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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, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se 
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da 
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 
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COMO SE SUICIDOU CAMILO CASTELO BRANCO 

 
No dia em que, em 1890, se verificou o triste acontecimento, o 
correspondente do "Comércio do Porto" transmitiu por via 
telegráfica para o seu jornal o relato fiel da tragédia. Contou-a do 
seguinte modo, em estilo desataviado, sob a epígrafe: "Os últimos 
instantes de Camilo Castelo Branco"... 
 
"Descrente de recuperar a vista, Camilo mandara vir o Dr. Eduardo 
Machado, notável especialista em oftalmologia, que residia em 
Aveiro. 
 
— Então — perguntou Camilo ao receber a visita do médico — 
estou perdido para sempre, doutor? 
 
— Não; o seu enfraquecimento de vista é próprio da fraqueza geral 
do corpo; trate-se dele, que sem dúvida os olhos recobrarão o vigor 
que lhes falta. 
 
— Então tratar-me-á em Aveiro? Irei para lá se o Doutor me cura. 
 
— Não; os ares do mar ser-lhe-ão prejudiciais; vá para o Gerês, 
onde, no puro ar das montanhas, há de refazer-se dessa anemia 
geral que desde muito o prostra. 
 
Camilo, com o sorriso nos lábios, prometeu seguir o conselho da 
Ciência, e despediu-se do médico, que tinha de regressar à casa no 
comboio das três horas e meia. 
 
No ato da despedida, como visse que sua esposa ficava com ele, 
disse-lhe: 
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— Então, menina, acompanha o doutor até ao portão!  
 
Apenas a pobre senhora saiu do gabinete, ouviu-se uma detonação. 
A esposa de Camilo, espavorida, e o médico voltaram a ver o que 
ocorrera, e encontraram o escritor sentado na sua predileta poltrona 
de palha, com a cabeça pendente para o lado e os braços descaídos 
sobre os da cadeira. Da fonte direita escorria-lhe uma lágrima de 
sangue. Quando o viram, ainda respirava; mas não pronunciou mais 
uma só palavra, e, hora e meia depois, era cadáver. 
 
O revólver de que se servira era de fabrico inglês, marca "Bull Dog". 
Havia muito tempo que Camilo pedira à família aquela arma. A 
família negou-lha bastas  vezes, mas a negativa pareceu sobre-
excitar o estado nervoso do romancista, que tais desatinos fez que 
não houve remédio senão fazer-lhe a vontade. O filho de Camilo, o 
Visconde de São Miguel de Seide, conseguiu iludi-lo muito tempo 
com cápsulas detonadas; mas há cerca de dois meses o pai deu pelo 
engano. Pediu então ao médico, encarecidamente, para lhe deixar 
usar a arma devidamente carregada, alegando que, nos pavores de 
seu sofrimento, lhe servia de lenitivo o lembrar-se de que, quando as 
dores se tornassem insuportáveis, tinha na algibeira com que lhes 
pôr termo.  
 
O médico resistiu-lhe por muito tempo, porém Camilo, a quem a 
doença tornara uma perfeita criança, tanto se exaltou, tanto insistiu, 
que lhe deixaram o revólver, depois de o terem feito jurar que se não 
serviria da arma. 
 
Depois de expirar, foi conduzido para a sua alcova, que lhe ficou 
servindo de câmara ardente. Lá o vi. Parece mais uma múmia do 
que um cadáver recente." 
 

Revista "O Malho", 1 de outubro de 1948. 
Pesquisa e adaptação ortográfica: Iba Mendes (2019) 
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DUAS PALAVRAS 

A primeira edição deste romance saiu de uma tipografia do Rio de 
Janeiro. Parece que houve propósito em desdourar os prelos 
brasileiros! Poderá parecer também que se intentou desdourar o 
autor; mas semelhante suspeita não vingaria, atendendo a que não é 
coisa verossímil alguém escrever assim. O que mais depressa 
poderia crer-se seria que o escritor mais fleumático morresse de 
fulminante desgosto, vendo a sua obra tão danificada, e suja de 
todas as nódoas, para lavagem das quais se criaram as quatro partes 
constitutivas da gramatica. 

Imprime-se o livro, como o autor escreveu o manuscrito, e chama-
se segunda edição, porque o título e substância da obra está no livro 
publicado no Brasil. 

Porto, janeiro de 1865. 
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CAPÍTULO 1 

Em 1803, o sapateiro de Manuel Maria Barbosa du Bocage era 
Francisco Lourenço Gomes, estabelecido na calçada do Sacramento, 
em Lisboa. 

Francisco Lourenço era, naquele tempo, rapaz de dezoito anos; mas, 
por sua muita esperteza e atividade, merecera que o pai lhe 
confiasse a gerência da loja, grandemente afreguesada. 

Os poetas notáveis do tempo calçavam todos de casa de Francisco 
Lourenço; um só, porém, o maioral de todos, o repentista Bocage, 
calçava gratuitamente. 

Os coevos do poeta recordam-se de o terem visto quase sempre mal 
entrajado de casacas, pantalonas e chapéus: mas, no tocante a botas, 
dizem todos que o vate Elmano primava em asseio, e raro dia saía à 
rua com elas sem muito lustro de fina graxa. 

Este acidente da vida de Bocage, omitido nas biografias do imortal 
improvisador, escritas por Castilho e Rebelo da Silva, tive eu a 
fortuna de apanhá-lo casualmente. Assim, pois, se explica a 
distinção das botas de Manuel Maria entre as dos seus colegas e 
rivais do botequim Nicola: Francisco Lourenço, o sapateiro dos 
casquilhos daquele tempo, era amante de versos. Principiara 
saboreando as trovas chochas de José Daniel; e ditosa correra a vida 
pedestre ao infausto poetastro, enquanto a admiração do sapateiro 
lhe foi pródiga de botas; quando, porém, o moço ouviu Bocage 
improvisar na festividade de Corpus-Christi, fatal hora badalou 
para o autor do Almocreve das Petas, que nunca mais encontrou graça 
no seu Mecenas de bezerro e sola. 

O entusiasta de poesia presenteou Bocage com umas botas, e a 
quitação de dois remontes que lhe devia. O poeta, não vezado a tais 
galhardias do vulgo profano, posto que a pouco mais subisse a 
capacidade do claro auditório seu, retribuiu a generosidade do moço 
com prosa chã, mas muito mais sincera e cordial que os versos. 
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Francisco tomou a cuidado seu mandar todas as manhãs buscar o 
calçado do poeta predileto, e devolver-lho brunido e lustroso como 
um espelho; e, apenas as solas se gretavam ou os saltos iam 
entortando, logo novas botas, em fazenda e feitios primorosas, iam 
saudar o vate acordado para um novo dia dos seus desvairados 
prazeres de praças e tavernas. 

A repetição destes brindes abriu, no ânimo generoso e popular do 
poeta, as portas à confiança tímida do artista. Francisco Lourenço 
teve a honra de almoçar com Bocage no botequim das Parras, e daqui 
saíram juntos a jantar numa horta do Campo-Grande, onde Elmano, 
fiel aos seus usos e costumes, bebeu à tripa forra, e poetou, 
consoante o auditório lhe beliscou a musa escandecida. 

