamos estar, em comunicação 
direta. A corrente superior e clara, era para ela a dos meus 
transportes; para mim, a dos transportes — dela; mas ela e eu 
percebíamos não menos que enviávamos afagos, e que eles 
chegavam aonde se dirigiam. 

¡Ai, hora incendida e imperiosa de um meio dia de verão! ¡hora em 
que os pássaros se calam a dormitar a sesta debaixo das folhas mais 
espessas, e as cortinas das alcovas se fecham! via-a eu estar-se 
recriando num cristalino banho de afetos, que eu mesmo lhe andara 
enchendo, que a sua amiga lhe toldara de confidentes sombras, e 
onde a vigilância de ambas não deixava penetrar olhos estranhos. 
Aquele deleite, de que eu era também autor, me endeusava. 

Estava fora de mim, sem saber onde. Por uma dessas incoerências 
que tão frequentes são nos sonhos, o lugar era muitos lugares ao 
mesmo tempo: era Vairão; era a Capital; agora, uma sala entre uma 
biblioteca e um jardim; logo, um refúgio campestre; e os moradores 
de cada um destes paraísos, sempre os mesmos dois, e mais 
ninguém. O fantasma das primeiras noites do laranjal de Almedina, 
era agora uma verdadeira donzela, vivente como eu, incontestável 
como eu, que me falava, que me respondia em voz humana, a quem 
eu apertava e beijava com fogo a mão elástica e macia. 

Se algum som inesperado me quebrava a alucinação, e eu, 
reconhecendo o dormitório, advertia na imprudência de permanecer 
tão pertinazmente no mesmo pequeno espaço, retomava triste o 
meu passeio longo e solitário da porta do terreiro até a da sala vaga, 
e desta até à magnólia. 

A pouco e pouco me revertiam as fugidas ilusões; as duas celas 
tornavam a ser o meu sacrário, o meu palácio, a minha Cítera. Mais 
cauteloso então o sonâmbulo, em vez de parar, afrouxava e 
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emudecia, quanto lhe era possível, o passo por diante do asilo dos 
seus mistérios; aplicava o ouvido da alma, e tornava a perceber, em 
termos sempre novos, e com circunstâncias sempre diversas, as 
mesmas confidências que o enlevavam. 

Mais de uma vez aconteceu abrir-se inopinadamente uma porta no 
corredor, e sair... ¡um Religioso! Àquela aparição mal agourada, 
dissipava-se todo o mundo fantástico; ¡era como se um abutre se 
tivesse precipitado sobre um bando de pombas! As sombras de 
Maria e Ana recebiam um suspiro saudoso já a vinte léguas de 
distância; e eu saía pelo terrado dos viveiros, subia o arvoredo da 
quinta, e ia procurar junto ao Lago dos Cedros refrigério contra os 
ardores da febre, que indubitavelmente me abrasava. 

XXXV 

O Lago dos Cedros de Santa Cruz de Coimbra era (não sei se o será 
ainda hoje) uma das mais donosas curiosidades de Portugal. Parece 
impossível que o riscassem assim para Cônegos regrantes de Santo 
Agostinho, para sucessores de São Teotônio. Que o traçasse D. João 
V para uma cerca de freiras de Odivelas, ou Luiz o grande, de 
França, para se estar com Racine ou Molière, ou com as gentis 
colaboradoras dos seus romances, nada mais natural. 

Era no cimo de um suave outeiro, uma esplanada espaçosa, toda em 
derredor cerrada de uma alta muralha de cedros, tão a prumo, tão 
maciça e de tão renteada superfície, que não parecia senão muro 
sólido pintado de verde-negro por algum Cinati. Portas arqueadas, 
rotas na muralha a distâncias iguais, metiam para alamedas 
seculares, que, descendo, e dispartindo-se, todas enoitecidas, 
murmurantes, gorjeadas, cheirosas e ermas, iam buscar por outros 
pontos da cerca novas amenidades, ou tabuleiros de flores, ou fontes 
e repuxos, ou obeliscos de murta, ou estátuas devotas, ou inscrições 
meditabundas. Aos pés da muralha dos cedros corre um canapé 
rústico de porta a porta. O chão, atapetado de fina relva, abre-se no 
meio em um lago amplo e redondo, com sua ilheta ao centro, 
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toucada de laranjeiras viçosíssimas, a namorarem-se com toda a 
razão, verdes e douradas, como o céu azul, nas águas cristalinas. 
Duas bateiras sem dono, mas que o amor e o prazer podiam com 
iguais direitos reivindicar, são a flotilha deste pequeno 
mediterrâneo, de onde, por mais que faça a circunfusa mística do 
ermo, não logra desterrar umas não sei que lembranças e saudades 
da ilha de Chipre, e das ninfas que a imaginação grega enxergava 
por entre as ondas do Egeu. Ali ao menos é que eu ideara o Banho 
das Graças, descrito por Narciso numa das suas cartas; e ali é que eu 
devaneei o Barquinho do lago encantado, que vós lestes neste livro. 

Nos assentos de cortiça, ou no veludo do relvado, folgava de me 
estirar a sós com o coração ainda agitado das cenas do dormitório 
do Pilar. ¡A taciturnidade do sítio, todavia tão melodiosa, vinha tão 
de molde aos solilóquios da Musa interior! Eu não pensava: 
borboleteava: deixava-me boiar na viração pelos domínios infinitos 
da alma, ora tocando num espinho e fugindo, ora pousando num 
jasmim e adormecendo. 

Há horas destas em que a gente senhoreia o planeta, e não é dele; 
em que tudo quanto é sólido, isto é, duro, — fixo, isto é, estorvo, — 
temido, isto é, tirania, — elementos de que se nos compõe a vida 
real a todos quantos somos, se afunde a pouco e pouco e desaparece, 
e um relâmpago de bem-aventurança nos envolve com a sua luz 
visionaria. Nestas horas, em que nos vingamos dos positivistas, 
recambiando-lhes o título de doidos com que eles nos caluniam, 
forçamos nós o destino a servir-nos, como escravo dócil aos nossos 
mínimos desejos. 

Fundia eu o possível e o impossível; corporificava-os; desfrutava-os. 
Dos raios do sol fabricava palácios de ouro para Maria; das 
balsâmicas exalações dos cedros, mocidade perpétua para ambos 
nós. Conversávamos com os nossos irmãos pássaros, perguntando-
lhes se os seus ninhos continham tanta ternura como os nossos 
berços. 
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¡E haver quem deplore a vida como breve, guando nela cabem 
destas imensidades! ¡Grande ingratidão! ¡profundíssimo 
desconhecimento! 

“¡Delícias são, mas delícias que passam!” vocifera um incontentado. 
¡Oh, que não passam! quando se cuidam idas, no-las vem restituir a 
saudade. As próprias lágrimas, com que então as acolhemos, no-las 
reverdecem; outra vez as gozamos, porventura mais formosas que 
no seu primeiro ser; e mais formosas e mais queridas sempre, de 
aparição em reaparição. Negue-o quem quiser; não se lhe inveja a 
filosofia. Eu por mim sei que tudo isto é muito verdade. 

Nesta própria hora, já tão remota, me estou eu ainda saboreando, 
como presente, nos feitiços do meu Lago dos Cedros; sou um 
espelho que embebeu a visão, e já não a perde. 

¡O meu Lago, disse eu! ¿e por que não? ¡se eu possui a pleno tudo 
aquilo, o possuo, e não há força nem jurisprudência que de tal me 
possam despojar! ¡Imaginavam os bons dos Cônegos regrantes que 
eram eles os senhores daqueles domínios, mea regna!... e um sopro, 
que se levantou da parte do século, lhes sumiu todos os títulos de 
propriedade. Os meus não se escreveram em pergaminhos, e 
existem; e estão-se rindo de revoluções do mundo: mea regnas. 
¿Sabeis por quê? porque a mim foi a Natureza, e seu filho o amor, 
quem me fez a doação; e a eles, tinha-lha feito um quimérico direito 
régio sobre todo o solo, bens, e futuros, de nossa terra. 

No dia em que os despediram, como ilegítimos detentores de uma 
propriedade comum, perderem um gozo material; e nada mais 
perderam, porque posse espiritual, comparável à minha, nunca eles 
a chegaram a tomar. Não era para eles que as aves cantavam 
contentamentos, que as árvores vicejavam esperanças, que as fontes 
murmuravam nomes de ausentes, que as virações cálidas exalavam 
filtros, que os eflúvios das flores namoravam, e que a solidão era 
povoada; tudo isto, quem o desfrutava era o poeta, que o está ainda 
desfrutando. 
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XXXVI 

¡Que grande erro social, que nefando pecado de prosa, não foi: que 
na hora audaz, em que se arrancaram do solo os troncos seculares 
carcomidos e secos das Ordens religiosas, se não metessem logo 
para o lugar deles plantações novas, de ótima qualidade, que tão 
bem haveriam pegado! Extirpavam um pretérito que ensombrava e 
assombrava; bem era; ¡mas quantos queixumes e clamores se não 
teriam afogado à nascença, se logo semeassem, ali mesmo, futuros 
apropriados às necessidades já conhecidas da presente idade, e das 
idades ulteriores! 

¿Estes conventos-palácios, estas cercas-principados e paraísos, estas 
grossas rendas, por que se não aplicaram a abrigar e manter, isto é, a 
salvar, recompensar, e aproveitar, poetas, artistas, e sábios, que são, 
cada um a seu modo, outros tantos solitários por vocação, e que do 
fundo dos seus ermos encantam o mundo com prodígios? Não há 
Religiosos que mais deveras honrem e manifestem a Potência 
Criadora. ¡Como a convivência quotidiana, de todas as horas, diurna 
e noturna, com tantos engenhos e talentos variadíssimos, fecundaria 
a cada um com o pólen de todos! ¡Como o pintor influiria no poeta, 
o poeta no músico, o músico no estatuário, o estatuário no 
historiador, o historiador no filósofo, o filósofo no moralista! ¡Como 
os bisonhos reaqueceriam com o seu fogo aos veteranos! ¡e os 
inválidos, se os lá houvesse, encaminhariam com a sua experiência 
às águias no seu primeiro adejar à borda do ninho! 

Então sim, que todo este maravilhoso poema de Deus, chamado 
Criação, no qual todas as artes se travam e permutam em 
harmoniosa competência, seria lido se traduzido em voz alta às 
multidões; e enquanto o mundo físico se dilatasse em riquezas e 
comodidades palpáveis, haveria, aqui e acolá, grupos seriamente 
religiosos, que lhe estariam elaborando ares mais respiráveis para o 
espírito. 

Não é, não é utopia; que o digam, e infinitamente a fortiori, os 
caudais literários e científicos, de que foi matriz a ordem Beneditina. 
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Depois de caído o colosso monacal, sepultado no desprezo, quase no 
esquecimento, e recoberto com montanhas de ódios como o Tifeu 
sob os promontórios da Sicília, fora valentia covarde hoje em dia, 
zelo supérfluo, e atividade ociosa e ridícula, restaurar o processo 
condenatório das Ordens religiosas, já trancado. Permita-se-nos 
entretanto ponderar em proveito da ideia que aventávamos: ¡quão 
inúteis, comparados com estas congregações de sábios, de artistas, 
de poetas, não eram, por exemplo, aqueles reclusos de Santa Cruz 
de Coimbra! ¿Que benefícios lhes deveu o mundo em tantos 
séculos? ¿que vestígio deixaram da sua existência? ¿que tradição, ao 
menos, de santidade? ¿Alcançamos nós ali algum sucessor de São 
Teotônio, ou de Santo Antônio, deste simpático e popular Santo 
Antônio, que experimentou Santa Cruz e a refugiu por mal 
conforme ao seu espírito humilde e penitente? De todo em todo, 
nada. 

Estava sendo um feixe de homens absolutamente negativos: — nem 
ilustrados, nem ignaros; nem aristocratas, nem democratas; nem 
benéficos, nem maléficos; nem do povoado, nem do ermo; nem 
desconsolados, nem contentes; nem escandalosos, nem edificativos. 
Apenas tinham de vida quanto bastava para não serem enterrados. 
O seu Prior subia uma vez por ano à Universidade, a abrir como 
Cancelário a sala dos exames privados, e voltava para a hibernação. 
Mostravam a sua livraria, como os túmulos dos dois Monarcas: sem 
tomarem deles, nem dela, coisa alguma; mostravam o seu santuário, 
como a espada de D. Afonso I: tudo relíquias sem virtude excitativa; 
mostravam as suas quintas com desvanecimento, mas bocejando. As 
Imagens de pedra, lá fora, na frontaria da igreja, geladas e imóveis 
entre ninhos e ervinhas floridas, não eram menos insensíveis do que 
eles neste banho da Natureza tão viva e voluptuosa. Tanto lhes 
diziam já a eles as harpas eólias das ramadas, como os vultos de 
mármore dos quatro Evangelistas, ou das três Virtudes teologais, o 
do seu Patriarca Santo Agostinho, ou os conceitos místicos 
estampados pelos azulejos. Indiferença para o céu, indiferença para 
a terra. — Viver tal não valia a pena. 
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Quando o anjo da espada de fogo os pôs fora do éden, só puderam 
levar saudades do ócio descuidoso e farto que se lhes acabava; mas 
que deixasse nenhum vácuo a sua ausência.... não deixou decerto. 
Não houve perda; mas pudera ter havido lucro, se, como vínhamos 
conversando, àquele solipsismo de todo o ponto estéril, tivera 
sucedido uma congregação nova: — a dos crentes no belo, a dos 
devotos das artes, das ciências, da poesia; e dos que tecem coroas de 
luz para a civilização. 

¿Mas que digo eu não houve perda? assim mesmo a houve, e, se bem 
se considerar, não tão pequena. 

Estes domínios arrancados às Ordens religiosas, que lhes 
mantinham o seu cunho de perpetuidade, e os facultavam ao 
usufruto de toda a gente, passaram, pelo engodo de quatro cobres, 
com que nem a pedra dos alicerces se pagaria, para a mão de um 
particular qualquer: um Silva, um Guimarães, ou um Viana, que 
apeteceu palácio, hortas, e parque para a sua família. Desde logo, 
trancados os portões a poetas, a amantes, a meditativos, dispersos os 
livros e os quadros, o espírito burguês começou por dentro a 
desfigurar tudo, a compartir, a amesquinhar, à sua imagem e 
semelhança. Os Evangelistas, que escreviam tão atentos os seus 
livros havia tantos séculos, no estio à sombra das copas, no inverno 
à dos troncos, foram talvez dormir para algum recanto. O arvoredo, 
que só produzia meditações, produziu tabuado ou carvão, e deixou 
livre a terra para criar mais algum moio de milho; o Maio levou 
também dali os seus ermitães, os rouxinóis, para onde houvesse 
menos especuladores e mais sombras, menos estrondo e mais 
Natureza, menos mundanidades e mais ninho. 

Inúteis por inúteis, escusados por escusados, antes aqueles 
semimortos, a quem acabamos de matar, do que estes tais vivos; e 
antes mil vezes que todos eles, a nossa ideal república de talentos e 
de gênios. 

¡Dá gosto a quem sabe dizer, como Cristo ao Diabo, que o homem 
não vive só de pão, fantasiar o que haviam de dar de si estas novas 
colmeias, estes mistos de ginásios de exercitação, e Runas de 
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repouso! ¡os favos que ali se espessariam de poemas, de óperas, de 
músicas populares, de romances, de histórias, de filosofia, de 
ciências, de tudo quanto há de mais saboroso e nutritivo para a 
alma! ¡Como o soldado dos Lusíadas seria feliz, e quão mais copioso 
testamento de versos de ouro houvera deixado, a ter existido no seu 
tempo um tal refúgio! Poupava-se ao amigo Jau o trabalho de 
mendigar para ele, e à velha Bárbara o vexame de lhe esmolar da 
sua pobreza 

¡E de Camões para cá, quantos até hoje, da sua família poética, que 
morreram à nascença ou se extraviaram e perderam, não estariam 
agora por cima das nossas cabeças a resplandecer! 

¡A terra e o ar a criarem-nos sempre nesta região de bênção, e nós 
sempre nesta plaga de maldição a desperdiçarmos! Só três séculos 
depois de mortos advertimos em que ainda não morreram, e nos 
lembramos de lhes ir buscar uma pedra para monumento. A honra 
aos ossos, essa que espere mais dois séculos; não tem pressa; agora 
descansa-se. 

¡Pobre Camões! se a tua Santa Cruz, esse torrão inspirativo, onde tu 
mesmo havias poetado também nos dias da tua mocidade, fosse já 
então isto que lhe eu cobiçava nos meus entressonhos à beira do 
Lago dos Cedros, e te hospedasse com orgulho nas suas sombras, 
abastado, seguro, escutado, e aplaudido de outros cisnes, não 
saberias ter suspirado no teu último canto aquele triste verso 

o gosto de escrever que vou perdendo; 

nem aquela estância, que ainda nos faz corar por nossos bisavós: 

Vão os anos descendo, e já do estio 
há pouco que passar até o outono; 
a fortuna me faz o engenho frio, 

do qual já me não jato, nem me abono; 
os desgostos me vão levando ao rio 

do negro esquecimento, e eterno sono; 
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mas tu me dá que cumpra, ó grão Rainha 
das Musas, co'o que quero à Nação minha. 

O que tu pedias à Rainha fabulosa das Musas, haver-to-ia 
liberalizado, sem rogos, a esclarecida previdência da Nação, então 
deveras tua, e de todos os que, como tu, se desvelam pela 
engrandecer. 

XXXVIII 

Assaz e de sobra tenho sonhado; levantemo-nos, que são horas de 
nos irmos chegando ao fim da nossa jornada. 

Além de Santa Cruz, outros muitos sítios, onde o acaso me levou 
pelos arredores de Coimbra, e mais longe, vieram entretecer na tela 
do meu permanente afeto os bordados das suas peculiares 
inspirações. 