O sapateiro, instigado por sua doce embriaguez, que era suave e 
honrada embriaguez do amor casto a uma prima, revelou ao poeta a 
sua paixão, e pediu-lhe umas quadras natalícias para festejar os anos 
da sua amada. Esta confidência rebentou do coração do moço ali 
pelas alturas de São Sebastião da Pedreira. Bocage, sem mais 
averiguações, entrou numa tenda, pediu papel, disse a Francisco 
Lourenço que escrevesse, e improvisou torrentes de quadras que 
extravasaram da folha de papel almaço. O sapateiro amante chorava 
de alegria; e o especieiro ficou pasmado e maravilhado de ter tido 
em sua loja o famoso poeta, que era o esfarrapado ídolo do povo, 
como todos os ídolos do povo, que assim os quer esfarrapados, ou 
tarde ou cedo os esfarrapa, se eles lhe caem nas mãos bem ajeitados. 

Francisco Lourenço, ao despedir-se do poeta, que ia passar a noite 
em casa do marquês de Angeja, delicadamente lhe introduziu na 
algibeira do colete uma peça. Que bizarria de ânimo! Uma peça seria 
hoje o primeiro dinheiro que um editor português ofereceria a 
Bocage pela propriedade de um volume! 

Bem empregados seis mil e quatrocentos réis! A prima de Francisco, 
ao ver-se cantada assim, e, de Maria que era, transformada 
em Marília, ganhou ao primo tamanho amor, que logo dali esqueceu 
sagradas promessas, que fizera a outro; e tanto foi, que, estando ela 
a bordar um coração varado por duas setas em cruz, com o intento 
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de mandá-lo ao rival de Francisco, o simbólico lencinho, dias depois, 
estava em poder do primo, que o beijava em transporte de júbilo. 

Bocage via a seus pés o mais ditoso dos amantes confessando que 
aos seus versos devia a imensa felicidade, que lhe não cabia no 
peito. Esta situação, grata ao gênio, reacendeu-lhe o estro em novas 
flamas. Um soneto divino caiu no coração do reconhecido moço, que 
foi logo daí levá-lo ao coração de Marilia. 

Esta menina era filha de um colchoeiro da rua Augusta, filha única, 
e esperançada em bom patrimônio — que seu pai, tio materno de 
Francisco Lourenço, passava por abastado. Além disso Maria 
Luciana era galantinha, arranjadeira de casa, prendada, e amiga de 
ler livros de devoção, e o Almocreve das Petas, e o Anatômico jocoso, 
obras do engenho humano, que o bom do colchoeiro pasmava de 
ouvir, e, com as mãos nas ilhargas, era todo ele então uma risada, 
que não há contá-lo. 

Depois, porém, que Maria Luciana lera os dois poemas de Bocage, 
que lhe diziam respeito, o seu poeta valido era o grande cantor, e os 
livros ao divino pareciam-lhe coisa de moer a paciência. A 
reformada criatura, quando a mãe lhe tirava das mãos as rimas de 
Bocage, e a obrigava a ler o Retiro espiritual e a Novena de Santa 
Úrsula, zangava-se tanto lá no seu interior, que chegava a duvidar 
que Santa Úrsula e sua mãe tivessem senso-comum! 

Não desagradava ao colchoeiro o sobrinho. Seu cunhado, além da 
acreditada loja na calçada do Sacramento, possuía no Cartaxo uma 
quintinha de recreio e algumas terras lavradias, e vinhedos 
herdados e adquiridos pelo ofício. O rapaz desempenhava, em anos 
verdes, o bom governo da loja, e mostrava tendências a ganhar 
freguesia de gente limpa, com quem ele se relacionava. Porém, estas 
boas predisposições eram rijamente contrariadas pela funesta 
notícia, que lhe chegara aos ouvidos, e vinha a ser: o escândalo de 
ter ido o moço algumas vezes almoçar ao botequim das Parras, em 
companhia de poetas! Esta relutância durou dois anos, ou mais; 
mas, afinal, como quer que Maria perdesse a saúde e amarelasse, o 
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colchoeiro, que não tinha outra filha, deixou-a casar, dotando-a com 
seis mil cruzados. 

No fausto dia do casamento, Francisco Lourenço foi convidar 
Bocage para jantar em sua casa. O poeta estava enfermo; prometeu 
ir noutro dia, se não morresse daquele aneurisma que o tinha nos 
umbrais da eternidade. As portas da eternidade, porém, estavam a 
abrir-se, naquela hora, ao mais inspirado e desditoso gênio que 
ainda viram portugueses, sendo tantos os inspirados e desditosos à 
competência de desgraça com ele! 

Poucos dias depois, nesse ano de 1806, morreu Bocage. 

Francisco Lourenço chorou-o, como se às lavaredas daquele 
incêndio d'alma também ele tivesse aquecido os embriões do seu 
talento. O artista não era poeta, nem tinha o parvulez de crer-se tal 
porque adorava Bocage. O que ele tinha era a paixão do belo, com a 
entranhada mágoa de não ter sido educado e guiado por aquele 
rumo de majestosa desgraça. Bem sabia ele que Luiz de Camões 
morrera sem lençol em que amortalhar-se, e Antônio José da Silva 
numa fogueira, e Maximiano Torres nos presídios da Trafaria, e 
Garção na cadeia, e Quita na indigência, e Bocage no desamparo. 
Sabia-o, e invejava a brilhante desdita de tais destinos, ao passo que 
os grandes de entendimento rojavam aos pés dos grandes da 
fortuna seu ignóbil servilismo para não emparelharem na invejável 
miséria com os Camões e os Bocages. 

Quando acontecia Francisco Lourenço dar largas a sua cândida 
alma, lamentando o mau fim dos grandes espíritos em Portugal, os 
fregueses, que o ouviam, disfrutavam-no, como hoje se diz, e iam 
chancear à custa do sincero artista. A voga, que lavrou da sua mania 
lamuriante, granjeou-lhe freguesia. Os peraltas e pisa-verdes iam, 
acintemente, às chusmas tomar medidas de botas, buscando azo de 
o moverem à costumada dissertação. Muitos o ouviam discorrer tão 
de siso em tal matéria, que saíam mais comovidos que dispostos a 
motejarem a louvável sensibilidade do moço. Aos mais íntimos ou 
mais velhacos recitava ele as quadras natalícias, que Barbosa du 
Bocage improvisara em São Sebastião da Pedreira, e o soneto 
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posterior, ao qual o coração de sua mulher de todo em todo se 
rendera. Estes eram os que divulgavam, como ridícula, a 
confidência do sapateiro; e nunca lhe perdoaram ter ele na sua sala, 
impressa em pergaminho, e encaixilhada em retábulo dourado, a 
estrofe do epicédio a Elmano, por Francisco Manuel do Nascimento, 
que dizia assim em linguagem de anjos: 

 Elmano! oh! vate! A abelha em teu moimento,  
 Sempre o seu mel componha!  

Maná dos céus, e bálsamos da Arábia  
Ali destilem; louros enverdeçam,  

 Heras, nevados lírios!  
Basto rosal, com mil botões o abrace!  
Manjerona, tomilho e a flor vermelha  

 Que anuncia em queixumes  
De Ajax a dor, num ai tinto em seu seio!  
Do Sado as Ninfas, ninfas do áureo Tejo  

 E as índicas Nereias  
Com lágrimas a campa lhe umedeçam! 

........................................... 