As ruínas do Mosteiro, por exemplo, nasceram da contemplação 
melancólica dos restos do convento de Santa Clara, à beira do 
Mondego, e de uma visita de passagem aos destroços de um cenóbio 
de monjas, não sei já de que Ordem, em Moimenta da Beira. 

As Duas Palmeiras, colhi-as numa excursão à magnífica mata do 
Bussaco. 

A Rega dos pomares, deu-ma ao descair de um dia de verão a quinta 
suburbana das Setes Fontes. 

A Noite do estio, passou-se me tal em realidade na quinta de Santa 
Margarida, num cedral que lá havia nesse tempo, e já não há, bem 
ao rés do Mondego. Era a noite (¡se podiam esquecer coisas destas!) 
era a clássica noite da romaria anual do Senhor da Serra, quando 
bandos de peregrinos e peregrinas de longe, de muito longe, 
trajados de gala à moda de suas terras, enramados de verde, 
seguindo as violas, e alternando nas cantigas a devoção e os amores, 
veem pernoitar na cidade, pelas várzeas, pela ponte, pelas quintas, 
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para seguirem juntos para a serra em começando o primeiro 
desmaiar de estrela na antemanhã. 

Até a Feiticeira (¡quem o crera! crê-lo-ão agora, porque de vergonhas 
fictícias ninguém se jacta) a Feiticeira mesma teve, sob os enfeites ou 
disfarces da poesia, o seu fundo de realidade. Morava a boa da 
velha num casebre escuro da rua da Figueirinha; tinha fama, nesse 
tempo, de ser uma das sibilas que melhor atinavam com os futuros, 
e com mais certeira mão pescavam o perdido nos abismos do 
passado. Rira-me eu sempre de gente desse lote, e espanto-me hoje 
de quem se não ri dela; mas poeta, criado com os supersticiosos 
Romanos, amante e com tão poucas certezas fixas a que me apegar, 
disse um dia entre mim: 

...quid tentasse nocebit? 

e dirigi-me para a nova Cumas, como pudera ter ido à toa para 
outro qualquer passeio. Colhi prognósticos ruins; não lhes dei fé, 
mas sai triste. O tempo (bem haja ele) os desmentiu de todo o ponto. 

XXXVIII 

Abraçara meu irmão, por muito livre e muito refletida escolha sua, o 
estado eclesiástico. Pelos meus gostos imaginais os seus; o paroquiar 
nos campos, bem vedes se lhe não seria incentivo de ambições. 

Não há viver mais poético para um espírito amante do remanso e do 
estudo, e ávido de benquerenças, nem mais talhado para dar largas 
a uma atividade benfazeja; diziam-lhe que era enterrar o seu talento 
e saber; respondia que antes era pô-los, se porventura os possuía, 
onde, embora entre humildes, melhor poderiam resplandecer; e que, 
assim como uma igreja entre matos e casais era mais igreja, que 
cercada de ruas e tráfego, também a eloquência podia ser 
impunemente mais viva, mais caudalosa, mais remontada e mais 
patética, e sobre mais formosa mais eficaz, e mais eloquência em 
todo o caso, entre os singelos filhos dos campos, do que entre os 
zombeteiros moradores das cidades. 
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A todas estas razões lhe acrescia outra, que ele não declarava, mas 
que eu bem sabia ser-lhe a principal: num presbitério rústico, se o 
conseguisse, se nos devolveriam em comum dias, à feição daqueles 
que a leitura dos nossos poetas nos havia costumado a cobiçar. 

Cumpriram-se-lhe os votos. A senhora Infanta Regente D. Isabel 
Maria o proveu no Priorado de São Mamede da Castanheira do 
Vouga. 

XXXIX 

A 23 de Outubro de 1826 entravamos, com o alvoroço da novidade, 
e cheios de vagos projetos não pequenos, pela alpestre região às 
abas da serra do Caramulo. 

¡Nada mais avesso às amenidades que nos ficavam em Coimbra! 
¡solo magro, ondado, matagoso, ermo, roto de quebradas e algares, 
selvoso por intervalos, salpicado a longe e longe de alguma escassa 
póvoa recoberta de lousas ou de feno, e retalhado de rios e ribeiros 
profundos e pedregosos! ¡No descampado um passal, antiga quinta 
das Limeiras dos Condes da Feira, que ali se iam pelos verões 
montear javardos! ¡Ao centro do passal, e à beira da via pública, o 
templo de São Mamede com seu adro arrelvado cingido de 
cerejeiras, plátanos e nogueiras! ¡Por detrás do templo, emboscada, a 
residência paroquial! ¡Por detrás dela despenhadeiros até um rio, 
que o sol não avista em cada dia por mais de uma hora! 

Repicavam os sinos dando as boas vindas ao novo Pastor. 

— “¿Onde está a freguesia?” perguntávamos nós maravilhados: 

¿Qui teneant (nam inculta videt) hominesne, feræne? 

 — “Dispersa, escondida pelos outeiros, a uma parte e a outra, 
distâncias muito largas.” O único vizinho próximo da igreja e do 
presbitério era, lá para a orla do passal, São Sebastião na capelinha 
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branca, como que posto de guarda à sua profusa e rumorosa mata 
de sobreiros. 

Solidão silvestre mais caracterizada, não quero que a haja. A poesia 
e as festas da serra (que nada há tão desamparado que não tenha 
suas festas e poesia) só depois e com o tempo é que tinham de nos 
vir aparecendo. 

Entrança tão desabrida infundiu-me tristeza; e o alvoroço em que o 
movimento e variedade da jornada nos trouxera, breve me 
degenerou em esmorecimento. ¡Se me vinham tão frescas e 
presentes as memórias, não só da cidade do Mondego, senão 
também da minha Lisboa natal, de onde tão poucas semanas havia 
que eu saíra! ¡Vermo-nos agora de improviso sequestrados de todo o 
trato humano, em paragem na qual não havia porquê nem para quê 
numerar as horas, e onde a carranca dos sítios tinha um cunho tão 
profundo de imutabilidade, que o espírito se confrangia, e se gelava 
o coração! 

Pela primeira vez ali o namorado da Natureza se amuou, e teve com 
ela os seus arrufos. 

Se o permitis, ouvir-lhe-eis versos em que procurou desabafar: 

A PRIMEIRA NOITE NA SERRA 
 

...ibi hæc incondita solus 
Montibus et silvis studio jactabat inani. 

 
¿Velo? ¿Sonho? ¿Deliro?! Em solitário monte, 

que se espanta de ver-me, e cuja austera fronte 
nada avistou jamais no amplíssimo horizonte 

do mundo a tumultuar, de cidades a rir... 
neste ermo ignaro, frio? mudo... 

aqui... (¿deliro? ¿ou sonho?) aqui meu lar, meu tudo, 
¡o meu presente e o meu porvir! 

Gênio invisível da montanha, 
de astros, de sol, o céu te banha; 
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o mar de longe te acompanha 
no livre cântico sem fim. 

Escada de Jacob da terra ao firmamento, 
a mansão tua é monumento 

da potência, do amor, das glórias de Elohim. 
  

Enquanto, em derredor do sólio teu sublime, 
a baixa terra vil que a instável sorte oprime, 

se volve, se transforma, e sua angústia exprime 
num contínuo anelar, num confuso clamor, 

a variedades sobranceiro 
manténs-te qual surgiste, e do caos primeiro, 

e do dilúvio assolador. 
  

Silêncio e paz contigo habita; 
o ermo é como o eremita; 

loucas vaidades não cogita; 
ama o seu rústico trajar; 

em aparente inércia ama que ferva oculto 
de seus afetos o tumulto, 

seus êxtases, seus ais, seus gostos, seu orar. 
  

Sim, Gênio da montanha, Arcanjo de poesia: 
eu creio em ti; eu creio em que alma ingênua, pia, 

pode ouvir de tua harpa a casta melodia, 
e abrasar-se de amor e endoidecer por ti; 

sim; mas eu, frívolo, profano, 
à solidão estranho, afeito ao mundo insano, 

¿que hei de esperar? ¿que tenho aqui? 
  

¿Toda a minh'alma se entristece, 
e se confrange, e se enoitece, 
ao ver que a sorte lhe destece 

de um sopro os áureos sonhos seus. 
Sonhava aplausos, glória... ¡em desterro desperto! 

sonhava mundo... ¡acho um deserto! 
sonhava inda ilusões... ¡e escuto-lhes o adeus! 
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Náufrago, perco a lira em meio da viagem. 

¡Desço vivo ao sepulcro! ¡Em ti, fatal paragem, 
quem me ressurgirá! Dos montes a linguagem... 

ouço... escuto... medito... e em vão quero entender; 
é como uns sons d'ignota fala; 

qual às penhas o mar, me inunda e me resvala, 
sem me abalar, nem me embeber. 

  
¡Oh! ¿à minh'alma taciturna 

que importa, ó montanha soturna, 
que de perfumes sejas urna 

da terra erguida sobre o altar? 
¿que o céu te ria azul, mais amplo e mais de perto, 

que o sol dourado, ao teu deserto 
mais cedo suba, e à tarde o desça com pesar? 

  
Vir mais tardia a noite, a aurora vir mais cedo, 

¿que me aproveita? Inerte entre o imóvel fraguedo, 
só ouvindo os tufões e os corvos no arvoredo, 

bramirei: — “¡Cresce o tempo! ¡oh! ¡suplício cruel! 
¡são mais pesares, mais saudades, 

mais estro a arder em vão, mais visões de cidades, 
mais tentações a dar-me fel!...”— 

  
¡Ai! ¡mundo! ¡ai! ¡ecos sedutores! 
¡Tanto vate a ceifar louvores!... 
¡Tanto moço a colher amores!... 

¡Tantos loureiros e rosais... 
E eu nesta solidão a torcer-me arraigado, 

qual roble que geme indignado, 
vendo ao longe no Oceano os lenhos triunfais! 

  
Assim ruge, baldão de vingativo nume, 

esse que a argila outrora encheu de etéreo lume; 
assim nos gelos sua, agrilhoado ao cume 
do caucásio alcantil, seu cadafalso atroz. 
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Só o abutre de eterna fome, 
que o grande coração algoz sem fim lhe come, 

responde em ais à sua voz. 
  

Fenece o dia. ¡Hora jucunda, 
que eu tanto amava! ¡hora fecunda 

dos cantos meus! ¿por que me inunda 
nova amargura o coração? 

¿Sino crepuscular, toas funéreo dobre? 
a serra em luto se me encobre; 

a noturna mudez duplica a solidão. 
  

Nenhuma luz cintila; humana voz não soa. 
De estrelas a acender-se o Empíreo se povoa; 

tal a fada Coimbra, a senhoril Lisboa, 
nest'hora a quem as olha, entram no escuro a abrir 

de luzeiros um labirinto. 
¡Céus! ¡Não ouço eu troar... seus coches!... O que sinto 

é vento em selvas a rugir. 
  

Calai, fugi, ventos agrestes; 
sumi-vos, lâmpadas celestes; 
num seio a delírios já prestes 
não susciteis mais tentações. 

Ou antes... aturdi-me, Euros bravos; ou antes... 
vós, astros, cifras de diamantes, 

O arcano me aclarai lá dessas regiões. 
  

¡Oh! se à minha razão, contraditória, altiva, 
que às trevas sente horror, e à clara Fé se esquiva, 

de vós, faróis do céu, baixasse a crença viva, 
que aos moradores do ermo inspira a vossa luz!... 

¡se me volvêsseis as ditosas 
esp'ranças que hei perdido, alvas, etéreas rosas, 

com que se enfeita e esconde a Cruz!... 
  

Tornar-se-me-iam de improviso 
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a solidão, em paraíso; 
a mágoa, em perene sorriso; 

em alto cântico, a mudez; 
a malograda lira, o não colhido louro, 
em harpa augusta, em palmas d'ouro; 

e o monte, sólio então, veria o mundo aos pés. 
  

Delírios sempre vãos, fugi de um peito enfermo; 
tu, só tu, negra morte, hás de ao meu mal por termo; 

ermo para ambições, e inferno, e não ermo; 
para a humilde piedade é que ele espelha o céu. 

Gentis fantasmas de cidades, 
vinde, escondei-me o ermo em vossas claridades, 

como um esquife em áureo véu. 
  

¡Vinde, cercai-me, endoidecei-me, 
(embora em saudades me eu queime)! 

O sono, as vigílias enchei-me 
da vossa esplêndida visão. 

¿Val o riso choroso as festas da loucura? 
vinde, guiai-me à sepultura, 

crente no amor, na glória, e rindo à solidão. 
  

¡Eu blasfemo, eu desvairo! Aos encontrados votos, 
nem eco respondeu nestes covões ignotos. 

Não, cumes glaciais, tão outros, tão remotos 
dos sítios que eu amava, e em que esperei morrer; 

não, no silvestre seio vosso, 
nem de amenas ficções apascentar-me posso, 

nem menos as posso esquecer. 
  

¡Valor! ¡valor! ¿Quem do futuro 
sondou jamais o abismo escuro? 

¡Apenas chego e já murmuro! 
¿O de que tremo acaso sei? 

Esperemos: talvez que inglórios, mas dourados, 
aqui me aguardem, recatados, 
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dias de estro e de paz, quais nunca desfrutei. 
  

Se além, no presbitério, humílima choupana, 
(Vaticano, e Queluz da pobre grei serrana) 

mais que fraterno amor solícito se afana 
em me afofar o ninho, a vida em me inflorar; 

se num retiro verde e mudo, 
por ele tenho o leito, a mesa, o doce estudo, 

sombras no estio, o inverno ao lar; 
  

se a solidão que me apavora, 
somente o for vista de fora; 

se em seus recôncavos demora 
gente feliz, povo de irmãos; 

se do antigo viver, das crenças de outra idade, 
vestígios guarda a soledade; 

se poesia se vive entre estes aldeãos; 
  

se a alegria, serena, isenta de pesares, 
como a fresca saúde, habita os puros ares; 

se em toda a parte há Deus, em céus, em terra, e mares, 
se Deus em toda a parte a Natureza ri... 

coração meu, não desanimes, 
gozos que não prevês, e cantos mais sublimes 

encontrarás talvez aqui. 
  

¡Ah! sendo assim, que importa a fama! 
Também filomela derrama 

sua harmonia às selvas que ama 
longe de ouvintes e do sol. 

Cantarei. ¿Meu cantar mais ambições teria 
que a viva, a lustrosa poesia 

de pérolas que a flux borbota o rouxinol? 

Sete anos se nos gastaram por ali, menos estranhos em verdade, 
menos difíceis e arrastados, do que o eu temera, ao trocar, tão a 
súbitas, cidades e amenidades por brenhas alpestres, tão 
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desconversáveis à primeira vista. Tivemos tempo de sobra para nos 
irmos aclimando e afazendo, e haurindo poesia mesmo dos 
penedos, e estilas de mel mesmo dos urzais. Mas tudo isso pertence 
a outro livro, onde algum dia folgarei de hospedar os meus leitores; 
chama-se por sinal O Presbitério da Montanha. 

XL 

Tem a solidão isto de comum com o silêncio e a escuridade: espanta 
e aturde a quem nela cai; mas logo que o ouvido, desadormentado 
dos sons fortes, aprende a conversar com a mudez; tanto que os 
olhos, desofuscados dos luzeiros intensos, se exercitam em caçar 
espectros de raios, fosforescências indecisas, que são como que os 
infusórios das trevas, descerrou-se o negrume em brilhantismo; a 
calada aviventou-se de diálogos; a solidão, que parecia o nada, é o 
teatro com o seu drama; é um mundo novo com um sistema 
completo de existências imprevistas e apropriadas. 

¡Que admira! A solidão medita, e a meditação cria. 

Os sentidos pastam só no que lhes oferecem a Natureza, a fortuna, o 
acaso; a divindade interior, a alma, tem comércios inefáveis com o 
íntimo e ignorado. São João, entre os nevoeiros de Pátmos, divisa 
uma Jerusalém celeste; nas cogitações de Sócrates, aparece o 
Onipotente: nos êxtases de Platão, reflexos da Trindade; nos cálculos 
taciturnos de Galileu, firma-se o sol, volteiam os planetas; Colombo 
faz surgir do fundo dos mares a América; Leverrier, mais globos no 
espaço; Fulton, o hipógrifo, o pégaso do vapor, magia, poesia, 
potência escrava do homem, e dominadora, primeiro dos oceanos, 
depois dos continentes, e amanhã talvez dos ares; a solidão 
cismadora, dá a Eneida a Virgílio; mostra a Lineu os amores e o sono 
das plantas; a Dante, o inferno; a Fourier, o paraíso terrestre; a 
Newton e a Laplace, o código dos astros; a Daguerre, os talentos 
artísticos do sol; ao Gama, o caminho do Oriente; ao soldado 
Camões, o da imortalidade; põe na mão de Gutenberg a chave do 
cofre das ciências; na de Vicente de Paulo, a da caridade; na de Sai, a 
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da riqueza pública; na de Pestalozzi e Froebel, a da escola séria e 
fecunda. 

Assim como na associação está a potência do efetuar, está na solidão 
a potência ao descobrir, e a ideia gérmen do fato. Na solidão, a 
meditação; a ação, na sociedade. O progresso e a vida do mundo 
dependem da cooperação destes dois elementos antagonistas, como 
da atração e repulsão a marcha das esferas; e tão fanático é o 
fanático do ermo, Brâmane, Essênio, ou Monge, que cifra tudo no 
espírito, como o fanático da atividade material, que tudo cifra na 
matéria. Este último é elemento visível e palpável; aquele, elemento 
imponderável dos destinos humanos; e tão imponderável e sutil, 
que muitos lhe contestam de boa fé a existência, os influxos, a 
importância. 

Archimedes, a sós com a Natureza e com o seu gênio, descobre os 
meios de destruir e incendiar a frota romana. Absorto em suas 
reflexões criadoras, no seu gabinete, como num antro, não sente o 
estrondo da cidade, já senhoreada dos inimigos; não acorda à voz 
do soldado de Marcelo, que, de espada em punho, lhe ordena que o 
siga; sem o sentir é degolado. Cai a grande cabeça, irmã entre irmãs, 
no meio das esferas celestes que está arquitetando. Só de tão 
extraordinária concentração podiam brotar os seus tão 
extraordinários inventos e descobrimentos. 

Lavoisier, outro dos martirizados pelo materialismo descrente e 
brutal, depois de haver testado ao mundo a mais opulenta herança 
científica, condenado ingrata e cegamente à guilhotina, ¿que é o que 
pede aos verdugos revolucionários seus juízes? uma dilação de 
quinze dias. ¡Só uma dilação! ¡só de quinze dias! ¿para quê? para 
concluir trabalhos úteis à humanidade, que neste momento o 
desconhece; rematados eles, já não terá pena de morrer. Recusam-
lha; então caminha sereno a depor no cadafalso uma cabeça maior 
talvez que a de Archimedes, e ainda na véspera coroada de louros 
pelo Liceu. 

Tanto a atividade fecundante, recolhida por instinto para os 
penetrais mais sagrados do ânimo, de onde se conversa em êxtases 
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com Deus e com a Natureza, com e Pai Onipotente e com a Filha 
Formosíssima, nossa irmã, fica inacessível aos maiores cataclismos 
externos, às catástrofes das Siracusas, ao caos, providencial porém 
medonho, de uma revolução francesa. 

O homem que nasce pertencente à escassa família deste naturalista 
pai da Química, e daquele geômetra pai da Mecânica, mesmo com 
os braços cruzados sobre o peito, mesmo com os olhos fechados, 
mesmo dormindo e sonhando, está servindo como operário; mas 
abaixo dele há ainda, não menos veneráveis, os prestigiosos 
cismadores do mundo da Arte, mundo não menor, nem talvez, em 
última análise, menos útil que o da ciência. 

André Chénier, espécie de Lavoisier da Poesia, convocado também 
para o festim da morte, não é dos prazeres efêmeros da existência 
que leva saudades; — bate apaixonadamente raivoso na fronte, 
porque sente se lhe estava ali dentro formando, como em cérebro 
olímpico, uma nova Musa gentilíssima. ¿Quem lha revelara? A 
meditação solitária, que sabe tudo, e tudo profetisa. 

¡Boníssima solidão! Tu és para a sociedade o que as tuas montanhas 
são para os vales: nas tuas entranhas se filtram, dos teus recôncavos 
rebentam, os gênios possantes e profundos que vão derramar por 
longe a fertilidade. Mas tu não és só mãe às torrentes caudais; uma 
fontinha entre lapas, desconhecida, não se goza menos do teu favor. 
Sobre o pouco liberalizas dons, como sobre o muito; próvida para o 
imenso, próvida para o limitado. ¡Solidão, Egéria das almas eleitas! 
¡solidão, buscada por Cristo, abraçada por Jocelin, adorada por 
Petrarca, explorada em tuas minas de ouro por Zimerman, 
inspiradora de Volnei, de Rousseau, do Infante de Sagres, de todos 
os videntes, de todos os descobridores, de todos os inventores, de 
todos os Batistas! ¡Solidão, ninho das rolas como das águias, perdoa, 
se eu não sabia ainda apreciar-te. 

Só agora, depois de arrancado dela há tantos anos que já a pudera 
ter esquecido, só agora é que decifro (se porventura não é miragem 
do amor próprio), que a seriedade austera e o sorrir melancólico da 
montanha vieram tão de propósito entremear-se na minha vida 
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poética e amorável, como a primavera do Paço do Lumiar e as do 
Mondego. 

XLI 

Os meus sete anos da serra, só de longe a longe interrompidos por 
algumas breves excursões a Coimbra, e uma a Lisboa, contiveram 
forçados e sobejos ócios para eu pensar em alguma coisa mais 
duradoira e menos egoísta que as rosas e os amores; direi melhor: — 
iniciaram-me um tanto nos segredos de outra esfera menos baixa, na 
qual há flores também, mas que não murcham; há também ternuras, 
mas que abraçam o gênero humano. 

O presbitério, com a nossa biblioteca semipagã, homiziava-se à 
sombra do templo do pastorinho São Mamede. O campanário só 
chamava para a oração e para festas um povo que se não via, e que 
aos ecos daqueles repiques parecia rebentar da terra. Relógio, não o 
tinha; contentava-se de pregoar a saudação angélica nos dois 
crepúsculos e ao meio dia. As horas, que são do tempo, desdenhava-
as como alheias ao pensamento da imortalidade. O silêncio era 
profundo e geral; seria sem quebra, se o não interrompessem as 
músicas da Natureza no ermo: os passarinhos por fora das duas 
portas abertas da igreja, as cigarras nas oliveiras do passal regaladas 
no seu banho de sol, as rolas e os cucos no sobreiral de São 
Sebastião, as aves domésticas no nosso pátio espaçoso, os grilos 
pelos silvados, os alertas dos galos, os uivos dos lobos, os pios dos 
mochos pelas noites, o frêmito do vento pelos píncaros do pomar, 
enclausurado e protegido com o tugúrio no recinto de muros altos, e 
às vezes também nos temporais, pela montanha de heras de que se 
toucava entre plátanos o portão hospitaleiro da vivenda. 

Neste intermúndio o que passava lá ao longe pelo Reino era quase 
tão desconhecido como as ocupações dos moradores dos outros 
planetas. Das raias da serra a fora só três nomes nos constavam ao 
certo, porque no-los dava a coleta da Missa: de um Papa, de um 
Bispo, de um Rei; os paroquianos que não sabiam o latim, nem a 
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tanto chegavam, cuido eu; o que lhes não vedava serem muito boa 
gente, muito bons cristãos e amigos da Pátria, em que lhes constava 
achar-se encravada a sua montanha. 

Povos de tão benigna condição, fácil era, e gostoso, pastoreá-los. 
Homens tão montezinhos e sáfaros, mas ao mesmo tempo dóceis, 
inteligentes e ativos, grande obrigação era, além de dever cívico, 
humano, e religioso, arroteá-los para um pouco de civilização, ou 
para muito, se possível fosse. 

Agras e agérrimas são de si as entrepresas deste gênero; mas por 
isso mesmo é que aliciam almas generosas. 

¡Grande era, e excelente, a alma do mancebo Pároco! 

Novas leituras, novos estudos, em razão de seu ofício, se houveram 
de enxertar nos nossos anteriores conhecimentos, só poéticos pelo 
demais. Pegaram às mil maravilhas; ganharam extraordinária força 
em razão da seiva que já encontraram prevenida. 

Pelas suavidades da Literatura vai bom caminho e muito direito 
para a Filosofia e para a Moral; por isso não sem razão lhe 
chamaram estudos humanos, ou humanidades. Devoramos com 
avidez de poetas as eloquências de Bossuet, de Bourdaloue, e de 
Massillon; as obras dos Santos Padres, e à mistura as de quantos 
escritores sociais, civilizadores, iniciadores, e alvitristas sinceros, nos 
ocorreram. 

Uma vez lançado o espírito por este caminho, não para; nascem-lhe 
as cobiças umas de outras; ambiciona e parece-lhe que há de abarcar 
infinitos: 

Jam modo non possum contentus vivere parvo. 

XLII 

¡Que poesia deliciosa não há de ser a que referve na cabeça e no 
peito de um colonizador humano: Cadmo, Amfião, Dido, Rômulo, 
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ou Cabet! ¡Que sonhos magníficos não havia de sonhar toda essa 
gente! 

¡Pois um Fénelon a planejar Salentos! 

¡Pois um Voltaire a fazer homens dos seus serranos do Jurá! 

¡Pois um Goldsmith a conviver com o seu vigário de Wakefield! 

¡Pois um Daniel de Foë a trabalhar com o seu Robinson Crusoé, e um 
Wiss com o seu ainda mais útil Robinson suíço! 

¡Pois o Médico da aldeia, o Vigário das Ardenas e o Cura campestre de 
Balzac! 

¡Pois Bernardin de Saint Pierre com a sua Arcádia e a sua república 
de felizes! 

¡Pois os Jesuítas domesticando os selvagens do Paraguai! 

¡Pois um Henrique IV a cismar com a galinha na panela de todos os 
seus súbditos! 

¡Pois Olivier de Serres a transformar com as amoreiras a selvajaria 
do Vivaret em vergel de afortunados! 

¡Pois a paróquia de Jocelin! 

¡E muito mais e melhor que a paróquia de Jocelin, o Bispado do 
nosso D. Francisco Gomes do Avelar! 

Meu irmão sonhou também, e eu com ele por conseguinte, na 
procura da felicidade alheia; e parece-me que o nosso afinco 
perseverado em certos projetos competentemente amadurecidos, e 
de préstimo indubitável, alguns efeitos plausíveis haveria dado de 
si; porque lá naquelas terras ainda hoje é grande a autoridade moral 
e a força persuasiva de um Pároco, sobretudo quando sabem e 
sentem que é bom homem; ser bom homem é em seu conceito a 
primeira das sabedorias. 
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Entraram-se porém dentro em pouco os tempos a cerrar; cresceram 
desconfianças no futuro; vieram-se avizinhando temporais, que por 
derradeiro nos arrancaram também a nós, depois de dispersas pelos 
ares as nossas utopias. 

Uma delas, que decerto se teria realizado, sem contradições nem 
bulha, era: que nenhum morador da serra, menino, nem velho, nem 
adulto, nem lavradora, nem ovelheira, deixaria de aprender as 
primeiras letras; para o que, lhas iríamos levar às suas próprias 
aldeias em cursos nômades e temporários, concertados com as 
estações, e em harmonia com as lidas agrárias. Instruída a primeira 
camada, fácil era, ou fácil nos parecia a nós que seria, colher de entre 
ela mestres e mestras que pela módica recompensa de alguns 
punhados de grãos, uns armeus de linho, ou um tudo-nada de 
cobres, continuassem o ensino em suas terras. 

¿O saber ler de que serviria, faltando que se lesse, e que valesse a 
pena de ser lido? Tinha-se assentado portanto em escolhermos, 
resumirmos, traduzirmos, simplificarmos, humanarmos, e, se tanto 
fosse necessário, compormos, opúsculos destinados a darem aos 
nossos neófitos da religião da luz noções claras e exatas das coisas 
mais importantes da natureza física, da religião, da moral e deveres 
mútuos; quanto bastasse de história, e o mais que possível fosse de 
carta de guia para cada uma das culturas, para cada um dos 
misteres, já por ali empiricamente costumados, ou dos que se 
pudessem com a boa vontade introduzir. 

Uma tipografia modesta, de um só prelo, bastava, e com um só 
compositor, que podia até ser um clérigo, para se não distraírem os 
trabalhadores, facilitaria esta sementeira de indústria e civilização. 
Os pisões dos bureis, as mós dos moinhos, as galgas do azeite, e os 
fusos dos lagares do vinho, lá poderiam estranhar nos primeiros 
dias, verem levantar-se por entre eles um engenho que não deitava 
nem comida, nem bebida, nem vestido; mas não tardaria que 
descobrissem como tudo isso, e muito mais, dimanava 
milagrosamente da bendita máquina, a mais serviçal amiga de todas 
as máquinas, de todas as artes, de todas as ciências, de todos os 
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melhoramentos, de todos os progressos, de todas as alegrias, de 
todas as verdades, de todas as consolações, de todas as glórias, de 
todos os arroteamentos, de todos os aperfeiçoamentos, de todas as 
conquistas. 

A imprensa no ermo, a imprensa na Residência paroquial, espécie 
de cabana disfarçada com limeiras e rosas, não podia deixar de ser 
uma imprensa útil, séria, e dadivosa; e ¡lembrasse-se ela de o não 
ser! Gostava eu de ver como se avinha para isso com o pastorinho 
São Mamede, seu vizinho paredes meias, com a pia dos batizados 
tão límpida, com a mata além tão inofensiva, com as sepulturas aos 
pés a exalarem paz e bom conselho, com os passarinhos a cantarem 
festa, com o sol franco por cima da cabeça a proclamar: “Vivei e 
amai: vede o mundo que eu vos mostro como é formoso; aproveitai-
o, e glorificai ao nosso Criador.” 

Os livrinhos de tal oficina talvez não alongassem voo até às cidades 
(flores de urze e amoras de silva não se levam ao mercado); mas 
abundariam gratuitos, inspirativos, e benquistos, por todas as 
casinhas da paróquia: por baixo dos tetos de palha ou lájeas, como 
por baixo da riqueza das telhas rubras de valadio, ou da opulência 
fabulosa dos três ou quatro telhados mouriscados. 

A estante do Eclesiástico hospedaria fraternalmente entre os 
breviários, o Flos Sanctorum, e as folhinhas de reza, estes opúsculos 
do século. Os pais de famílias os depositariam, depois de lidos, para 
se tornarem muitas vezes a reler, na papeleira por baixo do seu 
oratório. O pastor os folhearia, ruminando ele também nos campos 
do espírito, no meio do rebanho mais bem tratado. O operário na 
sua oficina mostraria com satisfação, entre a sua ferramenta, estes 
instrumentos novos, aperfeiçoadores dos artefatos e do artífice. As 
sestas de verão, os serões do inverno, ganhariam encantos com as 
leituras em comum; nos testamentos figurariam como verba, a par 
com maiores haveres, os volumes, que assim se iriam acumulando 
multiplicados pelos filhos e netos pelos tempos fora. 

Depois, os domingos, os dias santos, e os tempos mortos para a 
lavoura, ¡quão bem se não empregariam na cozinha, na sala da 



114 
 

Residência, ou na sacristia por mais espaçosa, explicando à boa 
gente, já ávida de saber, e que afluiria a esses passatempos como às 
romarias, o que eles não tivessem podido por si mesmos explicar! 
que para isso ali estava à mão como auxiliar, ao pé do prelo uma 
livraria copiosa, e continuamente acrescentada. 

Aos ambiciosos do latim, do francês, da história, das viagens, das 
notícias do mundo, ou mesmo da poesia, ali se dariam também com 
a melhor vontade lições, livros, conselhos. 

¡Quem sabe o que em trinta, quarenta ou cinquenta anos, se não 
criaria por ali, onde tão pouco em tantos séculos se adiantara! ¡Que 
novos e prospérrimas culturas pelos vales e cabeços escalvados! ¡que 
fabricas, talvez, servidas por aqueles rios, por enquanto ociosos! 
¡que aumento nos haveres, na população, na civilidade, na 
convivência! ¡que festas novas entre estes montanheses! ¡Quantas à 
imitação daquelas outras da Suíça em honra da velhice, da virtude e 
dos serviços prestados à comunidade pelos corações bons, pelos 
espíritos eleitos! 

O nosso amor próprio, tanto como a nossa consciência, aspirava a 
peito cheio virações de Éden, calculando e preparando tantas 
venturas, e tão fáceis de si, quando deveras se desejam. 

Até já prevíamos, como consequência sumamente provável de toda 
esta excitação, que umas terras assim, de que nunca se ouvira soar 
um único nome distinto para além do seu último tojal, viriam a 
contribuir como as outras para o lustre futuro da Pátria, com 
talentos aproveitados em ciências, em artes, em literatura, em 
poesia. 

Dilatei-me agora nisto, porque me pareceu que não fazia mal ficar 
para aí este pequeno rebate aos curas d'almas, que para a civilização 
podem mais e muito mais do que se imagina, e do que presumem 
eles próprios. Assim se tratasse de os criar bem, de os instruir muito, 
de os escolher com escrúpulo, e distribuí-los com acerto pelas 
paróquias fora de mão, em que tudo, ou quase tudo, jaz ainda por 
tentar. 
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XLIII 

Ora pois: estas meditações sociais, a que só faleceu o tempo 
indispensável para frutificarem em obras exteriores, que, ainda que 
não viessem a ser muitas, sempre seriam algumas, produziram 
todavia seu efeito benéfico em nós mesmos. Tão boa coisa é de si a 
caridade, que, mesmo não aproveitando para fora, unge e fortalece a 
alma em que se hospeda. 

Aqui está como a brenha contribuiu também para me temperar com 
amores novos a índole poética originaria; dali é que me tomaram 
raízes as temerárias resoluções, que muitos anos depois se haviam 
de manifestar, na criação de um Método humano de ensino 
elementar, e nos esforços para o difundir e estabelecer. 

Em suma: todas quantas aspirações benévolas eu vim a patentear 
nos dois livrinhos, que ainda hoje amo, Felicidade pela Agricultura, 
e Felicidade pela Instrução, não foram talvez senão reminiscências 
daquele prazo da minha vida. 

XLIV 

Ora eu, como os leitores sabem, não vim com este escrito 
representar de grande homem, que ninguém o é menos do que eu, 
nem menos do que eu o podia ser; o meu único intuito foi expor 
lisamente e com verdade os fatos, de que a mim me parece poder-se 
concluir com verossimilhança: que a fortuna e a natureza andaram 
concordes em sequestrarem da multidão, para o deixarem só e 
exclusivamente poeta e amante, o indivíduo de quem eu fui 
herdeiro, e de que agora em parte sou biografo desapaixonado; por 
isso declaro com igual sinceridade: — que a par com estas utopias 
benéficas e civilizadoras, a que o espírito de meu irmão se dava 
todo, cá no meu nunca deixaram de vicejar os outros gêneros de 
poesia menos alta e mais egoísta, de que a índole e o costume me 
tinham feito necessidade. 
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A esses anos da serra pertencem pois, como já em outras partes 
declarei, as traduções das Metamorfoses e dos amores de Ovídio, 
muitas das bagatelas incorporadas nas Escavações Poéticas, a Noite do 
Castelo, e os Ciúmes do Bardo, ciúmes que, di-lo-ei agora de 
passagem, nada tiveram absolutamente que ver com os ideais 
amores de que venho conversando. 

Desses anos a primeira parte permitia ainda largos horizontes de 
esperanças, que depois se apoucaram e denegriram com as 
vicissitudes políticas, as guerras civis, e as perseguições que lá 
mesmo nos alcançaram. 