Francisco Lourenço recitava com lagrimoso entusiasmo estes versos, 
e como tema os tomava para maldizer a nação e o governo que 
deixavam morrer de fome de pão e da pátria o autor de tão doridos 
queixumes, o exilado Filinto Elísio. E disso riam os casquilhos, os 
miseráveis cujo nome ninguém sabe, e cujos netos a gente não 
conhece, quando os topa aí por esse Chiado e Rocio, cascalhando, 
com seus avós, umas risadas alvares, único sintoma de vida 
intelectual que dispensam nesta sua passagem sobre o globo, que é 
deles e das moscas. 

O pai de Francisco Lourenço afez-se a ouvir o filho falar de poetas, e 
achava-lhe razão. Ouvia-o queixar-se da nenhuma educação literária 
que tivera, e sentia sinceramente não ter aproveitado as tendências 
de Francisco. Dizia ele: 

 — Olha, rapaz, eu tinha um parente, que ia muito bem com a sua 
vida, enquanto olhou pela loja de mercearia que seus pais lhe 
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deixaram. Depois assentou o pobre Francisco Dias Gomes em se 
fazer poeta, e deixou ir o negócio pela água abaixo, a ponto de 
deixar para aí a família pobre. As obras dele andam impressas por 
esse mundo à custa da academia; mas isso não remedeia, enquanto a 
mim, a pobreza da família. Ora eu, como tinha este exemplo na 
família, resisti à tua e à minha inclinação. Achei que o melhor era 
dar-te o ofício que me deu a mim muito trabalho com bom 
estipendio, e vida sossegada. Já agora, Francisco, o remédio é 
conformares-te com a tua sorte. Se gostas de ler, lê, que eu não te 
levo isso a mal; mas bom será que olhes sempre para o essencial, 
que é a loja. Deixa-te de acamaradar com gente de outra laia, que 
afinal há de dar-te mau pago. Trago cá as minhas desconfianças de 
que muitas pessoas veem aqui falar contigo em poesias, e vão lá 
para fora zombar de ti. Eu, que to digo, é por que alguém mo disse. 
Lê os teus livros no teu quarto; mas na loja, se alguém te falar em 
versos, fala-lhe tu em botas. Cada qual no seu ofício. Ora agora, 
como estás casado e podes ter filhos, farás o que melhor entenderes: 
educa-os como quiseres, que eu, graças a Deus, hei de deixar-vos o 
necessário para fechardes a loja, e cuidar noutro modo de vida. 

Desde este dia Francisco Lourenço comediu-se nas palestras 
literárias. Os desfrutadores deram tento da reforma, e foram 
rareando a pouco e pouco. Se o provocavam a discorrer sobre 
Camões, Bocage ou Filinto, o ajuizado Francisco lançava mão da 
craveira, e dizia: 

 — Já não conheço de versos; agora o que sei é medir pontos de pés. 

 — Spondeus ou dáctilos? atalhou um faceto de mais presumido 
chiste. 

 — Pés de toda a casta, replicou Francisco, pés mesmo dos que são a 
quatro em cada sujeito, como posso provar a vossa senhoria. 

O farsola entendeu que o sapateiro lhe chamava quadrúpede: 
suspeita bem cabida, mas não cabalmente averiguada. 
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O certo é que este freguês deixou de o ser de Francisco Lourenço; e 
outros de sua roda se afastaram também, visto que o mestre se 
esquivava a ser pasto de seus ócios. 

Que selvagens tempos aqueles! 

Francisco Lourenço, se vem cinquenta anos depois, sem embargo de 
ser um hábil sapateiro, poderia entrar dignamente na república das 
letras: começaria versejando, em solteiro, estas fáceis quadrinhas, 
cheias de fogo e alma, com que todos os marechais das letras 
velaram as armas, ao vestirem-se cavaleiros para a cruzada da 
civilização. Depois escreveria o seu folhetim, variado em cores, 
como um mosaico de diferentes línguas, e com atrevimento de 
ideias, que forçariam a crítica a qualificá-las de originalidades. 
Francisco Lourenço teria uma luneta, um charuto, e um bigode 
encerado, e uma esquina ali no largo de Camões onde encostar os 
ombros, vergados sob o peso da cabeça prenhe de ideias. Depois, 
naufragado o coração, Francisco Lourenço iria salvar a humanidade, 
com o seu ceticismo, nas regiões da política. Faria, portanto, a um 
tempo botas para os pés, e ciência para a cabeça da humanidade. Se 
absurdos fados o bafejassem, Francisco Lourenço subiria a ministro, 
e ninguém lhe perguntaria donde veio, nem a tripeça ainda quente 
lhe seria desdouro. Esta é a única vantagem que a civilização tem 
trazido para a fusão dos homens num só princípio derivativo do pai 
comum. Cá, tanto faz ver do acume das grandezas cair um homem 
no raso da lama, como erguer-se da lama um homem ao mais 
culminante da escala social. Ninguém se espanta, nem sequer para a 
discutir estes vulgares acidentes da reformação social. 

Isto assim é que é bom. 

 

CAPÍTULO 2 

Posto que a leitura lhe deliciasse muitas horas do dia e noite, 
Francisco Lourenço cuidava atentivamente no bom regímen de sua 
casa. Era ele quem talhava a obra superior, e a distribuía aos oficiais, 
quem recebia as damas freguesas, e com muito bom modo satisfazia 
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seus caprichos. Os dias santificados passava-os com sua mulher e 
pai no Cartaxo, onde ia formando depósito de livros, amigos da 
velhice, como ele dizia. Tencionava Francisco ir lá passar o último 
quartel da vida, empregando-a, sem outras distrações, no enlevo dos 
bons autores que ia conhecendo. 

A carinhosa esposa ajustava perfeitamente com os prazeres 
intelectuais de seu marido. Nunca ele descobriu página de livro 
encantador que a não lesse a sua mulher. Como não tinham filhos, 
sobejavam os ócios do arrumamento das coisas domésticas. Maria 
sentava-se a costurar, nas noites de inverno ao lado da banca de seu 
marido. Ele recitava com ênfase, e ela chorava ou admirava-se com 
delicado sentir do coração ou espírito. A Cantata de Dido, a página 
mais maviosa entre as mais inspiradas da poesia portuguesa, já ela a 
sabia de cor, à custa de ouvi-la e honrá-la com as suas lágrimas. 
Ouvira ela ler todos os poetas nacionais antigos e do seu tempo, 
exceto José Agostinho de Macedo, que Francisco aborrecia por ter 
sido o detrator de Camões, e o émulo atrevido e torpe de Bocage. O 
artista, quando acertava de encontrar o frade graciano, sentia 
calafrios na espinha; e, segundo ele dizia, vontade de escorchar com 
um pontapé aquele odre de vinho e peçonha. 

Em 1816, dez anos depois de casado, Francisco Lourenço agradecia a 
Deus a felicidade do primeiro filho, quando o já não pedia nem 
esperava. 

 — Ainda estou em idade de poder educá-lo, e vê-lo homem — disse 
o festivo pai a sua mulher. — Tenho vinte e nove anos: quando meu 
filho tiver a minha idade, posso ainda viver, como vive meu pai, 
sadio e robusto. Já sei para quem estou enriquecendo esta livraria. A 
minha velhice há de ser um descansar em leito de rosas. Irei deste 
mundo, deixando na alma de meu filho uma boa porção da minha 
essência. 