Meu irmão, tão devaneador de venturas para estranhos, e que para 
algumas logrou de feito contribuir, claro está que da minha se não 
descuidaria. Assim como ele o era para mim, era eu para ele 
transparente. Ainda que algum de nós pretendesse jamais ter para o 
outro uma sombra de segredo, baldaria todo o seu empenho. 

Sabia ele pois, tão bem como eu, e sem eu lho dizer, que o meu 
espírito poético no meio de tantas poesias ansiava ainda por outra 
mais especial, que volteava à superfície de todas, como a mariposa 
que vai e vem de flores para flores, e, mostrando-se contente de as 
possuir, deixa todavia suspeitar que ainda não encontrou aquela em 
cujo seio há de cerrar as asas, aninhar-se, e permanecer. 

XLV 

Uma tarde de verão, que me eu estava acompanhado só de minhas 
cogitações, no que chamavam meu Templo das Musas, veio ele ter 
comigo, trazendo com alegria uma carta recém-chegada de Vairão. 

Era o meu afamado Templo das Musas uma barraca engenhada de 
canas, vimes e feno, quadrada, alta que se podia estar em pé, ampla 
que se cabia reclinado ao comprido nos bancos de cortiça que por 
três lados lhe guarneciam o interior; ao meio de cada uma das três 
paredes, uma janela de um só vidro, e outra igual na porta, davam 
entrada ao dia, à lua, às virações frescas, e aos rumores próximos ou 
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longínquos da vasta natureza exterior. Pompeava esta solitária e 
majestosa fábrica junto a um alto denominado da Pedra Branca, fora 
do passal, e à beira do sobreiral de São Sebastião; desafrontado 
posto, donde se descortinavam terras de quatro Bispados, com 
horizontes até onde olhos de águia podiam ir. Era miradouro, e era 
escuta tudo junto. ¡Quantas vezes dali não captávamos nós, poucos 
anos depois, o rolar dos trovões da artilharia na ação da Ponte do 
marnel, e lá muito mais a longe, no cerco do Porto! ¡sons lúgubres 
que vinham ressaltando de cabeço em cabeço encher de enigmas e 
sustos a nossa descuidosa solidão! 

Apesar de tudo, conservo saudades da boa da palhoça. Não 
havendo guerras civis, conversava sim tristezas, mas tristezas todas 
mansas, e com seus furta-cores de deleites e alegrias. Estava-se bem 
ali; e se ocorria desejar-se por entre sonhos alguma outra coisa, era 
antes para que ela viesse enfeitar o deserto, do que não para se ir 
procurá-la fora dele. 

¡Tempos! ¡tempos! Tornei-me lá vinte anos depois; faz agora oito; 
mudanças até nas brenhas! Existia a mata e a capelinha; existia a 
Igreja e a Residência; mas do meu Templo das Musas, nem vestígio: 
os invernos e os estios tinham-lhe devorado até o mínimo colmo. 
Onde eu dormia ou cismava deleites, dominando do meu castelo 
rosado pela aurora, dourado pelo sol, prateado pela lua, espaços 
infinitos... estavam outra vez as queiroses em pacífica posse do seu 
torrão, a vangloriarem-se talvez, com as abelhas, de terem afinal 
triunfado de quem as desterrara; e as ovelhas, vigésimas 
descendentes de um rebanho que pastava à roda de mim sem me 
ver, nem ideia vaga tinham já de tal edificação; sumia-se-lhe na 
noite dos tempos. 

Antonita, a pastorinha que o guardava, já por ali não era. ¡Que linda 
voz que não tinha, aquela prima dona dos outeiros! ¡que poesia de 
anjo que não desperdiçava só para a sua roca, e para os carvalhos! 
que a mim não me via ela, ainda que tão de perto me rondava o 
tugúrio, nem eu me denunciava, com medo de intimidar o rouxinol; 
o mais que fazia era entreabrir sutilmente a vidracinha da parte 
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onde ela cantava, para lhe estar por ali furtando melodias para os 
meus devaneios. 

Perguntei por ela; quando cresceu, cresceram-lhe ambições, deixou 
o mato e as ovelhas; fez-se tecedeira; ao tear, cantava ainda tão 
alegre e inocente, como tinha cantado à sua roca de lã nos 
descampados; depois, um belo dia, convidou-a o seu anjo para ir 
cantar no céu; e desapareceu. 

¡De todo aquele idílio tão vivo, só eu resto! Guardadora, choça, 
rebanho, passou tudo... mal ficou este pequeno reflexo mortiço na 
página que estou ditando, e que também, ela mesma, daqui a alguns 
anos se há de apagar. 

Leu-se a carta; era um suave queixume pela quebra já mui longa da 
nossa correspondência; e era em tudo uma confirmação evidente de 
que Maria não deslizava ápice da que se manifestara e fora desde 
todo o princípio; e encerrava realmente no seu complexo todos os 
requisitos para a felicidade de um homem, que, possuindo paz e 
amores, já não cansaria o céu com grandes votos. 

— “Vamos — exclamou meu irmão, abraçando-me; — tenho 
promovido tantos casamentos por estes arredores, e regala-me 
sempre tanto administrar o sétimo sacramento, folgazão preâmbulo 
dos batizados, que desejo e mereço ver também alegrias dessas na 
Residência. Venha a tua solitária amenizar enfim a nossa Tebaida. 
Havemos de fazer um jardim de propósito para ela por baixo da 
fonte do passal, com bastantes narcisos, que lhe recordem a primeira 
revelação que te ela fez da sua ternura. 

Quando as obrigações do meu ministério me demorarem por fora (a 
sua merecida fama de pregador começava a não lhe deixar dia nem 
hora livre; não havia festa grande nos quatro Bispados para que não 
fosse rogado), quando os meus especiais estudos me privarem de 
cultivar contigo a nossa cara Poesia, terás uma leitora e secretária, 
que te coadjuve, e ao mesmo tempo te exalte a inspiração; a sua voz 
tornar-te-á a Poesia mais poética; os versos ditados para mão tão 
delicada, sair-te-ão mais bem nascidos. 



119 
 

Podíamos edificar aqui desde já uma casinha aprazível, um 
verdadeiro ninho de andorinhas para o novo casal; mas possível é, 
bem sabes, que não seja esta a terra que nos há de comer os ossos; e 
nesse caso, o havermos lançado aqui raízes mais fundas, teria sido 
tornarmo-nos mais doloroso o arrancamento. Para gente sóbria e 
simples, como nós, é de sobra o presbitério; bastará guarnecermo-lo 
de mais roseiras, abrirmos-lhe no meio do pátio o luxo de um 
tanque para espelho, e para pompa erigirmos ao fundo das 
laranjeiras o elegante pombal cândido que projetávamos, e de cujas 
moradoras há de ela ser a providência e a alegria, como de toda a 
vivenda. 

Em suma; os nossos haveres permitem-nos, sem taxa de temeridade, 
a realização desta encantadora utopia, que talvez nos abra passo à 
realização das tantas outras que planejamos! Para obras de 
beneficência, de humanidade e de civilização, nunca é demais uma 
conselheira, e então de tão alto juízo, de coração tão amante, e 
amadurecida pelos livros e pela solidão.”— 

Era música celestial tudo isto que lhe eu escutava; apertá-lo bem 
apertado ao peito, foi toda a minha resposta de assentimento. 

Verdade verdade: — está-me vexando, apesar do que estabeleci no 
começo destas confidências, tão difuso falar sobre tão apoucado 
sujeito, que, por mais que eu diga, saiba e sinta, não ser eu, sempre 
hão de tomar por mim; e portanto, dobrada censura: sobre 
importuno, imodesto. Paciência. Os mal afeiçoados muito há já que 
hão de ter dado a sua curiosidade por satisfeita, e cerrado o livro; os 
outros, que vieram comigo até aqui, são mais sofridos de gênio, e 
são amigos; hão dê-me acompanhar já agora com indulgência até ao 
fim; e se a esses mesmo enfado, fique o restante da narração como 
solilóquio de um saudoso, ou diálogo de memórias tristes entre um 
vivo e dois finados. 

XLVI 
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Tinha-me a Real munificência do Senhor D. João VI, já em 1819, 
colocado em posição de fortuna, para entre poetas, e poetas 
portugueses, muito invejável: dera-me a propriedade sem ônus de 
um dos mais pingues ofícios de Justiça na Correição de Coimbra. 
Com essa renda vitalícia, que ainda hoje durara, se não fossem as 
úteis reformas introduzidas no foro depois de 34, podia eu ter 
folgadamente realizado desde todo o princípio o meu consórcio com 
Maria; mas eu tinha feito voto anterior de mim para mim, e não 
queria quebrá-lo, de deixar sempre na casa paterna, integral e 
incondicionado, o usufruto daquele rendimento. Não era 
generosidade; era simples dever. Tendo pois, como se não tivesse, 
facilmente se imagina ¡como eu ficaria por dentro com este raiar 
súbito da Providência, da Providência encarnada em amor fraterno! 
A chave de ouro do meu paraíso tinha-a eu posto de onde a não 
podia retomar; meu irmão acabava de me entregar outra; e com tal 
melindre de afeto, como tudo que dele vinha para mim, que recusar-
lha eu, fora magoá-lo mais a ele, do que a mim próprio. 

A casinha parecia-me transfigurada em albergue de fadas. 

Respondeu-se ali mesmo à carta. Antonita estava cantando uma 
cantiga de amores a vinte passos de distância; a alegria e a amizade 
cantava no coração de Augusto; no meu, cantavam o alvoroço, o 
enternecimento, a amizade. Era uma hora daquelas de que o céu não 
empresta mais de uma às existências afortunadas. 

A carta que eu então ditei para mensageira de tão boa nova, e a que 
três dias depois se lia misteriosamente no mesmo lugar aos últimos 
raios de um sol magnífico, existem ainda hoje, mas não podem ser 
relidas; doer-me-iam excessivamente; hão de ser pelo contrário 
queimadas com todas as outras deste romance íntimo e sagrado, 
logo que eu tenha concluído o presente escrito. Se alguém não 
compreender por si este melindre, paciência; eu é que me não atrevo 
a explicar-lho. 

A elegia Ermitagem da montanha tinha sido poucos dias antes 
fantasiada ali mesmo. Junto ao convento havia também serras, como 
já vos disse: 
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Sola eris, et solos spectabis, Cintia, montes. 

Na desesperança, ou, quando menos, incerteza de conseguirmos 
jamais posse real um do outro, ¿não eram bem naturais aqueles 
desejos, aquelas visões do poeta solitário no meio dos seus bosques, 
pensando na poetisa solitária à sombra do seu mosteiro? ¿Que 
amante deixou de sonhar alguma vez que a felicidade o aguardava 
numa caverna sonegada aos olhos de todo o mundo? 

A mutação maravilhosa que se me acabava de operar nas 
perspectivas da alma, fez rebentar o meu último canto — A 
Esperança. 

¡Ah! ¡a esperança! ¿quem? não sendo amante, ou louco, pode fiar-se 
nos sorrisos de tal fantasma? Os gozos, que tão próximos se me 
antolhavam, ainda vinham longe. ¡Há tantas ilusões destas na vida! 
têm-se os olhos fitos numa ventura que já se vê e se ouve tão perto, 
que se figura alcançável com dois passos... e não se repara em que 
entre ela e nós pode haver duas ribanceiras escarpadas, e até de 
permeio um rio sem ponte, profundo, vertiginoso, mortífero! 

XLVIII 

Em 1828 saia pela primeira vez à luz, mais por desejos de meu irmão 
que meus, O Amor e Melancolia. 

Aos que já então o tomassem por história poetizada, como agora se 
vê que era, figurou-se decerto, como a mim próprio, que estava ela 
chegada ao seu desenlace último. Era miragem de deserto; o 
verdadeiro lago para a sede, jazia ainda bem remoto. 

Vieram-se carregando cada vez mais as trevas do horizonte político; 
¡os receios e os sobressaltos, os perigos mui reais a crescerem e a 
amiudarem-se! 

O presbitério queria ser arca de salvação; mas até ele, em tamanha 
altura, flutuava já, e estremecia sobre o dilúvio. Se se mandava fora 
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ave exploradora, voltava atemorizada sem nos trazer folhinha de 
oliveira. Recerrava-se o postigo, e ficava-se inerte à espera de 
melhores dias. Entretanto os trovões, ora mais ora menos 
longínquos, não despegavam, e os relâmpagos espreitavam ferozes 
por todas as fendas. 

¡Foram tempos bem tristes! Nem o viver benéfico de um bom 
Pároco, nem o viver inocente de um poeta, nem o concentrado de 
ambos nuns recôncavos silvestres só vistos de cima pelo que vê 
tudo, nos aproveitaram para imunidade. 

¡Que de refeições interrompidas por uma notícia de denúncia, e de 
encarceração meditada, próxima, infalível! ¡que de noites mal 
dormidas, ou veladas pelos matos, ou por pousadas alheias! ¡que 
sumir de livros nos vãos dos altares! ¡que enterrar os objetos 
preciosos! ¡que abrasar papéis! ¡que vigiar do alto do campanário! 
¡que fugir a súbitas do ninho, para regressar a ele palpitando, e 
refugir de novo! ¡e tudo isto por quão longo tempo! até que, 
levantado já quase o cerco do Porto, aterrados com o último e 
inevitável perigo de sermos monteados e perdidos, cometemos à 
desesperação o salvamento e, atravessando ainda por entre os 
cercadores numa ante manhã escura e chuvosa, logramos acolher-
nos à Cidade eterna. 

E se vê, se um pássaro assim combatido dos temporais podia 
lembrar-se de construir e pendurar em ramos que todos rangiam e 
estalavam, cestinha de amores para onde chamasse companheira. 
Não podia ser, por mais temerário, por mais imprevidente que ele 
fosse. 

Estes mesmos trabalhos e transes, que então me pareciam encobrir a 
Providência, como as nuvens encobrem ao sol, pode ser que me 
viessem mandados também por ela a trazer-me germes que ainda 
me faltassem, de poesia afetuosa. Isso têm de seu, se me não engano, 
as perseguições revolucionárias: assolam, para fecundar; chovem 
ódios, que em se evaporando terão feito desabrolhar benquerenças. 
Alma que padeceu, condói-se: 
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Non ignara mali... 

Só de longe é que isto se conhece bem, e como tudo no mundo é por 
melhor. Agora nem àquela quadra tormentosa quero mal. 

Ela também, se hei de dizer toda a verdade, posto que me retardasse 
projetos mui queridos, não me foi tão completamente negra como se 
poderia imaginar pelo que deixo exposto. O ânimo, pelo menos o 
dos poetas, pelo menos o meu, tem não sei que elasticidade com que 
resiste às quedas e às durezas mais ásperas dos precipícios: torce-se, 
e não quebra; cai, e ressurge; comprimem-no adversidades, e logo 
depois, ele por si mesmo se dilata. Apenas tinha passado um 
sobressalto, um terror, um homizio, ou uma fuga, e os ares se 
serenavam um tanto, voltava a bendita imprevidência, e com ela o 
contentamento, e com ele o viver semifabuloso com todo o seu 
cortejo de visões poéticas, acorridas de todos os pontos do 
horizonte, de todos os recantos do coração, de todos os esconderijos 
da memória, de todas as grutas amenas da vontade, de todas as 
profundezas do discurso; como ao reaparecer do sol depois da 
trovoada, voltam à festa duplex da Natureza os insetos, as aves, os 
rebanhos, os pastores, o viço, a música, o alvoroço. 

¡Que de versos não devi eu a esses luminosos intervalos! Foi num 
deles que meu irmão e eu plantamos no pátio da Residência um 
cedro, que eu mesmo trouxera recém-nascido da mata do Bussaco, 
e que, há já anos, cobre com a sua sombra balsâmica o telhado 
ervoso da casinha, pradaria das pombas domésticas, e além do 
telhado boa metade do terreiro. 

Oito primaveras se têm devolvido desde que o visitei pela última 
vez. 

¡Deve ser hoje a mais fastosa árvore da cercania! 

XLVIII 
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Sentai-vos em espírito debaixo da sua copa, se vos apraz, e ouvireis 
o que lhe eu cantava ao firmarmo-lo tenrinho naquela terra benta. 

Adverti porém desde já, em que não ides escutar maravilhas de 
poeta. São versos fáceis e descuidados, como os eu então fazia para 
matar o tempo, e esquecido de que havia mundo. 

Pudera agora tê-los retocado; ¿mas para quê? ¿e que é do valor para 
estar desconcertando por mera vaidade literária umas saudades 
destas? Hão de ir e hão de ficar já agora singelos e montezinhos 
como nasceram. — Ouvida a primeira dúzia deles, quem lhe 
parecer, que deixe os outros. 

¡Ó cedro, ó jovem príncipe dos bosques, 
eis-te já no teu novo domicílio, 

eis-te vaidoso em pé, do sol à espera! 
Gente do presbitério, afervorai-vos, 
entrançai danças, coroai-vos todos, 

cantai-lhe bênçãos, tumultuai-lhe em roda. 
  

¡Glória a Deus! ¡Como o dia vem formoso! 
Anjos que protegeis a Natureza 

vossa amável irmã filha do Eterno, 
que entre vós repartistes as montanhas, 

o arvoredo das Dríades palreiras, 
e a urna fresca das ocultas Náiades, 
vinde, adotai no seu primeiro dia 
do filho de David a árvore antiga. 
Dentre os ramosos tufos elevado 

seu cume se remonte à pátria vossa, 
e aponte os céus ao pensamento humilde. 

Praza o carvalho a Jove; o louro a Febo; 
a vós o cedro; o cedro, inda saudoso 

e altivo do seu Líbano, inda cheio 
das lembranças da Bíblia, inda soberbo 

de hospedar em jardins, palácios, templos, 
Adonai, o Rei Sábio, o Povo Eleito. 
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Assim glorioso e místico, o bom cedro, 
o cedro-rei, viu súplice prostrar-se 

Israel ora a Deus, ora à fortuna, 
aos céus e ao mundo, à eternidade e ao tempo. 

  
¡Oh! ¡venerando! ¡oh! ¡cresce em nossa terra! 

co'a verdenegra copa não desdenhes 
acoitar o singelo presbitério. 

Premia o generoso desint'resse 
do plantador que desce todo à campa. 

Sagradas são as dívidas do afeto; 
os cuidados que assíduos te protegem, 

invoca o tempo de os pagar co'as sombras. 
Dias virão nos teus crescentes dias, 

em que nobre ante a porta da virtude 
com ternura e respeito hão de saudar-te 
os montanheses descobrindo a fronte. 

Lembrarás os antigos patriarcas, 
que ao pé da móvel tenda no deserto 
pertenciam aos céus pela esperança, 

e ao pátrio mundo pelo amor dos homens. 
— Ali— dirão — na sesta reclinado 

o pobre ancião, pastor destas aldeias, 
ao círculo inquieto dos meninos 

ensina a amar a Deus, a si, aos outros, 
ás letras, ao saber, à pátria, à glória; 

e, abraçando-os risonho à despedida, 
distribui co'a mão trêmula aos melhores 
em prêmio doce disputados frutos. —  

— Ali— dirão também— sentou-se um dia, 
e gabou a frescura das ramadas, 

um Bispo antigo e santo; ali tomava 
o seu café, rezando o breviário; 

meu avô, bem que rústico e indigente, 
falou-lhe ali, beijou-lhe o anel e ouviu-o. 

¡Que apostolo! ¡que amor! ¡que urbanidade! 
essa árvore o cobriu, ficou sagrada. —  
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Hóspede e amigo do adotado albergue, 

firma-te ao solo com raízes prontas; 
exalça a fronte aérea, alto, gigante; 

abre os cem braços co'os tufões em luta. 
Piedoso Briareu, não temas raio; 

o raio atrói as serras, cegue, abrase 
o altivo topo às árvores soberbas; 
tu, não tremas; eu quero no futuro 

que um novo talismã te adorne e ampare, 
possante contra fúrias de elementos, 

contra o machado algoz, contra demônios: 
  

Se dos teus anos na madura força 
a mão que ora te planta inda for viva, 
essa mesma, já trêmula e inda amiga, 
inda meiga ao seu cedro, e já caduca, 
no tronco te abrirá com tardo esforço 

graciosa capelinha, onde sorria 
um São João, o Santo alegre do ermo: 

trajo de peles, juvenil frescura, 
olhos nos céus, aos pés cordeiro branco. 

  
Nessa noite poética e devota, 

em que o prazer, centuplicando aspectos, 
povoa, anima, encanta o mundo inteiro; 

água e terra, ar e céu, tudo é macio; 
em que a velhice, a mocidade, a infância, 

simpatizam no vago da alegria; 
em que n'alma insaciável de delícias 
se juntam com mistura inexplicável 

o saudoso passado, os bens presentes, 
ao contente futuro ébrio de esp'ranças; 
em que num laço místico se agregam 
da vida e eternidade os pensamentos, 
gozos, superstições, fraquezas, cultos, 

como um ramo de rosas e ciprestes 
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na caprichosa mão das feiticeiras; 
nessa noite das noites invejada, 

‘té dos casais lá do último horizonte 
a ti concorrerão por toda a parte 

dançantes bandos que a viola impera. 
Verás girar seus bailes rebatidos 

em redor das estridulas fogueiras; 
ouvirás os seus cânticos em coro 

devoto e namorado; a bomba foge, 
zune fugindo, e solapada estoura; 

o busca-pé no ar caracolando 
morde num, morde noutro, ameaça a todos, 

dispersa os grupos, gasta-se raivando, 
e entre os risos rebenta atroando os ares; 

aqui, circula em vértice perene 
a roda leve espadanando incêndios, 

chovendo ouro luzente e estrelas alvas; 
ali, floreia o fúlgido valverde, 

vulcão sonoro que arremete às nuvens; 
voa, remonta impaciente aos astros 

o ignívomo foguete estrepitoso. 
¡E a música entretanto! ¡e as doces falas! 
¡e os segredos de amor! ¡e a prece oculta! 
e essa mão dada a furto, e a furto aceita! 

¡e esse olhar falador! ¡e essas virtudes 
da meia noite em ponto! e a flor crestada! 
¡e as sortes que a fortuna extrai às vezes, 

e muitas mais a próvida malícia! 
¡e a fonte que amanhece entre descantes, 

e pasma rindo de se ver c'roada 
de festões verdes e enlaçadas flores!... 

¡Que noite! ¡que prazeres! ¡que triunfos 
te aguardam no porvir, me estão na mente! 

  
Mas se ao neto do Líbano silvestre, 

se à árvore do templo, ao cedro antigo, 
mais contenta sublime austeridade, 
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religioso é o chão que te sustenta, 
santa e severa a muda vizinhança. 

  
Desse lado, essa relva aveludada 

foi chão d'igreja outrora, e esconde os mortos; 
onde a oliveira está, surgia a torre; 

bradava aos ecos dos remotos cumes 
o sino da oração, lá onde agora 

está cantando o melro; e pasce a ovelha, 
balando o seu amor ao filho ausente, 

onde a moça aldeana ajoelhada 
em noite do Natal, ante o presépio 

acalentava em coro o Deus Menino. 
Nem portas, nem degraus, nem muros restam! 

¡Um sáxeo altar! ¡por teto uma parreira! 
¡e um São Jorge musgoso entre silvados! 

Daqui, filho do antigo, o novo templo 
te alveja em face. Em fundo de sepulcros 

por ossos vãos enredarás raízes. 
  

¡Que vezes para o céu voarão juntos 
o perfume do incenso e o teu perfume, 
o teu sussurro e os cânticos da Bíblia! 

Escutarás por baixo do teu cume 
os mistérios, a súplica chorosa, 

as lições da moral, do Eterno as glórias, 
o voto humilde, a gratidão serena, 
o tom pesado dos funéreos Salmos, 

a infância dentre as águas renascida, 
os protestos do amor que aceita e cora; 

e o mais que o mal previne e o mal espia, 
gera, vigora o bem e o bem premia, 
suaviza as dores, o prazer modera, 

adoça a vida, aperfeiçoa os homens, 
e por c'roa da paz a paz promete. 

  
Assim, quase debaixo de teus ramos, 
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juntarás o que a mil faria ilustres: 
a raça que milita, e a que triunfa; 

os cultos da saudade, e os cultos vivos. 
  

Cresce pois outra vez, cem vezes cresce. 
Alto, em frente do humilde presbitério, 

torna-te a sentinela das montanhas. 
  

Se o peregrino, atônito, espantado, 
errar nos cumes alongando os olhos; 

se vires muito ao longe os passos frouxos, 
o curvo dorso, o pálido semblante, 

e as cãs sem honra do ancião mendigo; 
indica-lhes a senda hospitaleira, 

mostra-lhes em teu lar os seus penates; 
e dize ao peregrino: — Eis a pousada; —  

e ao mendigo: — Bom velho, andas perdido; 
reconhece o teu fumo, a tua porta, 

teu leito, os teus irmãos, teu pai, teus filhos. —  
  

¡Oh! ¡que viver, que almo viver te aguarda! 
beneficência, paz, respeito, gozos, 

¡quantos bens! ¡e esses bens quão longas eras! 
Mas nós... ¡ah! nossos dias fugitivos 
séculos são se à rosa se comparam, 

mas passam como a rosa a par dos cedros. 
Para ti, de ano em ano a primavera 

virá com pompa nova e novas galas; 
para nós, menos flores de ano em ano 

lhe virão no regaço; menos fogo 
nos olhos, no sorrir menos ternura. 

Eu, que outrora a cantei, que ardi por ela, 
para quem toda a alegre Natureza 
era animada, meiga, inspiradora; 

que doce delirava entre as violetas, 
entendia o favônio e a voz das fontes, 

entrava co'a andorinha em seus prazeres, 
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co'o rouxinol em seus segredos ternos; 
que do meu estro nas visões formosas 

arvoredos, outeiros, grutas, rios, 
povoava das priscas divindades, 

e num mundo só meu, vivia todo... 
hoje, ¡quão frouxa pela mente nua 

sinto raiar a inspiração que imploro! 
Do gênio a seiva, a primavera da alma, 
langue; raro floresce, a longe, a longe. 

  
¡Como! ¡tão novo ainda, é já forçoso 

que a grinalda poética se esfolhe! 
¡Lira que apenas entoou prelúdios, 

já desafina, e jazerá sem honra! 
¿Serão estes os cânticos do cisne? 

  
Ó meus delírios, núncios meus de glória 
¿mentíeis vós? ¿ir-se-iam para sempre 

lágrimas, ilusões, ternura, cantos?! 
¡Ah! ¡sentir-se morrer, que acerba morte! 

  
E tu também, tu morrerás um dia. 

As raízes cansadas de nutrir-te 
não pedirão mais suco à larga terra. 

¡Adeus, ninhos de outrora! adeus frescura, 
sombras, sussurro ameno e cheiro alegre! 
A copa verde que hospedava as nuvens, 

ludibrio d'auras, Arida esvoaça. 
Mas ao menos feliz impresciência, 

dom melhor que mil dons, te coube em sorte. 
Dominas vastamente o ar e a terra, 

sobes vaidoso aos céus, à Estige afundas, 
e baqueias sonhando eternidades. 

  
¡Ó árvore, alevanta-te! ¡desata 

em nossos dias tua umbrosa pompa! 
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Enquanto a raça efêmera dos homens 
vai e vem, faz, desfaz, se eleva, desce, 

tu, fixa, tu do sábio exemplo inútil, 
medra pelo descanso; igual hospeda, 
sorrindo sempre, as estações opostas; 

presta-te aos soes e às luas, que sem conto 
volverão sobre ti; sê caro asilo 

ao favônio que em braços te adormeça, 
e às aves que em teu seio se aninharem, 

e sofre ou goza o teu destino imenso. 
  

¡Ai, nunca de teus ares dominando 
pela terra de Luso ouças ou vejas 

da civil guerra as armas fratricidas! 
Inda agora nos ecos destes montes 
os seus trovões sacrílegos retroam. 

Inda em nossos ouvidos estremecem 
quadrupedante estrepito, relinchos, 
retinir d'armas, rufos de tambores, 
rolar de carros, vozear de chefes, 

e os gritos do clarim, pregões da morte, 
¡Que esposas inda agora estão carpindo! 

¡que mães, filhas, e irmãs, inda hoje em luto! 
Do sangue a cor maldita inda denigre 

esses campos de horror; e as sepulturas 
dos sem número extintos nos combates, 

não florirão inda esta primavera. 
Do raio o fumo a Lusitânia assombra. 

  
Ó Paz, filha do céu, mãe da abundância, 

da inocência e do amor irmã e amiga, 
alma Paz, volve a nós, que assaz é tempo. 

De opulentos avós mesquinhos netos, 
já não pedimos bens: aos descendentes 

do povo infesto a Roma e Rei do mundo, 
basta um pouco de pão em paz comido. 

Sobre os antigos louros desfolhados 
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caiba-lhe ao menos respirar dormindo, 
¡Que ideia tão inóspita e gelada!... 

  
¡Águas! ¡águas! ¡reguemos o bom cedro! 

¡lá se vai por o sol! ¡cá nasce a lua! 
Ó lua, vem propícia à jovem planta; 

e tu, dourado sol, propício volta. 
  

¿Quem bate?... ¡parabéns! dançai, folguemos? 
¡eis o pobre! ¡ei-lo! ¡é Deus que a nós o envia! 
¡sim! da parte de Deus vem sempre o pobre. 
Entrou à rega; ¡é fausto o agouro! ¡é fausto! 

enchei-lhe a taça, beberemos todos. 
  

Conduziram-no ao lar; da farta ceia 
levá-lo-ão consolado à fofa cama. 

Agora, que estou só, que apenas ouço 
o mui longe cantar das fiandeiras 

na aldeia d'além-rio, ¡oh! vem... ¡sentemo-nos 
ao pé do que algum dia há de abrigar-nos, 

cândida imagem de Maria ausente! 
segredarás aquela de que és sombra, 
que para ela está guardada a glória 

de casar algum dia uma roseira 
ao já seguro tronco. ¡Ai, doce emblema 

da queda e flórea vida, enlevo de ambos! 

XLIX 

Versos a este modo, e até somenos, brotaram por ali muitos nas 
temporadas luminosas, ou menos escuras; e em quase todos eles 
brilhava, ou se entrevia, a estrelinha polar, para onde apontava o 
meu coração magnetizado. 

¡Pudera não! Todo o solitário tem lá sua visão de que se não 
desapega por mais que faça. 
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O poeta das tristezas não sonhava senão Roma no Ponto Euxino. 

São Jerônimo, na sua cova, batia com a pedra nos peitos, a ver se 
matava lá dentro sedutores fantasmas de mulheres. 

Eremitas na Tebaida, invocando Anjos do céu, eram tentados de 
demônios terrestres formosíssimos. 

Petrarca, em Valchiusa, tinha Laura morta engrinaldada sobre um 
altar a escutá-lo. 

Camões na gruta de Macau não estava sem Natércia. 

Maria, nos fraguedos do Caramulo, não podia deixar de raiar-me a 
cada passo, como a lua, que, entre fagueira e melancólica, se encobre 
e descobre de contínuo ao que transita por moitas e bosques; e, ou 
ele vá, ou pare, ou retroceda, o acompanha sempre, e lhe dá a sentir, 
com enternecido agradecimento, que não vai só. 

O mais e o melhor da minha poesia inculta dirigida a ela, não era 
porém o que se escrevia; era sim o que se me ia 

de noite em leves sonhos que mentiam, 
de dia em pensamentos que voavam; 

lírica interior, que todos, cuido eu, conhecerão, ou conheceriam 
alguma vez; bafagens que veem direitas do paraíso à alma, e da 
alma se tornam para de onde vieram, sem deixarem cá embaixo 
vestígio, mais que um frêmito voluptuoso no coração, que de fora se 
não percebe. Veem-se manar lágrimas sem dor, errar pelos lábios 
uns sorrisos não alegres, mudar cores o semblante, despegar-se dos 
seios um suspiro, as mãos estenderem-se à procura do que quer que 
seja; vê-se tudo isto, e diz-se: — É um visionário, ou está sonhando; 
— e não é senão um poeta, que está lendo em si o mais celestial 
poema que nunca houve, mas que nem ele tornará a abrir, nem 
outrem jamais adivinhará. 

Desses poemas fiz eu, e perdi, inumeráveis. 
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Fazia-os ao pendurar ritualmente no crepúsculo da tarde de cada 
sábado uma capela de murtas nos ramos do meu cedro, consagrado 
a ela, e que me parecia tão desejoso de festejá-la como eu próprio; 
fazia-os deitado nos povais de tijolo de São Sebastião, ao ramalhar 
das carvalheiras, pelas sestas; fazia-os regando o jardinzinho de 
narcisos, gradeado de canas, por baixo da fonte do passal; fazia-os 
encostado sozinho a desoras pela noite velha à janela do meu 
quarto, que deitava para a banda do horizonte, onde devia ficar o 
dela; fazia-os ouvindo ler versos apaixonados, que todos no espírito 
se me traduziam, e se combinavam na minha história, muito mais 
apaixonada que eles todos; fazia-os escutando lá de um outeiro o 
sino das Ave-Marias, ao cessarem os trabalhos da terra, na hora em 
que o céu acende, como lâmpada para infinitos amores, a estrela 
magnífica de Vênus; mas sobretudo os fazia fechado por dentro na 
minha Vila Viçosa de palha, junto à Pedra Branca, ao abrigo das 
chuvas e frios, do sol e dos ventos, de rumores e distrações, livre de 
olhos, de ouvidos e de pensamentos estranhos, só por só com a 
minha ausente. Para ela renovava as flores e a água na urna de barro 
sobre a mesa entre os sofás de cortiça. Ouvia-a cantar ao som da sua 
viola francesa; dizia-lhe extremos de brandura, que nenhuma 
linguagem humana traduzira; perdia-me pelos misteriosos 
labirintos da sua sensibilidade, nunca dantes franqueados; escutava 
o meu nome tornado música pelos seus lábios; recostava-a num 
coxim de rosmaninho; ajoelhava-lhe aos pés em adoração; voava-lhe 
aos braços, e ansiava morrer ali assim, porém com ela, que eu sou o 
irmão mais novo de Propércio: 

Tunc ego, sed tecum, mortuus esse velim. 

Nada me inspirava tanto como a boa da casinha, tão depressa e tão 
sem custo edificada, que parecera improviso de Sílfides e Silfos, e na 
qual se dissera terem eles ficado; ¡que assim era prestigiosa! 

Fora sempre a minha ambição mais levantada, e algumas vezes me 
chegou a ser esperança também, o possuir vivenda minha em torrão 
meu, por mim delineada, feita aos meus gostos, sem vizinhos mas 
respirando hospitalidade; solitária, mas ridente; sem fausto, mas 
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abundante em comodidades, em graças profusíssima. Aquilo de 
poder um homem dizer que tem a sua cama, a sua mesa, a sua 
lareira, e os seus livros, entre paredes e debaixo de telhas muito 
suas; que vive e pernoita com raízes no solo; que enfim é dono, para 
fruir e testar, de uma porção do terceiro planeta vindo do sol, ainda 
que não sejam senão poucas braças; e que o Imperador de França 
não é mais senhor, nem porventura tanto, das suas Tulherias... deve 
ser umas delícias muito grandes. Nunca as experimentei, nem 
experimentarei já agora; mas imagino-as; e pode-se dizer que as 
sonhei, sem dormir, no meu áureo salãozinho de feno. 