Não deve o leitor duvidar desta linguagem levantada em boca do 
artista. As mais vulgares e rasteiras coisas da vida, naturalmente, se 
haviam vestido, em seu espírito, com as galas da poesia, cujo 
perfume lhe rescendia em tudo. O seu permanente privar com 
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poetas, ou com a natureza, mãe de todos, e mais mãe dos que a 
amam sem lhe devassarem os segredos, necessariamente 
influenciariam a singela alma do homem, que para sentir vibrar as 
cordas todas da poesia, estava nos primeiros arroubamentos de pai. 

Por esse tempo faleceu o velho Lourenço e o pai de Maria. A 
herança de ambos daria sobeja independência a Francisco; porém, a 
existência da criança, dilatando o alcance das ambições paternas, 
desviou-o do antigo propósito de passar a loja, e ir viver folgado em 
sua quinta. Um filho é realmente um aguilhão que aperta os 
temperamentos mais desleixados em granjeio de bens de fortuna. Já 
lhe queria parecer a Francisco Lourenço que quarenta mil cruzados 
em propriedades era pouco patrimônio para o seu Fernando; e 
quando bastasse a um filho, quem saberia os filhos porvindouros? 
Se fossem mais de quatro, refletia o pai, pouco menos de pobres 
ficariam todos. Entendeu, pois, em prosseguir no trabalho, afanar-se 
cada vez mais, encurtar as horas de leitura, e aumentar o número de 
oficiais, a fim de exportar calçado para o Ultramar. 

No ano seguinte nasceu uma menina, e outra no ano imediato. Sem 
querer desagradecer a Deus, Francisco desgostou-se da duplicada 
mercê das meninas. Andava ele cismático e melancólico a excogitar 
no futuro que havia de preparar a suas filhas. O bom homem 
cuidava que sem educação científica ninguém podia ter futuro; e 
lamentava não poder criar suas filhas, pondo o fito nas Bernardas 
Ferreiras de Lacerdas e Violantes do céu, literatas famosas que o 
leitor conhece. Acudia a senhora Maria Luciana às tristezas de seu 
marido, dizendo-lhe que as meninas podiam ser freiras, e 
instruírem-se no seu convento. Isto consolava as tristes apreensões 
do pai; mas era ainda pouco para aliviá-lo do desgosto de não ter 
filhos, que pudessem ser três grandes poetas, ou, ao menos, três 
sábios que é um grau de ciência muito mais fácil de atingir, no voto 
dele, e no meu também. 

Fernando, aos quatro anos, frequentava as primeiras letras; aos nove 
anos estudava latim com admirável inteligência; assim, até aos 
dezesseis, cursou humanidades, no intento de ir graduar-se a 
Coimbra. 
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Nesta idade Fernando conhecia os poetas latinos e portugueses: lia 
uns com seu pai, e traduzia-lhe os outros, explicando os pontos 
obscuros de Horácio e Ovídio. 

Grande era o dissabor do moço, quando vinha das aulas, e via, 
através da vidraça que abria para o pátio, seu pai talhando o bezerro 
de umas botas ou o duraque de uns sapatos. Ia ele ter com sua mãe, 
e pedia-lhe que aconselhasse o pai a passar a loja, e remediar-se com 
o bastante, que já tinham para viverem em decente mediania. A boa 
mãe não se esquivava de pedir tal coisa; mas admoestava Fernando 
a evitar quanto pudesse mostrar-se envergonhado do ofício de seu 
pai. 

O imprudente moço não deu o devido peso às reflexões da mãe, e 
insistiu no seu desgosto e rogos. Bem pode ser que os condiscípulos 
lhe atirassem à cara, como despique de inveja dos progressos dele, o 
seu nascimento humilde. Aqueles tempos eram infamados com 
muitos exemplos deste bárbaro quilate. À peonagem nem a muita 
riqueza a salvava dos remoques da fidalguia. Nos colégios, os 
mestres eram os primeiros a darem o exemplo das preferências. A 
aplicação no moço da baixa tração era menos louvada que a 
preguiça no escolar de família ilustre. Este escárnio do Evangelho 
chegava até Coimbra, onde se digladiavam primazias de nobreza, e 
só com muita paciência para ultrajes e desprezos, conseguia formar-
se o filho do artífice, que não se abalançava a entrar em comunhão 
de ciência com os privilegiados da boa fortuna. 

É, pois, de crer que Fernando Gomes, matraqueado pelos 
condiscípulos, desejasse que seu pai levantasse mão do ofício de 
sapateiro, que mais que outro qualquer — sem podermos dar razão 
do porque — se presta à zombaria nas facécias dos chocarreiros. 

Aventurou-se, um dia, Fernando a pedir ao pai que fechasse a loja. 

 — Por quê?! — perguntou Francisco Lourenço. 

 — Porque... — tartamudeou o filho — se meu pai quer formar-me... 
não me parece... 
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 — Diz, homem! — acudiu o pai à indecisão de Fernando, com 
semblante transtornado — não te parece o quê? 

 — Que seja bom ter loja de... 

 — De sapateiro?... parece que te custa a dizer a palavra sapateiro! 
Sapateiro, sim!... Queres tu dizer que te envergonhas do ofício de 
teu pai? 

Fernando baixou os olhos e não respondeu; mas o silêncio era, no 
caso, a mais eloquente das confirmações. 

 — Está bom — disse Francisco — descansa que se há de remediar 
tudo o melhor que puder ser. Hoje não vais à aula. Amanhã 
falaremos. 

Francisco Lourenço fechou-se no quarto com sua esposa, e, antes de 
referir o que passara com o filho, rompeu num choro soluçante, que 
a consternada mulher não sabia como explicar nem consolar. 

Falaram largo tempo. O marido saiu de melhor sombra. Maria 
chamou Fernando e disse-lhe: 

 — Deus te perdoe o mal que fazes a teu pai! Eu não quis dizer-lhe 
que fechasse a loja, e tu cometeste a imprudência de lho dizer!... 
Fernando, desta vez vali-te; mas não caias noutra. Olha que teu pai é 
tão bom como severo. Segue a carreira que ele te dá, e deixa-o lá 
com a sua vida. Cuidas que teu pai acha prazer em estar na loja a 
trabalhar? Enganas-te. Bem sabes quanto apaixonado ele é de livros. 
Se trabalha, para ti é, e para tuas irmãs. O que temos seria bastante 
para um, se tivesse juízo; mas seria quase nada para três filhos. Tu 
não hás de querer ser doutor, e ver tuas irmãs sem nada. Vai à aula; 
e, se alguém te disser que és filho de sapateiro, responde-lhe tu que 
tens muita honra em ser filho de quem és... Pode ser que os fidalgos, 
que to disserem, te devam a ti o par de botas que trazem... 

Estas judiciosas razões não consolaram a Fernando. 

A resposta foi um calado despeito, e uma visagem de desdém, que 
Maria viu com os olhos úmidos. 
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Decorridos poucos dias, Fernando foi ter com sua mãe, e disse-lhe 
que não tornava à aula, porque os seus condiscípulos o vexavam. 
Descendo a explicar o vexame por miúdos, disse que o filho do 
conde de tal, zangado com ele por ter-lhe corrigido um teorema de 
geometria, lhe replicara qual era a figura geométrica de uma tomba; 
e se as entrecospias em lógica pertenciam ao dilema. A mãe não 
conheceu o travor do epigrama. Chamou o marido, e quis que o 
filho repetisse o conflito diante de seu pai. Francisco ouviu-o, doeu-
se, dissimulou o pesar, e disse-lhe: 

 — Irás frequentar outra aula. 