¡Como eu ampliava tudo aquilo com a varinha de condão da 
fantasia! a um lado, a alcova nupcial, com suas janelas cortinadas de 
verde pela frondosidade do pomar contiguo; a outra parte, a saleta 
do fogão para o inverno, dominado aos bustos de Safo e Anacreonte, 
a olharem para as estátuas de Homero e de Virgílio; aqui, a livraria 
com a mesa para a escrita, e dois espaldares de braços; a casa de 
jantar com sua fonte e viveiro de aves, e a porta larga e envidraçada 
aberta para a horta ajardinada; e a voz de Maria, a presença de 
Maria, a música do seu vestido, o calor da sua bondade alegre e 
vigilante, por toda a parte. 

Basta, basta já de pisar folhas de outono que murmuravam viçosas e 
rescendentes por cima e em derredor, e agora me estalam pálidas e 
secas por baixo de cada passo. 

L 

Aí fica entregue ao público da minha terra, pelo ter em conta de 
amigo, a Chave do meu Enigma, assim como se põe nas mãos do 
melhor e mais próximo parente a do caixão dourado e fúnebre que 
desapareceu. 

Como de hoje avante nunca mais havemos de tornar a este assunto, 
acrescentarei ainda algumas palavras, e as derradeiras, destinadas a 
aclarar outro suposto mistério com que as trevas deste se 
duplicavam. 
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O imortal autor da Epopeia naval portuguesa, o meu bom e velho 
amigo Joaquim Pedro Celestino Soares, fazendo-me a honra de me 
dedicar este seu recente monumento de glórias portuguesas, mostra-
se maravilhado de que eu pinte, sem os ver, tantos quadros da 
Natureza. Muitas pessoas antes dele tinham manifestado igual 
admiração, para mim obsequiosa, e mais que obsequiosa — 
lisonjeira. 

Supondo que as minhas descrições de objetos visíveis, desde 
as Cartas de Eco, Primavera, amor e Melancolia, até às presentes 
páginas, contêm algum longe desse mérito que tão benevolamente 
se lhes atribui, aqui está a explicação que eu posso dar desse 
fenômeno simplicíssimo. 

Teve a nossa criança, enquanto o foi, e segundo já vos disse, uns 
olhos de formoso brilho, vividos, buliçosos perscrutadores 
insaciáveis, e de um alcance desmedido. Mais de uma vez ouviu 
dizer a sua mãe, que pareciam duas janelas armadas de festa, onde a 
alma vinha contente lá de dentro espairecer mirando-se no 
Universo. 

Por volta dos seis anos, a segunda enfermidade, de que já vos falei, 
enfermidade pior que a imaginária tísica, fechou inopinadamente 
aquelas janelas, deixando passar apenas, através, uns reflexos 
duvidosos de claridade, frios, desvestidos de cores, desertos, 
importunos; clarões, que, em vez de trazerem alimento a percepções 
e alegrias, só ocasionavam pelo contrário dores físicas no órgão, por 
então só vivo para padecer. Este mesmo inútil e violento crepúsculo, 
foi portanto necessário repulsá-lo; um véu de seda negro foi lançado 
sobre a inocente cabeça; fecharam-se-lhe profundíssimas as trevas; a 
vítima, o meio-morto, descansou; ouvia chorar, não sabia por quê. 

Se um cadáver no sepulcro pudesse pensar, ¿sobre que pensaria? 
Sem dúvida sobre o anterior viver que se lhe acabara; revolveria, 
combinaria de mil maneiras as ideias do pretérito, como um avaro, 
debruçado sobre o tesouro, mergulha os braços até aos cotovelos, e o 
coração até às aurículas, no seu charco inútil de ouro e prata. A 
pobre criança ruminava às escuras as visões em que se pascera na 
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claridade; ia-as convertendo devagar em substância própria. Como 
por fora fazia noite, iluminava-se por dentro com quantas luzes se 
lhe tinham prevenido a tempo, e que ela instintivamente espertava 
de contínuo. O seu espírito era como a lâmina fotográfica, ainda não 
inventada: recebera as imagens; fechara-se-lhe depois a câmara 
obscura; agora estava-as fixando em si próprio por uma química 
natural; fora espelho, era estampa. 

Passaram anos; levantou-se o véu negro; Deus apiedado tinha outra 
vez dito: “Faça-se a luz.” Reapareceu o dia. 

¿Reapareceu? não; veio novo, diverso, de natureza estranha; uma 
espécie de dia crepuscular; entre ledo e saudoso; misto de 
realidades, verossimilhanças, conjecturas, sonhos; comparável 
porventura, sem grande impropriedade, ao que são algumas das 
fantásticas noites de lua cheia no estio, ou ao alvor espalhado no 
Elísio pelos poetas. 

Pensando bem nisto, não posso deixar de render graças à 
Providência, e de descobrir nesta sua liberalidade, e mesmo nos 
precedentes rigores, novas induções para acreditar, entre mim, que 
toda a minha predestinação era, como desde o princípio me 
aventurei a dizer-vo-lo, que não fosse eu jamais outra coisa senão 
cantor, e não fosse cantor senão de ternuras. 

Vós, que ledes pelos vossos próprios olhos isto que vos eu escrevo 
por mão alheia, vós, que desfrutais, sem a aproveitardes assaz, a 
dita de possuirdes uma excelente vista, sentireis porventura alguma 
dificuldade em conceber aqui o fundo do meu pensamento. Ora 
vejamos se vo-lo decifro. 

LI 

Com ser a luz uma comunhão universal do amor Divino, mesa 
infinita em que os soes aos milhares ministram aos planetas sem 
conto; e aos entes sem limite de que os povoou o Onipotente, é 
contudo certo, que, assim como vão desiguais os quinhões de luz de 
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cada sol aos planetas e satélites que a distâncias entre si diversas o 
rodeiam, assim também na esfera que habitamos, por exemplo, a luz 
vem medida aos sítios, às estações e às horas, às espécies, aos 
indivíduos, às idades e às circunstâncias, em proporções 
diversíssimas, todas calculadas, todas certas, e todas em harmonia 
com as complicadas precisões de um sistema geral e perfeitíssimo. 

Comparai a claridade das cinco zonas; em cada zona, a das quatro 
estações; e em cada estação, a das montanhas, dos vales, dos 
bosques, e das cavernas; a da manhã, do meio dia, da tarde e da 
noite. Depois em cada lugar e à mesma hora, considerai no como a 
luz, banhando e tingindo unicamente a superfície dos corpos 
inorgânicos, incapazes de a sentir, vai abraçar com as suas carícias 
os entes organizados, que nela, e no calor seu companheiro, 
parecem aspirar a vida, o amor, a alegria; a adoração, como sectários 
de Zoroastro. Os vegetais, sem olhos, a bebem, se inebriam, riem-lhe 
em flores, com murmúrios lhe falam, com fragrâncias a lisonjeiam; 
brincam-lhe com os raios, decompondo-os na folhagem buliçosa, 
resurtindo-os; alvoroçam-se com a aurora, pendem-se e fecham-se 
ao escurecer; despem galas no inverno; na primavera retoucam-se e 
amam; no estio pompeiam e triunfam. Mas nesta mesma 
generalidade ¡que diferenças e quase exceções! Para todos a luz é 
condição do ser e felicidade; mas o musgo que prospera na 
penumbra da Islândia, pereceria fulminado como Sêmele, se o 
ardente sol dos trópicos o visitasse; as plantas magníficas dos 
trópicos, nas nossas latitudes, só temperadas, morreriam cegas à 
míngua de esplendores. Uma erva ala-se do fundo do fojo para o 
celeste amante, a quem o girassol no seu jardim vai também 
seguindo com a larga fronte dourada, que parece um retrato 
efêmero do belo astro, explica a fábula de Clície, e dá razão aos dois 
versos do Camões: 

Transforma-se o amador na coisa amada 
por virtude do muito imaginar. 
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Entretanto as grutas e os subterrâneos lá têm não menos seus jardins 
umbrátiles, onde mil espécies vegetais, com uma só gota de luz 
diluída nas trevas, alimentam e aditam a existência. 

Os animais, se excetuarmos algumas raras espécies mais baixas na 
jerarquia, que parecem não ver, dado se voltem para a luz como as 
plantas, os animais absorvem-na com delícias. 

Os seus olhos são os vasos de gemas finíssimas por onde os seus 
espíritos a bebem; mas nestes vasos sem conto, ¡que diferenças nos 
tamanhos, nos feitios, nas cores, nas propriedades! Todos se enchem 
à imensa cascata de luz que jorra inexaurível: quais em golfadas 
copiosas, quais em estilas diminutas; estes, sombria, que fora trevas 
para aqueles; aqueles, tão luxuosa, que cegaria a estes. A águia 
devassa do alto os pormenores da campina; o inseto perscruta, com 
inveja dos sábios, o ignorado mundo dos infinitamente pequenos; e 
eximindo-se por sua tenuidade à perspicácia humana, é ainda 
porventura condor, elefante, e lince para universos vivos, nem por 
nós sonhados, e de mil vezes mais espantosa exiguidade. Há olhos-
telescópios, há olhos-microscópios, olhos que aproximam, olhos que 
afastam, olhos que alternativamente afastam e aproximam, olhos 
que se fitam retos num só ponto, olhos que miram para todas as 
partes ao mesmo tempo, olhos para o dia, olhos para a noite, olhos 
únicos, olhos multíplices, olhos, em suma, que só a Sabedoria de 
Quem os ideou e perfez poderia discriminar e abranger em 
descrição ou computo. 

No meio destas miríades de órgãos destinados a pascer-se nas 
lindezas e magnificências exteriores da Natureza, foi ao homem, seu 
filho predileto, que ela deu com a razão e o engenho os mais 
admiráveis de todos os olhos. Enquanto os dos outros viventes, 
afinados pelas precisões circunscritas dos que os possuem, não 
transpõem limites relativos e determinados, os do homem, pelos 
milagres da Arte, tornam-se mais que de águia no alcance 
longínquo; rivalizam com os dos insetos, mergulhando 
profundamente pelos abismos da pequenez; vão buscar para o 
domínio da ciência astros sumidos nas profundezas do espaço, 
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arcanos de anatomia nos vermes imperceptíveis, nos glóbulos do 
pólen das florinhas mais tênues, nos átomos da poeira impalpável; e 
dominadores da luz, pelos instrumentos com que se completam, a 
refrangem à vontade, e a decompõem, como a divina Iris no 
firmamento. 

¡Entretanto a vista humana, assim mesmo dotada, quão pobre não é 
para saciar o ânimo curioso! ¡e então no seu estado natural, que 
miopia! ¡que imperfeição! ¡que falibilidade! Aqueles mesmos 
objetos, que pelo seu volume e proximidade mais parecem estar em 
relação ativa, passiva, necessária, quotidiana, com o espectador, não 
passam de uns mascarados e uns fingidos, que, divertindo-o e 
ajudando-o, zombam dele continuamente. 

¿Que é ver uma rosa, uma árvore, um edifício, um monte, o Oceano, 
mesmo com os olhos mais perspicazes e atentos? É receber de cada 
coisa destas uma ideia vaga, superficial, imperfeita, diminutíssima, 
falsa. Quando não, acuda a lente a averiguar uma só pétala da rosa, 
uma só folha da árvore, uma só polegada do edifício, um só grão da 
terra do monte, uma só gota do Oceano (mas ainda a lente não diz 
tudo); para logo se reconhecer com espanto que isso que se chamara 
ver, não passava de ilusão; era um andar palpando em grosso e às 
cegas alguns vultos grandes; nada mais. Se o mundo moral e 
intelectual nos estão inçados de mistérios, erros, e ignorâncias, os 
aspectos do mundo físico não são menos enganosos; representa-se a 
comédia da vida num teatro já para ela de propósito armado 
pela Natureza, com o mais fictício de todos os cenários: Mundum 
tradidit Deus disputationi hominum. 

Neste caos universal de enigmas e quimeras, o instinto de saber 
impacienta-se, agita-se, barafusta, sonda, investiga, conjectura; 
adivinha às vezes; aspira a matar a grande esfinge, que se ri dele, e 
que não morre. 

O instinto da Arte, menos ambicioso, mais pacato e mais filosófico a 
seu modo que o ardor científico, contenta-se com as brilhantes 
aparências; estuda-as, sem pensar em as dissecar; e, como de todas 
lhe resultam harmonias, todas falam ao espírito e ao coração, sobre 
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todas paira o ideal, de todas se reflete o amor e a sabedoria, não 
precisa, nem pede mais, posto o deseje, e o aproveite quando a 
ciência o desencanta e lho ministra. 

Refletindo nas verdades incontestáveis e vulgares que deixamos 
indicadas, tem-se logo de reconhecer que os poetas, na sua 
qualidade de pintores, só reproduzem aparências, perseguem 
sombras; e, combinando-as e variando-as ao sabor da fantasia e do 
gosto, aquecendo-as de afeto, e arraiando-as de idealidade, criam 
para a alma, dentro num mundo fantástico, outro mundo ainda 
mais fantástico. ¿Não é assim? 

Ora pois: a criança tão nossa conhecida recebera, nos anos das 
primeiras e fortíssimas impressões, as ideias, como vós em igual 
idade as recebestes, e as continuais a receber, dos objetos que aos 
olhos se oferecem em multidão; depois, fechada a sós com essas 
ideias, não as destruiu: fortaleceu-as, confirmou-as; depois 
finalmente, quando entre ela e o espetáculo se ergueu de novo o 
pano, e a cena lhe apareceu transfigurada, isto é, quando reviu 
menos vividos e distintos os mesmos objetos, tirou das suas 
reminiscências com que os completar. 

LII 

—¿Mas como é— insistem— que, distinguindo apenas, e a curta 
distância, os vultos grandes e as cores, consegue descrever, não sem 
alguma verdade, quadros da Natureza vastos e minuciosos, cujos 
originais sem dúvida lhe escapam? — Do mesmo modo, pouco mais 
ou menos, como qualquer leitor por uma descrição poética debuxa 
no seu espírito um objeto, cujo total nunca viu, mas cujas partes 
componentes a uma e uma lhe são todas familiares. Variando os 
elementos que possuo, vou compondo os quadros a meu gosto. 

Mas o que sobre isto vos poderia amiudar, já versos meus o 
disseram, agradecendo a um pintor amigo, a Sendim, o ter-me 
retratado. Se os lestes, saltai as seguintes páginas; se os não lestes, e 
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vos interessa tal investigação, aqui os tendes. A mim apraz-me 
reproduzi-los; são já hoje saudades de vinte e tantos anos. 

Já desde Homero, em tráficos do Pindo, 
amigo meu Sendim, não roda o ouro. 

Versos, bustos, painéis, primor das graças, 
pague-os seco Bretão por somas brutas, 

se muito há que do autor deu cabo a fome. 
Lisonja em metro, em mármores, em cores, 

encomende-a o mimoso da fortuna; 
pague com seus dobrões a glória alheia. 

Nós que, longe da terra, ao vulgo estranhos, 
vivemos fácil vida anacoreta 

por solidões de imaginário mundo; 
que os louros para nós por nós plantados 

ouvimos sussurrar por sobre o colmo 
da ermidinha onde as musas nos visitam; 

nós, nós, a quem deu alma a Natureza, 
não térrea, não mortal, não simples alma, 

de instintos animais fugaz composto, 
mas generosa, esplêndida, sublime, 

misto da etérea luz, do olor das rosas, 
do gorjeio do cisne, e do profundo 

bramir do Oceano, e do beijar das rolas, 
e do albor melancólico da lua, 

e da calma do estio, e das sonoras 
bafagens tuas, Héspero, e do lume 

trêmulo e cismador dos longes astros, 
não pomos preço vil ao que é sem preço. 

  
Como lá noutra idade, entre homens símplices, 

colono, pescador, monteiro, artífice, 
de mão a mão seus cômodos trocavam, 

tal dura e durará comércio nosso. 
Irmãs, e não rivais, as artes-belas 

apertem mais e mais seus mútuos laços; 
sua origem comum, seus fins os mesmos, 
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impõem-lhes lei de amar-se, unir esforços, 
umas às outras realçar o encanto. 

Mais, muito mais que irmãs, são todas uma; 
em nome, em forma vária, é uma a essência: 

a beleza, a verdade, anseiam todas. 
  

Pinta o Meônio, poetisa Apeles, 
Fídias derrama em mármore a harmonia, 
Orfeu nos magos sons esculpe os deuses. 

Não há mais que um só Deus, uma verdade, 
uma beleza só; mostrá-la em cores, 

em figuras, em sons, em frases podes; 
são cultos de um só nume em línguas várias. 

A amendoeira em flor é primavera, 
primavera é como ela o céu macio, 

primavera a violeta, os ninhos novos. 
Única e pura a eterna luz do engenho 
dos sentidos no prisma se refrange, 
e sai cambiada em fúlgidos matizes. 

Como as cores são luz, são estro as artes. 
  

De nossa indústria os frutos permutemos. 
O mago teu pincel doou-me aos evos; 
se os versos meus aos evos resistirem, 
nos versos meus reflorirá teu nome. 

  
¡Ah! ¡não poder eu mais! qual tu meu todo 

á estampadora pedra o confiaste, 
capaz de confundir maternos olhos, 

¡não poder eu também pintar no metro 
gênio, vida, expressão, fisionomia 

de quadros, onde a mente aos olhos fala! 
Desigual foi conosco a Natureza: 

amante seu feliz tu gozas dela, 
abraçá-la com êxtase, sorri-te, 

descobre-te um a um seus mil encantos; 
e, como se um tal bem não fosse imenso, 
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diz-te: — “Eis-me aqui, retrata-me, ó ditoso; 
de onde os gostos extrais, extrai a glória.”— 

¡Não assim eu! eu busco-a... ela se oculta; 
chamo-a, invoco... ou não vem, ou só de longe 

fugaz e esquiva se entremostra, e passa;  
como visão por sonhos vaporosos; 

como cena confusa e namorada 
de já perdido livro; como ideia 

da mui longínqua infância, que inda a medo 
por sob as cãs revoa ao pé das urnas; 

ou como o astro da noite em selva umbrosa; 
ou como as vozes de um serão do estio, 
quando da aldeia as virações as levam 

soltas e vagas ao curioso ouvido 
de erradio viandante; ou como o vulto 

de ingrata amada em vão, que evita encontros, 
leve através das árvores refoge, 

sem deixar mais de si que a viva imagem 
de alva roupa esvoaçada e gostos idos! 

Realizo as que a Grécia fabulara 
impaciências do Alfeu, quando entre as névoas, 

doido de amor, frenético, debalde 
a vedada Aretusa andou buscando: 

“Ninfa, vi-te — clamava — ¡ai! ¡quero ver-te!” 
e o ai, com que as florestas apiedava, 

não apiedava o coração da isenta. 
À beira de suas águas fugitivas 

depois cansado e triste ia encostar-se, 
a procurar pelo ânimo saudoso 

que feições enxergou, quais poderiam 
ser as mais que não viu; compunha-a toda, 

linda sim, mas fantástica; e por ela 
com longo afeto os ecos entretinha. 

  
Por isso ninguém peça inteiro canto 

na harpa quebrada. A voz de outros poetas 
que o solte; não me assombra: a solfa inteira 
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perante os olhos seus se desenrola. 
Minha harpa incerta, em solidões, por noite, 

não apontados sons pendente exala, 
a capricho de um zéfiro que adeja. 

De Aquiles, dos Jardins, do Éden os vates, 
e dos Bardos o Bardo, Ossian, o altivo, 

(pelo seu estro o juro; ¡imensa jura!) 
tais não subiram, se às geladas trevas 

desde a infância atro gênio os condenara. 
  

Manhã da alma existência. ¡Oh! ¡como alegre 
me alvoreceste! ¡oh! plena luz, enlevo 
de que o mínimo inseto ignaro goza, 
riqueza de que é rico o mundo todo, 

luz, com pródiga mão dos céus lançada, 
vida, beleza, luz! palavra etérea, 

a única de um Deus no grão momento, 
em que ao formado mundo erguia o pano... 

¡luz! ¡luz! ¡eu te gozei na infância minha! 
¿gozei?... ¿quem te possui goza-te acaso? 

não; pródigo, indiferente, como todos, 
vi-te, desperdicei te ¡Ah! ¡quem me dera 

dessas horas douradas um minuto, 
uma só gota dessas fontes amplas 

por este areal tão seco! ¡Oh! ¡com que sede 
num só momento me vingara de anos! 

¡que joias no poético tesouro 
ávido para um século ajuntara! 

¡Como às imagens pálidas, que à força 
te arranco, ó Natureza, como arranca 

o ouro entre fezes duro escravo à mina, 
como a tantas imagens desbotadas, 
rico legado do menino ao homem, 
revivera o matiz, o fogo, o lustre! 

Então, para pintar florestas, mares, 
não precisara de espreitar confuso 

um ramo a folha e folha, ou já no copo, 
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ágil movido, o rutilar da linfa. 
Se ouvisse descrever a majestade 

de um rosto varonil, de uma formosa 
o encanto, de um menino as graças lindas, 

tudo isso o variara a mente fácil. 
O aspecto do varão nem sempre fora 
a paterna presença. Além de Amália, 
de meus brincos pueris ligeira sócia, 

mais formosas houvera, e mais formosos 
anjos mortais que o meu gentil do espelho, 

de olhos tão vivos, tão corado aspecto, 
riso tão doce, e que eu amava tanto! 

¡Saudades vans; desejos vãos e acerbos! 
Se o mar, se o céu, se os campos se me esquivam, 

rola a mente em seu mundo infindos mares, 
campos lhe alastra de opulência estranha, 
circunvolve-o de céus fervendo em astros. 

Tal de Agenor o filho a pátria perde; 
mas se lei desumana o lança em fuga, 

oráculo febeu condu-lo a tronos; 
por Tiro que perdeu lá funda Tebas, 
a de cem portas nos canoros muros. 

Mas a pátria... era a pátria; aquela Tiro... 
era a Tiro da infância; o sólio, Tebas, 

o Elísio, o Olimpo mesmo, a não valeram. 
  

¡Feliz o para quem da vida as portas 
já se abriram sem luz! Só tem metade 

do humano apego ao mundo e horror à morte: 
não viu, chupando o leite, o seio amigo, 

o sorrir brando, os olhos, e nos olhos 
o coração materno; as irmãs suas 

não foram mais que uns sons; a rosa, um cheiro; 
movimento, o passeio; o sol, quentura; 

um monte, a estiva noite; as Graças... nada. 
¡Longe outra vez, e para sempre longe, 
saudades vans, desejos vãos e acerbos! 
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¿Que me importam canções? ¿que outrem descreva 
com mais próprio matiz do mundo os quadros? 

¿que tenha ou não mais asas para um voo? 
¿que importa que um volume de poesia 
seja um tesouro para mim sem chave? 
¿e que dos seios do ânimo rebentem 

meus versos caudalosos, sem que eu possa 
co'a própria destra abrir-lhes a passagem, 

por onde ávidas páginas inundem? 
¿Não me rege inda a luz os cautos passos? 

¿não me tinge inda ao perto as várias formas? 
livros... pluma... olhos meus e destra minha 

quando jamais noutro eu me faleceram, 
noutro eu onde os amei e os amo em dobro? 

¡Graças a amor, à Natureza graças! 
logrei constante, e lograrei perpétuo 

nos laços fraternais consórcio d'almas, 
nos de himeneu fraternidade nova; 
meu ente nestes entes se completa, 

já bardo sou também... sai, meus versos; 
pura mão, dom dos céus que eu pago em beijos 

solícita vos abre ao mundo estrada; 
sai, voai! da gratidão fervente 

aos olhos de Sendim levai meus votos! 

LIII 

Completemos estas explicações melancólicas. 

Aqueles em quem o amor entrou só, ou principalmente, pelos olhos, 
acham custo em compreender, como desservido da vista se possa na 
alma acender este fogo maravilhoso. A sua mesma ventura é que os 
torna assim pouco filósofos. 

Examinemos. 
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Reuniu Deus para compor a mulher— remate, coroa, e epílogo da 
Criação — a quinta essência de tudo quanto derramara de melhor 
no paraíso, onde a colocou, e do qual, ainda depois de perdido, as 
descendentes de Eva ficariam avivando recordações. Quis Ele, o 
Sumo Fator, fundir-lhe o espírito brilhante e suave de um raio de 
ouro do sol, e de um raio prateado da lua. Deu-lhe a pureza da 
cecém, a alvura do lírio, o pudor e a graça da rosa, a modéstia da 
violeta; acendeu-lhe no olhar brilho de estrelas; descerrou-lhe 
auroras de carmim e pérolas no sorrir; para fala, concentrou todas as 
melodias, balbuciadas no frêmito das virações, no murmurinho das 
fontes, e nos cânticos das aves; modelou-lhe a estatura pela dos 
arbustos mais esbeltos e mimosos; arredondou-lhe as formas, que 
lembrassem os frutos mais gentis e apetecidos; difundiu-lhe os 
cabelos como as ramas pendentes e movediças do salgueiro 
aquático; impregnou-lhos de eletricidade; embebeu-os de um aroma 
que fala; revestiu-os de brilhantismo; tão esmerado e pródigo os 
dotou, que o ouro e as pérolas, as pedrarias, os perfumes, as sedas e 
as flores, ambicionando realçá-los, recebessem deles novo preço. 

Este ente, meio positivo, meio aéreo, meio terrestre, meio céu, que 
volteia por entre nós como anjo desterrado, saudoso, mas contente, 
tendo por fala um canto, a sujeição e a humildade por império; em 
que a fraqueza é graça, e a graça onipotência; cujo encargo é mais 
que eternizar a espécie, — é entretecê-la, domesticá-la, refinar-lhe o 
gosto, os instintos do belo, os arrojos para o bom e para o sublime; a 
mulher em suma, fadada de alguma sorte a ser mãe e mestra, guia, 
arrimo, lâmpada, conselheira, profetisa, esforçadora, modelo e 
prêmio, não só de seus filhos, mas de seus irmãos também, de seu 
consorte, de seu próprio pai, de todos que de perto ou de longe lhe 
pudessem receber diretas ou reflexas as influições; a mulher, a 
mulher— da qual, depois de tantos mil volumes de panegírico, 
depois de uma idolatria universal de seis mil anos, ainda se não 
exauriram louvores, nem jamais se hão de exaurir— não seria a vice-
providência, que devia ser, e que é, no meio da sociedade, se não 
possuísse este complexo inefável de seduções para toda a espécie de 
índoles, de espíritos, de gostos; um laço infalível para cada sentido; 
um milagre para cada incredulidade; para cada infortúnio, seu 
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bálsamo; para cada idade, seu ramalhete; sua estrela para cada 
noite; mão inesperada e macia para cada desamparo; para cada 
fronte que se despedaçaria ao cair, a almofada súbita de um braço 
todo extremos, de um seio todo suspiros, de um coração todo 
divindade. 

Parece que está aqui o ânimo a nadar à sombra de uma sagrada 
Pafos num pego verde e azul, áureo e argentino, embalado pelos 
mais ridentes gênios das ficções; e não está senão folheando, ébrio 
de gratidão, o Gênesis inefável da criatura em quem mais evidentes 
se revelam as perfeições do Criador. O que pareceria um hino, é, 
para quem o souber meditar, uma sucinta e desenfeitada página de 
história natural. 

Ao homem grosseiro, pervertido, gasto, embrutecido, represente-se 
muito embora que a mulher, brotada para seus prazeres efêmeros, 
como as flores, não pode penetrar dentro em nós senão pelos olhos; 
feche-os, e escute: lá está ainda ela com a sua magia. Furte-lhe 
também os ouvidos, como Ulisses às sereias; não a destruiu; o calor, 
os abraços, e os beijos, lhe revelarão completos os seus encantos. 
Não ouse ou não possa tocá-la; um hálito, uma fragrância sutil, que 
não é de flores, mas de vida, — que é mais que de vida, pois é do 
amor, — lhe dirá: aqui está o fruto para a tua avidez e para a tua 
sede. 

É porque a mulher, comunhão perfeita do afeto, é toda para todos, e 
toda para cada um. Triunfa na luz, como numa auréola; enleva nos 
sons, como num cântico; insinua-se por cada sentido; infiltra-se por 
cada poro; não há porta na alma que se lhe não franqueie. É a chama 
elétrica, para a qual não há resistência nem muralhas. Fugi-lhe; 
esquivai-vos; sumi-vos nas entranhas da terra; lá mesmo sereis dela; 
vê-la-eis sorrir-vos, aquecer o vosso jazigo, bafejar cobiças ao vosso 
coração, fazer do vosso nada um universo, reerguer-vos para o céu, 
de que blasfemáveis. 

Pelo que pertence em particular ao homem da nossa história, eis 
aqui chãmente o que eu sei, e que não é muito. 
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Compreendestes, cuido eu, como a grande Isis, a Natureza, a qual 
para nenhum de vós se despe de todos os seus véus, quis ser ainda 
mais esquiva, mais recatada, mais avara para com ele, para com ele 
seu fervoroso adorador. Não se lhe furtou de todo; não apagou entre 
si e ele o sol, como já fizera com o seu Homero; mas anuviou-lho 
como para a solenidade de um mistério mágico; e, mesclando trevas 
com luz, benigna e ainda mãe no seu rigor, lhe ensinou a adivinhá-
la, a completar-lhe as lacunas das realidades com as fantasias, a 
estudar a um e um os seus pontos mais frisantes, e de indução em 
indução, de analogia em analogia, de probabilidade em 
probabilidade, a recompô-la, ou a criá-la, não verdadeira nem falsa, 
quimera organizada de certezas, hipotética nos acessórios, 
incontestável no essencial; retrato seu, imperfeito, mas reconhecível, 
mas formoso, mas simpático, mas inspirativo, mas suficiente e 
sobejo para idolatrias. 

Qual a Natureza lhe aparece e lhe pousa para modelo diante da lira, 
tal lhe assoma diante do coração esta florida cifra da mãe Universal, 
o arquétipo das perfeições: a mulher. 

LIV 

Mancebo, que me hás de ler curioso e condoído: ¿conheces tu 
porventura aquela que te embeleza e te fascina? não te pergunto 
pelos arcanos do seu interior, que ela própria não decifra; falo só do 
que só porventura te seduziu; falo da sua forma externa; falo mesmo 
daquela porção exclusivamente que a arte não some em nuvens de 
tecidos preciosos, em auroras de mil cores, em espumas de rendas, 
em cascatas de ouro, de aljôfares, de diamantes, caos esplêndido que 
sonega um mundo de gentilezas a atrair-te e a repulsar-te; falo 
unicamente do semblante; do semblante que emerge livre, 
dominador e risonho, por cima de tamanha cerração de enigmas. 
¿Vês tu em realidade esse rosto que te encara com tão sedutora 
franqueza, que para ti se banha nu em ondas de luz sob os lustres e 
sob o sol? ¡Pobre iludido! ¡Se o vidro aumentativo to averiguasse, 
talvez recuarias de espanto! a tez mimosa e corada, a tez que 



151 
 

ambicionavas beijar tão lisa e tão perfeita, reconhecera-la vasto 
mapa de cavernas e montanhas, de torrentes mal cobertas, de 
espessuras, homizio e pastagens de viventes, para quem mais que 
para ti foram fabricadas aquelas regiões incógnitas. Com a aparição 
desse mundo de lindezas microscópicas, evocadas por um 
cristalzinho convexo, desapareceria a beldade que a Natureza, 
benignamente enganadora, te inculcava; o que a tua ciência 
ganhava, o entusiasmo do teu amor o perdia sem remédio. 
Decomposta em mil formosuras, aniquilara-se a formosura, que só à 
providencial, à calculada imperfeição dos teus órgãos tinha devido a 
existência. 

¡Bendita sempre e em tudo a Bondade Infinita do Criador! ¡Que 
filósofo insensato se afoitaria a tomar-lhe contas para o censurar! 
Nem eu, nem eu próprio, tenho que murmurar de ser menor que o 
de outros muitos convivas o quinhão que o Pai da luz me concedeu 
no seu festim. 

Cada qual vê a mulher pelo seu prisma, prismas todos diferentes e 
todos ilusórios. O meu, fundido de um cristal mais turvo, decifra-a, 
individua-a muito menos, é verdade; mas em compensação permite-
me à fantasia o completá-la com todos quantos primores sabe, que 
são infinitos. 

¿Querereis dizer-me que são fictícios, que não são ela, esses 
primores? fictícios embora o sejam na origem; mas tornam-se dela, 
são ela mesma perante a alma e o coração que lhos prestaram; é a 
mulher sem-senão, a mulher, a mulher só assim ascendida a grau de 
divindade, mulher exterior mais parecida porventura com o espírito 
gentilíssimo que lhe mora dentro, que o bando de máscaras 
femininas, mais ou menos imperfeitas, que enxameiam por esse 
mundo à procura sempre de homenagens convictas e duradoiras. 

Logo que eu, alquimista combinador e atento, senti uma voz suave, 
em que outros, distraídos com o olhar não atentariam, e que me 
desceu do ouvido ao seio, distilo dela ao brando calor do sangue 
quanto suco ela continha de imaginação ou de Juízo, de melancolia, 
de prazer, de bondade, de inocência, de sentimento. O perfume que 
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dali se exala, já anuncia a deusa. Entrevejo-a; branquejou-me o rosto, 
de onde saíra tanta melodia e tanta alma. Doto-o, fado-o, opulento-o 
como pudera fazer o Oberon mais carinhoso, ou a Titânia mais 
amante. O fantasma, já meio filho da minha adoção, passa por 
diante e perto de mim; reconheço-lhe, ou atribuo-lhe, como Virgílio 
à divina mãe de Eneias, a estatura, o movimento, o andar, que para 
ser adorada se lhe não dispensa: 

Et vera incessu patuit dea... 

e não acrescento, porque o não penso: 

...tu quoque falsis  
Ludis imaginibus... 

Beldade assim composta não é só perfeita, — é inacessível aos 
estragos do tempo, é rosa que poderá morrer, mas não murcha, não 
desmaia, não se desfolha; quando por fatalidade desaparece, 
desaparece toda de uma vez. 

O comum das mulheres produz o comum dos amores: fogos-fátuos 
flutuantes, frouxos, passageiros; para a minha, arde o fogo de Vesta. 

A par desta vantagem, que sem dúvida o é para a poesia namorada, 
um terrível desconto se apresenta logo: 

Os olhos fazem mais que descortinar a formosura: dizem aos dela o 
efeito que ela produziu; suplicam, exoram, convencem, triunfam; 
possuem uma linguagem inata e universal, instantânea e completa, 
elétrica, divina, intraduzível em sons humanos. Carecer desta 
inefável faculdade, gozando-se embora da luz para desfrutar e amar 
a vida, é vagar surdo-mudo pelo crepúsculo numa região verde e 
florida, sem tratar com os moradores. 

¡Grande e horrorosa verdade! Mas outra vez acudiu aqui maternal a 
Providência. Assim como outorgara à fantasia uma intuição 
especial, concedeu à linguagem da poesia, encarregada de suprir a 
do olhar, um acréscimo de viveza, uma força de convicção, de 
sentimento, de lealdade, que pudesse aspirar, a persuadir. 
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Os olhos comerciam o amor, como opulentos, em moedas do mais 
fino ouro, ou em letras que as somam e as cifram num relance. A 
fala, embora poética, mais pobre e mais humilde, vai contando os 
pagamentos do coração a real e real, em cobres gastos de uso, em 
pratas suspeitas de liga e falso cunho; moedas de baixo preço, que 
mil vezes se lhe recusam; mas afinal também salda a sua conta. 

Não me afoito a dizer, nem quase a pensar, que a diminuição do 
primeiro sentido fosse cabalmente compensada com um acréscimo 
proporcional na faculdade de exprimir pela palavra o sentimento; 
creio todavia, que alguma coisa com isso parecida se deu em 
realidade; com o que, já pode ser que o pecúlio poético se 
aumentaria; nova e suprema prova do que assentáramos como 
fundamento no princípio deste escrito, a saber: — Que a Natureza e 
a fortuna andaram concertadas em preparar por todos os meios, 
com os favores e com as sevicias, um cantor, embora inútil para 
tudo mais. 