 — Acontece-me o mesmo em toda a parte, contrariou Fernando 
com certo desabrimento desumilde. — Enquanto o pai estiver neste 
modo de vida, hei de ser enxovalhado por todos os condiscípulos, 
tanto monta em Lisboa, como em Coimbra. 

 — Está bom, disse serenamente o pai. Eu vou pensar e resolverei. 

A resolução foi pronta. Francisco Lourenço entrou no quarto onde 
Fernando estudava, e disse-lhe: 

 — Arruma esses livros, que já te não servem de nada. És sapateiro 
como teu pai e teu avô. 

Fernando perdeu a cor, e quase o sentimento. Francisco Lourenço 
saiu, e foi verter torrentes de lágrimas no seio da mulher, 
exclamando a intervalos: 

 — Lá vão todas as minhas esperanças!... Assim havia de ser, porque 
ouvi a voz da minha vaidade, e nunca me lembrei que um filho 
podia ter vergonha do ofício do pai... Vê tu, mulher, que soberba 
maldita eu andei gerando e engrossando no ânimo daquele rapaz! 
Se eu lhe desse largas, onde iria dar consigo tamanho orgulho! aí 
tens tu a ciência a desnaturar-me um filho!... Santo Deus! Bem mo 
pregava meu bom pai!... Quantas vezes lhe ouvi dizer que eu, se 
fosse um sábio, me correria de o ver a ele na baixa condição de 
sapateiro!... Não posso nem devo consentir que meu filho se desonre 
por amor da sabedoria... Se a sociedade o vexa, paciência; que fuja 
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da sociedade. Eu antes o quero sapateiro honrado, que filho 
infamado pela ingratidão. Façamos um homem de bem, e os nobres 
que façam os sábios... Mas é dor, é uma grande aflição, ter de 
renunciar ao propósito de tantos anos! É por isso que eu choro... e 
bem vejo que é fraqueza chorar! Tenho pena dele; tenho-a deveras... 
mas só assim é que eu posso resgatá-lo das mãos do mundo, que mo 
há de perder! 

Maria Luciana tentou demover a intenção do marido com razões, e 
mais que tudo com lágrimas. Lembrou ela que o mandassem logo 
para Coimbra, onde os condiscípulos o não conheciam. Este remédio 
azedou mais a ferida do artista. 

 — Pois eu, exclamou ele, hei de estar evitando que o meu nome seja 
conhecido?! Hei de esconder-me para que meu filho se não 
envergonhe? Hei de recomendar a Fernando que não diga 
em Coimbra quem é seu pai, ou consentir que ele me negue para ser 
mais bem recebido? Que respondes, Maria?... 

Não respondeu nada a pesarosa mulher. A dizer a verdade, com que 
argumentos responderia ela, sem molestar-lhe o espírito? O ponto 
mais sensível da questão era a dignidade do homem mecânico, 
trabalhando para engrandecer o filho. Se este desejo e afã lhe era 
deslustrado por desprezo do seu mister, qual glória lhe restava? 
Quem lhe asseverava a ele que o filho, mais tarde, fugiria dele como 
dum estorvo ao seu maior engrandecimento? 

Não obstante, Maria chamou o filho, e mandou-o pedir perdão a seu 
pai, se não queria ir para a loja trabalhar com os oficiais. 

 — E por que não hei de eu ir?! — respondeu placidamente 
Fernando, com grande assombro da mãe. — Eu não tenho vergonha 
de ser sapateiro. Quero sê-lo quando mo chamarem. 

 — E não te importa o tempo que perdeste a estudar, Fernando? — 
tornou a mãe, comovida pela briosa resolução e desapego do filho. 
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 — Não perdi de todo o tempo: serei um sapateiro ilustrado como 
meu pai o é. Antes isso. Terei horas de estudo e horas de trabalho. 
Não receio que me humilhem na loja. 

Fernando, obedecendo aos novos impulsos do momento, não sabia 
bem o que dizia, nem, a menos que a natureza se não houvesse 
singularizado nele, devia insistir muito tempo em pontos de tão 
isenta grandeza de ânimo. 

Naquele mesmo dia desceu à oficina, e disse ao pai que lhe talhasse 
o seu serviço. O pai encarou nele com muita amargura e disse-lhe: 

 — Vá para cima! 

Os oficiais olharam-se com espanto, como adivinhando a 
significação daquele incidente. Fernando, desde a idade de nove 
anos, nunca descera à casa de trabalho, nem trocara palavra com 
algum dos oficiais. Estes, por ironia, e lá muito em secreta 
maledicência, denominavam-no o fidalguinho, e riam à socapa, 
quando, através das portas envidraçadas, o viam passar no pátio 
sem lhes virar um canto de olho. 

A situação de Francisco Lourenço era aflitiva. A corajosa 
apresentação do filho desarmara-lhe a tal qual ira, que ele muito 
precisava azedar com a rebeldia, para tirar a limpo o seu plano. 
Pensava ele que o estudante recebera aterrado a nova: não se 
enganou; mas longe estava de cuidar que a reação do brio o 
determinasse a aceitar sem custo um tirocínio de sapateiro. A 
verdade é que ambos estavam enganados: o pai com a franqueza do 
filho, e o filho com a sua própria coragem. 

Não sabia Francisco que dizer nem fazer. Evitava encontrar 
Fernando; mas forçoso era verem-se à mesa da ceia. O artista não 
pôde engolir bocado. Maria ensopava o lenço em lágrimas. 
Fernando, grave, mas não triste, ia comendo, segundo o seu 
costume, e fazia o prato de suas irmãs, estranhas às amarguras dos 
pais. 
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Quando as meninas, depois de darem graças a Deus, se retiraram ao 
seu quarto, Fernando disse com muita brandura: 

 — Por que hão de estar tristes?! Eu já disse à mãe que aceito 
qualquer posição que meu pai me der. Estou muito em tempo de 
aprender o ofício: se meu pai não quer que seja o seu, indique-me 
outro. Vou sem saudades dos livros, nem pesar de esperanças 
perdidas em grandezas do mundo. 

 — Mas envergonhas-te de ser filho dum homem do povo! — 
atalhou o pai. 

 — Não me envergonho: vossemecê não entendeu bem a minha 
mágoa. O que eu não posso suportar são as zombarias dos meus 
condiscípulos, que por força me hão de encher de fel o coração, e 
fazerem-me mau. Qualquer que seja o ofício mecânico que me 
derem, viverei com os meus iguais, e poderei distinguir-me deles 
com a minha instrução, sem que ela me faça alvo dos seus motejos. 
Isto é o que eu desejo e penso. 

 — Tens dezessete anos, Fernando! — disse o pai — É tarde para 
recomeçares nova carreira. 

 — Eu me aplicarei para ganhar tempo. Não lhe dê isso cuidado, 
meu pai. 

 — E queres ser sapateiro? 

 — Serei... 

Como este SEREI foi dito! Que livro eu tenho debaixo daquela 
palavra! Que volume de psicologia, de fisiologia de coração, de 
filosofia transcendental, de tudo quanto há aí atinente ao homem, eu 
era capaz de extrair daquele SEREI! Da acentuação que Francisco 
Lourenço deu à palavra sapateiro, também podia formar-se outro 
volume psicológico, fisiológico, um tratado completo do espírito 
homem em todas as suas variantes desde a sinceridade do santo, até 
à ironia do demônio de Goethe, que era o mais argucioso e irônico 
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argumentador, que o inferno cá mandou, depois dos enviados que 
pregaram a distinção entre homem e homem! 

 

CAPÍTULO 3 

Aquele dia e o seguinte passaram em indecisões do pai e do filho. 
Fernando esperava as ordens, sem ousar abrir um livro. A pobre 
mãe andava, de um para outro, a negociar a reconciliação: ao 
marido dizia que Fernando não podia nem devia retroceder: ao filho 
pregava-lhe sermões de paciência para tolerar os ditos dos 
companheiros de aula, e ter bastante vaidade de ser filho de um 
operário honrado. O certo é que Maria com os seus sermões 
conseguiu revirar o ânimo do filho a tal ponto, que o moço, olhou 
em si, e viu-se ridículo por dar tamanho peso às chufas dos 
condiscípulos. 

O que a mulher quer, Deus quer: é o título de um livro francês, que 
pode ser um proverbio em todas as línguas. Francisco Lourenço, 
com os seus assomos de louvável dignidade, ia transtornando a 
carreira do filho, tão de longe pensada e afagada; ora Maria Luciana, 
em termos brandos, com o império de lágrimas, com aquele feminil 
despotismo que tudo amolga e dobra, mais cedo do que devia 
esperar-se, reduziu o filho à razão e consciência de verdadeiros 
brios. 

Não contente ainda, levou Fernando a pedir perdão ao pai de o ter 
magoado com as suas vaidosas queixas, prometendo honrar-se em 
confessar por si mesmo, e com orgulho, o ofício de seu pai. 

Francisco Lourenço ressurgiu do seu quebranto, chorou mais doces 
lágrimas, e perguntou a Fernando se ele queria ir logo para 
Coimbra, e concluir lá os estudos preparatórios. 

Fernando mostrou desejos de ir, e logo os satisfez. 

Não compreendia a mãe como pudesse ir sozinho, por esse mundo 
além, um menino de dezessete anos! Queria acompanhá-lo, estar lá 
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algum mês a ordenar-lhe a casa, ou esquadrinhar família que lho 
recebesse e tratasse. Fernando, já ciente do que era vida de 
estudante, dissuadiu a mãe do seu propósito, e prometeu regular-se 
de modo que nem o desaconchego o molestasse, nem seus pais se 
arrependessem de o deixarem ir entregue a si mesmo. 

Fernando tomou casa em Coimbra, e viveu sozinho, e arredado de 
todo o concurso de acadêmicos. Esta soledade não era de gênio nem 
gosto. Embora tivesse ele dito que se honraria de confessar cujo filho 
era, manda a minha fidelidade de historiador asseverar, que o moço 
se esquivava dos condiscípulos folgazãos para forrar-se à contrafeita 
honra de se apregoar filho dum sapateiro. 

Poucos dias depois de sua estada em Coimbra, organizou-se o 
batalhão acadêmico para ter parte na guerra da restauração. 
Fernando Gomes alistou-se sem licença de seu pai. A bandeira 
hasteada era a da liberdade. As doutrinas proclamadas eram as da 
igualdade. O filho do artista simpatizava com a causa ventilada 
desde 1820. Ouvira desde criança citar os egrégios nomes de 
Ferreira Borges e Fernandes Tomaz, árvores frondosas de 
civilização, regadas com o sangue de Gomes Freire, e de outros 
mártires iniciados da revolução. Execrava as forcas hasteadas no 
Porto, três anos antes, e em Lisboa, para o suplício dos acadêmicos. 
Além de tudo, acorçoava-se do íntimo rancor que votava a fidalgos, 
por ter sido vítima dos escárnios deles nas aulas de Lisboa. 
Sobejava-lhe causa a justificar o entusiasmo com que pediu uma 
espingarda, e, primeiro que nenhum, se fardou, e impacientou com 
a demora da primeira batalha. 

Maria Luciana, quando tal soube, quis ir em cata do filho: o marido 
antecipou-a no intento, e foi a Coimbra. O batalhão acadêmico ia já 
marchando caminho do Porto. Francisco Lourenço retrocedeu para 
Lisboa, cogitando em mandar socorros a Fernando. 

Devemos conjeturar, sem receio de erro, que o desembarque do 
libertador no Mindelo fora saudado de todo o coração do amigo de 
Bocage. Francisco Lourenço, com quanto arredado da falange dos 
poetas mortos no começo deste século, embriagou-se no ambiente 
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deles, e bebeu a sorvos a liberdade nos hinos proféticos dos tímidos 
evangelizadores, que a não viram, senão ao longe na inundação 
sanguínea da França, e nas vitórias de Bonaparte, que abrasavam 
alumiando ao mesmo tempo. Bocage devia de muitas vezes romper 
em apóstrofes contra os frades que o viam amansado nos cárceres 
da inquisição, e nos cubículos conventuais. Pode ser que o humilde 
amigo do poeta, em expansivas horas, merecesse a confidência das 
amarguras que enoitaram o melhor da vida do alquebrado espírito 
de Elmano. Se isto não bastasse a acrisolar o coração do homem do 
povo, quer-me parecer que o velho ódio a José Agostinho de 
Macedo — energúmeno panegirista das forcas — bastaria a fazer 
dele um acérrimo malhado. 

Enquanto a mim, Francisco Lourenço abençoara secretamente a 
deliberação de Fernando; e, se foi a Coimbra, o intento de tal ida por 
certo não era estorvar-lhe o ir onde o melhor da mocidade 
acadêmica levava suas forças de alma, e o prestígio da inteligência, 
com que muito se move e reanima a força material das massas. Pode 
ser que o artista levasse recheadas as algibeiras de peças para 
fornecer o moço, e prepará-lo para as contingências de emigração. 
Esta hipótese dá em certeza, quando vemos Francisco Lourenço 
empenhado com uma casa mercantil inglesa para fazer chegar às 
mãos do filho avultada quantia, que o moço recebeu com alegres 
hinos à liberdade... e ao dinheiro também. 

Fernando Gomes, em todos os recontros com o inimigo, deu provas 
de grande e imprudente coragem. Foi duas vezes ferido, e muitas 
vezes obrigado por disciplina a retirar do fogo. Naquelas vertigens 
de bravura, que tanto podem ser desprezo da vida, como culposa 
ambição de glória, nenhuma consideração de obediência o retinha 
em seu posto. Lá, os camaradas, denominavam-no o pequeno diabo, 
termos que se conformavam com a pequenez e magreza do seu 
corpo. O imperador já o conhecia de vista e de nome: muito fora 
preciso para realçar entre tantos bravos, saídos dos bancos escolares, 
e quase todos a competirem em intrepidez com José Estevão de 
Magalhães, aquela vívida lâmpada que ainda ontem se apagou no 
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altar da pátria, se é que das cinzas dele a árvore da liberdade não 
tem sempre de haurir seiva para reflorescimentos novos. 

Terminada a guerra nas províncias do Norte, Fernando Gomes, 
condecorado com o hábito da Torre e Espada, foi a Lisboa abraçar 
sua família, e seguir as manobras do exército que rebatia o assédio 
de Lisboa. 

Depois da convenção de Évora-Monte, e de todo apaziguada a 
guerra civil, Fernando tornou para Coimbra a começar sua 
formatura em direito. 