LV 

Sobre o livro e sua história, nada me resta para acrescentar; narrei 
tudo como o tinha na lembrança; forcejei pelo explicar sem vaidade 
nem modéstia. 

É um pobre escrito, que as almas de bem hão de tomar à boa parte. 

Presunções literárias, não as tem. 

Quem, obedecendo a instintos maus, exercesse nele crítica malévola, 
e até por facílima não muito nobre, juro-lhe eu, sobre minha honra e 
vida, que perpetraria uma feia ação. Deixem aos chacais o 
revolverem sepulturas, e cevarem-se em ossos. 

Sei que há índoles hostis, que ao tomarem um livro novo, levam já o 
fito em dilacerá-lo; e a essas por demais seria o requerer-lhes 
misericórdia. 
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Permitam-me contudo rogar-lhes que esperem para entrarem na 
censura deste, que o autor haja também desaparecido como o 
assunto da obra. No intervalo, que não poderá já ser muito longo, 
agridam, vulnerem, destruam muito embora qualquer outro dos 
seus escritos, e todos; não lhes excetua nem um só, a não ser o 
livrinho do ensino primário pelo amor, porque esse não é dele; é 
propriedade inauferível da puerícia, da Pátria e da posteridade. 

LVI 

A coleção de mais de setecentas cartas, de que saiu como sumário 
a Chave do Enigma, existia completa há poucos momentos ainda; 
daria três volumes que poderiam interessar, se não como história, 
como romance íntimo certamente; ardeu até ao mínimo fragmento, 
ali, debaixo das árvores do meu jardim; eu próprio lhe pus o fogo, 
velei a pira enquanto se não extinguiu, enterrei as cinzas; davam na 
torre do palácio das Necessidades as quatro da tarde deste dia 25 de 
Agosto de 1862. 

As razões que me induziram a este sacrifício, rastreiam-nas todos; o 
que nele sofri, também o calo, que não importa a pessoa alguma. 

A pedra que o há de ficar comemorando, e que algum poeta ou 
alguma poetisa lá para o futuro em estio ou outono de amores 
folgará porventura de visitar com este livrinho na mão, dir-lhe-á 
isto: 

 

 

 

 

 

 

AQUI JAZEM AS CINZAS 
DA CORRESPONDÊNCIA 

DE 
D. M. I. DE BAENA 

COIMBRA PORTUGAL 
E 

A. F. DE CASTILHO 
QUEIMADA NESTE MESMO LUGAR 

AOS 25 DE AGOSTO 
DE 1862 
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LVIII 

Mais uma ou duas páginas para responder já agora às últimas 
curiosidades. 

A 29 de Novembro de 1834, na paroquial igreja do Salvador do 
mosteiro de Vairão, recebia eu enfim por minha legítima esposa a D. 
Maria Isabel de Baena Coimbra Portugal. O órgão cantava não sei 
que júbilos tristes; as Religiosas choravam a perda da sua mais 
espirituosa, mais suave, e mais amável companheira de tantos anos. 
A mão dela, tremia na minha; o alvoroço do seu interior, exalava-se 
baixinho em monossílabos úmidos de lágrimas; eu padecia e gozava 
como homem que ia fugir com um tesouro furtado. A boa D. Ana 
Lucinda não pudera assistir à cerimônia; ¡tanto a desejara enquanto 
só a vira no futuro! e agora... desamparavam-na as forças para a 
encarar; jazia doente na sua cela deserta. Maria tomou-o por agouro. 
¡Nunca céu sem nuvem sobre alegrias humanas! 

Dois anos, pouco mais, durou a nossa união sempre harmoniosa e 
íntima; sempre tal, qual ma haviam prometido os meus devaneios 
poéticos tão ambiciosos. 

Ao longo desse breve prazo, de que nunca me poderei esquecer, foi 
sempre Maria a melhor metade da minha alma; os olhos e voz para 
a minha leitura; a mão para a minha escrita; a inspiradora para os 
meus versos; a conselheira nas minhas incertezas; a vestal para o 
fogo das minhas pequenas ambições; a sócia, a luz, a explicação dos 
meus passeios; o calor, a fragrância e a música da minha pousada; 
um enxerto da árvore da vida no meu teixo; o eco do meu coração; o 
meu estro fora de mim a mostrar-se-me, a abraçar-me, a não me 
perder hora nem minuto de dia nem de noite; ela, ufana, de mim 
como de uma glória; eu, dela encantado como de uma felicidade. 

Filhos são nós que apertam os vínculos naturais entre o homem e a 
mulher. Teve o céu por supérfluo dar-nos filhos; estreitar-nos mais 
era impossível. ¡Grande misericórdia foi aquela! a pobre assim, 
levou para o céu uma saudade única. 
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Uma enfermidade longa, durante a qual a sensibilidade de Maria, 
como clarão de alâmpada que se quer extinguir, me pareceu ainda 
mais viva, a pouco e pouco a arrastou até à borda dos desenganos, 
desenganos para ela e para todos; para mim não, que por instinto de 
vida, repulso constantemente, e até última, o crer na desgraça, o 
admitir-lhe mesmo a possibilidade. 

LVIII 

Num dos dias de janeiro do ano de 1837 (os que hoje contam menos 
de vinte e cinco anos não eram ainda nascidos) Lisboa toda 
branquejava amortalhada em neve profundamente (as memórias 
meteorológicas poderão dizer a quantos foi; eu esqueci-o, ou nunca 
o soube); sei que nem os velhos se lembravam de ter jamais visto 
por aqui espetáculo assim alpestre; nem de então para cá se 
renovou. Era um dia pálido e lúgubre, que gelava o coração e as 
esperanças, — um daqueles dias, não sei se amigos se adversos, não 
sei se verdadeiros se mentirosos, mas bons para se fecharem os 
olhos e se expirar com mais desapego da terra. 

O quarto da resinada e valorosa vítima, que repartia, sorrindo, 
esperanças que ela mesma para si já não queria, tinha a janela 
fechada às tristezas de fora; as do interior lhe sobejavam; uma 
lamparina aos pés da Imagem em vulto da Senhora Mãe dos Homens, 
— madrinha de Maria, e objeto da sua devoção de toda a vida, — 
atraia, como um reflexo precursor da luz perpétua, a vista 
perturbada da paciente, indo e vindo da Imagem, que parecia 
chamá-la, para o amante, que, recostada a fronte sobre o seu 
travesseiro, e apertando-lhe a mão, lhe suplicava mudamente o não 
deixasse. 

Reconcentrou enfim, por um supremo esforço feminil os 
remanescentes do seu vigor exausto; e mandando chamar meu 
irmão, que na próxima sala chorava por ambos nós, nos disse: que 
sentia já a sua existência na vazante, e era tempo de aparelhar a 
alma para as bodas eternas; enquanto lhe restava entendimento e 
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fala, queria dirigir a cada um de nós um rogo que de propósito 
reservara para aquele momento em que nada se recusa. 

Cada um jurou cumpri-lo, fosse qual fosse. 

— “Tenho pena de ti, ¡meu pobre poeta! — prosseguiu ela após 
alguns momentos de concentração. — Sei que deixo um grande 
vazio na tua vida. Se Ana Lucinda não fosse freira, essa conhecia-te 
como eu, amava-te quase tanto como eu, podia continuar como tua 
esposa a obra da tua felicitação, que eu deixo incompleta. Se jamais 
a ventura te deparar outra mulher de alma, e capaz de compreender 
a tua, instruída, amante, superior ao vulgo dos espíritos, apta enfim 
para te servir e consolar, oferece-lhe o lugar que eu deixo ermo nos 
teus destinos; eu mesma abençoarei lá de cima a vossa união.” 

Vim a cumprir-lhe o seu desejo testamentário; ela desempenhou-se 
da promessa. 

Então, voltando-se para o nosso querido irmão, e depois de lhe 
agradecer todas as melindrosas manifestações de afeto, que tantos 
anos havia nos liberalizara, sem cansaço nem quebra, lhe suplicou, 
doce e graciosa como um anjo, cujas asas de prata já começavam a 
despontar, lhe outorgasse enfim a casinha cândida com que tantas 
vezes lhe fizera sonhar; agora, para a erigir bastava uma só pedra; 
que lhe pusesse uma inscrição, na qual ao nome dela se ajuntasse o 
dos seus três poetas: o meu, e o dos seus gloriosos parentes — 
Ferreira e Tolentino. 

 A bela alma partiu. 

LIX 

No cemitério de Nossa Senhora dos Prazeres o túmulo Nº 48, 
convizinho à ermida da Virgem, deixa ler este epitáfio: 
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NOTAS 

Primeiros desastres de Castilho 

Tendo 1 ano de idade caiu Castilho em casa, dos braços da ama, por 
uma escada de pedra, e quebrou o osso esterno, onde conservou 
sempre defeito. Ficou tão abalado, que chegaram os pais a recear se 
lhe extinguisse a vida. Aos 4 anos teve tosse convulsa, e deitou 
muito sangue pela boca. O estado em que ficou, obrigou sua mãe a 
levá-lo para o campo. Isto tudo (note-se) foi antes do ataque de 
sarampo que o cegou aos 6 anos. 

 
Quinta dos Azulejos 

Sobre a quinta dos Azulejos (também outrora chamada do Príncipe), 
no largo do Poço, no lugarejo do Paço do Lumiar, junto a Lisboa, 
veja-se o que vem nas Memórias de Castilho, por Júlio de Castilho, 
tomo I. O poço que se via no meio do tal resumido largo já não 
existe. Engana-se Castilho atribuindo a esta quinta, por conjectura 
vaga, a honra de ter comunicado ao lugarejo o seu nome de Paço. 
Essa glória, segundo o erudito Vilhena Barbosa, pertence talvez à 
quinta dos Duques de Palmela. 

É ainda hoje a quinta dos Azulejos um belíssimo espécime dos 
jardins nobres e ricos do século XVIII. Pena e grande pena foi, que 
os modernos próprietários destruíssem o arvoredo antigo, os buxos 
aparados, as murtas, etc., dos jardins em estilo velho, para substituir 
essas regradas opulências vegetais por outras invenções 
pertencentes ao chamado jardim inglês. Estas serão muito belas, mas 
desdizem dos azulejos primitivos, que lá campeiam ainda, e são dos 
mais vistosos, dos mais corretos, dos mais agradáveis que podem 
ver-se. 

Quando, na muitos anos, visitou essa quinta o Poeta, ainda o estado 
antigo da parte rústica do prédio se conservava intato. É lástima que 
o alterassem. 



160 
 

Antigos donos da quinta dos Azulejos 

Não se conhece (se é que existiu) parentesco da família do Poeta 
com os donos da quinta dos Azulejos (ou do Príncipe). Pelo lado 
Castilho não seria decerto. A ter existido, deve ter provindo da 
família materna, que era de Lisboa e seus arredores, ao passo que a 
do Doutor José Feliciano de Castilho era de Coimbra, Aveiro, São 
Lourenço, e Bairrada. Sem haver consanguinidade, bem pode ser 
que as duas famílias, que parece eram bastante íntimas, se tratassem 
por parentas, a princípio por gracejo, depois por costume. Não 
sabemos dizer quem hoje representa a família de Amália. 

 
Tomaz dos passarinhos 

Tomaz dos passarinhos é o personagem de um dos contos do falecido 
e talentoso Rodrigo Paganino no seu lindo livro Contos do tio 
Joaquim, livro que muito agradou a Castilho, e que ele ouviu com 
gosto ler umas poucas de vezes. 

 
O Paço do Lumiar a uma légua de Lisboa 

“Estou ditando a uma légua de distância”— dizia Castilho e bem. A 
Chave do Enigma foi escrita na casa que o poeta habitava, na rua 
Nova de São Francisco de Paula, nos 25, 27 e 29. Desta casa apenas 
existe hoje menos de metade. 

 
José Peixoto do Vale 

Era o nome desse abalizado professor no Geral do Cunhal das Bolas. 
Coube-lhe a glória de mestre de Castilho; este mencionou-o mais de 
uma vez em vários livros. 

 
Cemitério de honra 
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Castilho propôs e advogou a criação de um cemitério de honra para 
mortos célebres e beneméritos da Pátria. Não os queria encerrados 
num Panteon; queria-os num vasto jardim cheio de sombras, 
zumbidos, e vozes de pássaros, à sombra da Cruz. Nas notas do 
seu Camões tratou largamente o assunto. Não foi ouvido. 

 
Bustos de homens notáveis 

Castilho propôs mais de uma vez que nos passeios públicos se 
colocassem bustos de Portugueses notáveis. 

 
Camões 

Em 1836 propôs Castilho, na assembleia geral da Sociedade dos 
Amigos das Letras, em Lisboa, se buscassem os ossos de Camões, e 
se lhes prestasse homenagem nacional, solene e pública, segundo o 
programa que apresentou. Procurou os ossos, e achou-os, dirigindo 
uma Comissão especial nomeada expressamente pela mesma 
Sociedade. A nova Comissão de 1854 discordou da argumentação de 
Castilho, e deu outros ossos como sendo os do Épico. Entretanto 
Castilho conservou sempre a convicção de que o seu raciocínio na 
busca era o verdadeiro. 

Castilho tinha a maior ufania e satisfação em escutar à sua 
consciência dizer-lhe que em 1836 tinha ele procurado (e achado) na 
igreja de Sant'Ana os restos mortais de Camões. Sobre todo esse 
complicado assunto pode ler-se o que se trata detidamente 
nas Memórias de Castilho, Livro III, no Instituto de Coimbra. Não 
fizeram caso dos argumentos, e levaram para os Jerônimo uns ossos 
quaisquer. Consulte-se o consciencioso livro do ilustrado sr. Padre 
Sebastião de Almeida Viegas A verdade acerca dos ossos de Luiz de 
Camões. 
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Palácio do Arco de Almedina 

A casa do Arco de Almedina, em Coimbra, ainda hoje é 
denominada dos Castilhos pela ter habitado esta família muitos anos. 
A vista do pátio foi reproduzida no volume antecedente a este. 

 
Maria Teles 

Julgava Castilho, com muitos seus contemporâneos, que o 
tristíssimo caso do assassínio da infeliz D. Maria Teles se tinha dado 
no casarão velho, ou Torre, junto ao Arco de Almedina. Era engano; 
sabe-se hoje que não foi aí. 

 
A educanda 

O nome adotado pela educanda, Maria da Expectação Silva e Carvalho, 
não era o que usava, mas tinha forma simbólica. Maria era com 
efeito o seu nome próprio. A Expectação alude à expectativa, em que 
ela se achava, de ser, ou não, correspondida pelo 
Poeta. Silva e Carvalho eram apelidos da Casa de seu pai; Francisco 
da Silva Coimbra de Carvalho, Cavaleiro professo na Ordem de 
Cristo, Fidalgo da Casa Real, casado na freguesia das Mercês a 27 de 
Outubro de 1785 com D. Maria Fortunata Agostinha de Portugal, 
nascida em 12 de Outubro de 1766 na freguesia dos Anjos. O nome 
exato da incógnita era D. Maria Isabel de Baena Coimbra Portugal. 

 
D. Tourís 

Esse D. Touris, ou Turís Sarna, é, segundo os nossos antigos 
linhagistas, progenitor da nobre família dos Barbudos, à qual 
pertenceu o senhorio da vila de Barbudo, concelho de Vila-Chã, 
comarca de Pico de Regalados (hoje freguesia de Parada, concelho 
de Vila Verde). D. Leonor de Barbudo, natural de Odemira, filha 
única e herdeira de Rui Filipe de Barbudo e de Isabel Rebelo Falcão, 
casou com D. Francisco de Baena, vereador da câmara de Odemira, 
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e filho de D. Hernando de Baena, o primeiro que de Sevilha se 
passou para Portugal, e teve em 30 de Outubro de 1501 o foro de 
Escudeiro fidalgo. 

Foram primeiros avós do Desembargador do Paço João Sanches de 
Baena, que na sua mocidade usou também o apelido de Barbudo, 5º 
avô da educanda de Vairão. ¿Quem diria ao fundador, que passados 
séculos ali tinha de habitar uma sua descendente? 

 
Os Sanches de Baena 

Vivia essa senhora recolhida em Vairão, com sua irmã D. Maria do 
Carmo (mãe do atual Visconde de Sanches de Baena). Tinham um 
irmão Luiz da Silva Coimbra de Carvalho, cadete, falecido novo em 
resultado de feridas recebidas na guerra peninsular. 

 
Pigmaleão 

Parece haver entre os antiquários mitólogos certa confusão entre 
dois Pigmaliões, um escultor insigne, e um rei de Tiro; Castilho 
(como alguns outros) fez dos dois um só. 

 
O Imperador de França 

Referência a Sua Majestade Napoleão III, que em 1861 reinava, sem 
que ninguém pudesse pressagiar a sua desastrosa queda oito anos 
andados. 

 
Cinzas da correspondência do Poeta 

O sr. Ernesto Loureiro, comprando o prédio de São Francisco de 
Paula, depois da saída de Castilho em 1871, determinou edificar aí 
um prédio novo para sua habitação. A metade septentrional da casa 
velha foi arrasada, e nesse sítio e em parte do jardim se levanta hoje 
um chalé. O sr. Loureiro, cujo fino espírito e cujo afetuoso coração se 
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compraz no culto do passado, quis respeitar a lápide posta pelo 
Poeta; mas sendo necessário removê-la, fê-lo com cuidado, com 
carinho, com amor, e pô-la com o cofre das cinzas em outra parte do 
mesmo jardim, juntando-lhe um pedestal por acessório, e o busto de 
Castilho. Tudo isso consta minuciosamente de um auto ali 
celebrado, e que se acha intercalado no lugar respectivo 
das Memórias. O que praticou o sr. Ernesto Loureiro honra 
sobremodo o seu caráter. 
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