Proclamada a igualdade, extintos os privilégios, rotos os diques que 
estancavam as prerrogativas das raças nobres, e derramado o 
tesouro das coisas boas à vida por todos os homens 
indiscriminadamente, era de esperar que Fernando Gomes se desse 
por contente de ter nascido filho de um sapateiro, visto que o 
sapateiro ficava social e legalmente igualado ao titular. Também 
assim o esperava o, há pouco, valente soldado das linhas do Porto, 
e, agora, desvelado e distintíssimo soldado nas lides da inteligência! 

Sublime engano! 

Os seus mesmos camaradas, quer invejosos da condecoração, quer 
da inteligência, uns com outros celebravam sarcasticamente os 
triunfos do filho do mestre Francisco Lourenço. Os conterrâneos 
diziam que as suas melhores botas as deviam ao engenho do 
sapateiro-poeta da calçada do Sacramento; os provincianos, pela 
maior parte oriundos de uns fidalgos de meia-tigela, como lá dizem 
uns dos outros, não apertavam, sem repugnância, a mão de 
Fernando, nem se detinham a falar com ele, quando podiam ser 
vistos e censurados pelos acadêmicos de Lisboa. 

Isto acontecia um ano depois da restauração dos direitos do homem! 
Trinta anos já rodaram sobre esse fato de ridículas convenções, e o 
filho do sapateiro é ainda hoje, e o mesmo será daqui a cem anos, 
um conviva chamado pela lei a sentar-se à mesa universal; mas a lei 
é uma tola: lá está o fiscal destas universais comunhões, que tranca 
os cancelos do banquete, e diz ao filho do sapateiro o que já Horácio 
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lhe dizia: ne sutor ultra crepidam; ou tratent fabrilia fabri, que tudo 
quer dizer: “não se admitem sapateiros cá.” 

Fernando recalcava em flagelador silêncio o seu pesar. Nem mesmo 
a sua mãe se abria. Quando esta lhe perguntava que tratamento 
recebia de seus condiscípulos, o acadêmico respondia: 

 — Tratam-me bem. 

 — Os tempos mudaram — acrescentava o pai. 

 — Mudaram; os homens é que não — dizia Fernando; e de salto, 
aventava assunto que desse corte na conversação penosa. 

Prosseguiu o moço em sua formatura, e concluiu-a com ser 
premiado no último ano, como em todos tinha sido. 

Supunha Francisco Lourenço que seu filho, notável pelos serviços 
prestados à restauração, e por seus prêmios, fosse chamado às 
funções da república, sem que as ele solicitasse. Decorreram meses, 
sem que o correio de algum ministro batesse à porta de Francisco 
Lourenço a procurar da parte de seu amo o valente e inteligente 
bacharel. 

O artista, deveras ofendido de tamanha incúria, queixou-se disso ao 
filho. Fernando sorriu da boa-fé e crença de seu pai, e disse-lhe que 
estava sinceramente arrependido de não ter renunciado ao estudo, 
quando chegou a descer à loja para sentar-se entre os oficiais. 

Este arrependimento, sincero ou não, desgostou o pai, e toldou-lhe o 
rosto de tristeza inconsolável. 

Fernando foi ao Cartaxo, onde Francisco Lourenço tinha o melhor 
da sua livraria, comprada em nove anos com dispendiosa 
liberalidade de bibliômano. Como o local era triste, e a biblioteca 
mui convidativa, o bacharel ali passou um ano, quase só, raras vezes 
visitado por seus pais. Leu muito, leu tudo, e ardeu em desejos de ir 
ver os locais descritos nos livros de viagens, e os monumentos 
perpetuados na história. Virgílio e Dante deram-lhe o amor às 
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ruínas da Itália, Byron às da Grécia, Lamartine, Chateaubriand e 
Volnei às do Oriente. 

Pediu a seu pai moderados recursos para viajar dois ou três anos. 
Francisco Lourenço, antes do filho lhos pedir, quisera oferecer-lhos, 
pesaroso de o ver assim solitário, e receoso de algum 
funesto resultado em tão contumaz estudo. Deixá-lo ir, porém, 
custava-lhe a vida; e a extremosa mãe, quando era consultada a tal 
respeito, dava o seu parecer com lágrimas. 

Aos rogos de Fernando nenhumas razões empeceram: Maria 
Luciana transigiu com o assentimento do marido. 

Os recursos pedidos eram muito inferiores à liberalidade com que o 
pai lhe estipulou o dispêndio de dois anos, confiando-lhe, afora isso, 
ordens de quantias indeterminadas. Tal confiança era bem cabida no 
moço, que durante a guerra e a formatura, cerceara, ainda de suas 
mesadas, economias com que comprava livros de recreio. 

Saiu Fernando por França em direitura à Itália. Deteve-se em Roma 
alguns meses, que lhe pareceram rápidos e deleitosos. Ninguém o 
conhecia; a ninguém procurava. Sozinho, de ruína em ruína, vivia 
com o passado, e dava pouquíssima de sua admiração às grandezas 
do presente. Conversava com Ovídio em Sulmona, com Virgílio em 
Mântua, e com Horácio em Tibur. Deliciavam-no mais as ruínas do 
teatro de Marcelus, que as pompas do Vaticano. Qualquer estátua 
mutilada, extraída das escavações dos esboroados templos dos 
ídolos, lhe tomava mais espírito e contemplação que as obras primas 
de Miguel Ângelo. 

Encontrava portugueses emigrados naquelas paragens, onde D. 
Miguel de Bragança procurava hospitalidade à sombra da tiara 
pontifical. O príncipe de Portugal, com quanto convizinhasse do 
Vigário de Cristo, que tem as chaves do céu, não sabemos se teve 
fome: as crônicas contemporâneas dizem que sim. O sucessor de São 
Pedro decerto lhe emprestaria as chaves do céu, se sua alteza 
quisesse para lá ir, as chaves porém, dos reais celeiros e cofres, essas 
é que decerto lhe não emprestou. Os papas dão muito mais 
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facilmente as ambrosias celestiais, que umas sopas diárias aos 
príncipes proscritos. 

Não sei se Fernando Gomes pensava nisto quando via o senhor D. 
Miguel de Bragança, e um emigrado português lhe dizia que o rei 
não tivera com que comprar leite para o almoço daquele dia. O 
emigrado que estas miudezas referia era um major Pacheco, que 
seguira o seu soberano, espontaneamente, desde o embarque até 
Roma. Casualmente o encontrara Fernando por lá escondido nos 
pardieiros da Roma dos Césares, ou meditando nas virtudes de Tito, 
ou nas cruezas de Nero. Qualquer das meditações frisariam como o 
infante desterrado, que uns chamavam-lhe Tito, e Nero outros, 
posto que ele não fosse uma nem outra coisa: era apenas uma 
criança, quando rei; e um instrumento cego em mãos de togados 
infames, de prelados devassos, e de fidalgos estúpidos. Desde que o 
raio, forjado ao fogo da civilização e na bigorna misteriosa do 
tempo, o fulminou a ele e aos seus, o filho de Bragança ficou sendo 
um desgraçado digno de respeito, de comiseração, e de real 
parentela mais compassiva e generosa. 

Ora vejam em que ladeira eu ia escorregando agora: aí está o meu 
pobre romance guindado a umas alturas de transcendental política, 
donde se lhe não acudo, o coitado vinha abaixo estourar em alguma 
estrondosa parvoiçada! E tudo isto veio assim de seu natural. Por 
amor daquele major Pacheco de Lôbregos que Fernando Gomes 
topou lá numas ruínas do Coliseu, ou coisa assim. E insisti neste 
ponto, porque eu conheci em Vila Real, aí por 1847, este major que 
voltara de Roma poucos meses antes, e andava esmolando pelo 
Douro, com as suas barbas apostólicas, e grandes óculos de metal 
branco. Depois tornei a vê-lo, estendido na estrada que conduz de 
Vila Real a Chaves, traspassado por duas espadas, e com a cabeça 
fendida até aos dentes. Fora assim espedaçado pelas hostes do 
conde de Vinhais, que mais acima mandou espingardear o general 
miguelista Mac-Donell, a cujas ordens andava o major Pacheco. 

E como quer que este ancião assim espostejado, e sepultado no adro 
de um presbitério contiguo à estrada, deixasse uma filha linda e 
pura como um anjo, e esta filha enlouquecesse de dor, escrevi eu 
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nestes tempos uma elegia em prosa muito dorida, a qual publiquei 
no Nacional do Porto. Em tão má hora dei a lume este testemunho de 
minha compaixão por os dois infelizes, que ambos jaziam mortos, e 
não sei qual deles mais cruelmente morto, em tão má hora digo, que 
se pude sair vivo das garras dos sicários, mui pouco católico sou em 
me não ter pesado a cera, e converter esta cera em círios, e adornar 
com estes círios o altar das liberdades pátrias! 

Agora é demais! 

 

CAPÍTULO 4 

Transferiu-se Fernando Gomes à Grécia. Estanciou com o seu 
Homero e Byron de um a outro padrão das fabulosas façanhas, 
historiadas em Tucídides e Plutarco. Viu Grécia degenerada escrava, 
e de todo perdida para a ressurreição da sua dignidade. Não teve 
um suspiro que lhe desse em hemistíquio de ode, ou décima de 
hino, como toda a gente faz quando carpe um povo cancelado do 
mapa das nações livres. “Nações livres! — dizia entre si Fernando 
Gomes. — Eu sei cá o que são livres! nem homens livres! Liberdade 
de morrer de fome, em toda a parte a há, graças a Deus e ao 
progresso! Poemas ao trabalho e ao artista, em toda a parte se 
escrevem, graças à metrificação e aos especuladores ociosos, que 
deificam o suor e as mãos calosas, sentando-se em espaldares 
flácidos, e vedando o acesso de seus gabinetes aos operários suados, 
calejados e sujos! Em toda a parte se mantem em nome da liberdade, 
e se chora em nome da servidão! Oh! meus pobres gregos, deixai-
vos viver e morrer em vossa letargia, que, se sacudires o torpor de 
sobre o peito, virão depois uns próceres e éforos, como os antigos, 
que vos hão de uns pôr o pé no peito desentorpecido, para subirem 
ao ponto donde vos atirem para baixo com muita injúria e muito 
desprezo da vossa ignóbil raça de servos redimidos por eles!” 

Assim devia falar consigo e com os gregos o nosso viajante. 
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Meses depois, temos Fernando em Paris, onde o senhoreia profundo 
fastio. Muito especial devia ser a compleição de moço de vinte e seis 
anos, que se anojava em Paris! 

Passou à Alemanha, marinhou os píncaros da Suíça, e desceu outra 
vez à Itália, fatigado d'alma e corpo, triste como um desterrado, 
saudoso do seu Cartaxo, saudoso de pais e irmãs; porém sem forças 
com que aproar no rumo da pátria. 

Estava em Florença: restavam-lhe dois meses dos dois anos 
concedidos. Releu Virgílio e Dante, Petrarca e Tasso, os seus amigos 
de Itália, os seus guias e comensais, as pálidas sombras que o 
seguiam até às regiões convizinhas do sepulcro, às tenebrosidades 
misteriosas do sonho. 

E hei de eu acreditar (diz a leitora que sabe o que vale) hei de eu 
acreditar que Fernando não encontrasse nos mais formosos pontos 
do globo as mais formosas criações do universo? Não viu ele uma 
ou cem mulheres... (cem senhoras, emendarei eu, se vossa excelência 
permite) ou cem senhoras que o tirassem pelos cabelos dessa 
escuridade de alma em que o esquisito moço se engolfava com as 
pataratas dos Virgílios e Dantes, e outros que tais pesadelos de um 
espírito que almeja difundir-se e embeber-se nas delícias da poesia, 
três vezes santa, do belo ideal!? 

Respondo: tem vossa excelência razão de estar assim pasmada do 
homem: eu também, com quanto já saiba a preceito o que é pão 
bolorento por dentro e cordas de viola por fora, começava a 
espantar-me, justamente no ponto em que vossa excelência fez favor 
de interromper-me. 

Não há dúvida nenhuma: a coisa é muito para assombros. Bravia é a 
árvore que aos vinte e seis anos não floresce nem frutifica! Anaçada 
alma deve ser essa que se dispende toda em êxtases de livros velhos 
e paredes velhas, e histórias revelhas, que nem recontadas por 
Michelet ou Castilho se podem aturar. Com um homem assim o 
romance era impossível. Quem houvesse de descreve-lo, iria na 
peugada dele por esse mundo fora, onde há plintos e peristilos 
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derrocados, e confundi-lo-ia com algum troço de coluna coríntia ou 
jônica. Fernando seria empolgado pela caterva empedernida dos 
antiquários, que dariam com ele neste museu de Lisboa, onde não 
há nada que o valha, a não ser o título do edifício, que é museu de si 
mesmo. 

Estava eu, pois, a despenhar-me com o meu estilo espalmado na 
voragem dos escrevedores malditos da paciência humana, quando, 
nestes apontamentos que me dirigem, encontro o capítulo 
intitulado: PRIMEIRA E ÚLTIMA PAIXÃO DE FERNANDO 
GOMES. 

Primeira e última! exclamei. Não gosto disto! Com uma só paixão 
hei de eu encher duzentas páginas! Uma só paixão, nestes nossos 
dias, em que vinte e quatro horas bastam para o prólogo e o epílogo 
da tragédia, se é trágica a paixão! 

Comecei a ler desanimado; cobrei esperanças no segundo capítulo; 
ao terceiro obrigar-me-ia, sendo preciso, por escritura, a escrever 
dois volumes; ao quarto fechei o manuscrito, e coordenei os 
apontamentos pelo teor seguinte: 

Demorava em Florença uma família portuguesa, expatriada por 
afeta à realeza absoluta. Compunha-se esta família de pai e duas 
filhas. O emigrado era um ex-desembargador do paço, ministro da 
Alçada, que assinara o acordão de pena última cominada aos 
acadêmicos de Coimbra que, em 18 de março de 1828, mataram, no 
Cartuchinho, os lentes Mateus de Sousa Coutinho, Jerônimo 
Joaquim de Figueiredo, e feriram outros que, no dizer do 
acordão, iam beijar a mão ao sereníssimo senhor infante regente pela sua 
feliz chegada a estes reinos. 

Bartolo de Briteiros se chamava o realista. Uma das meninas era 
Eugênia, e a outra Paulina. Enquanto à linhagem, estude quem 
quiser a origem dos Briteiros, que há de encontrá-la desde logo que 
as águas do dilúvio universal se recolheram ao centro do globo, e 
consentiram que os casais contidos na arca procriassem os Briteiros 
e outras famílias do mesmo tamanho genealógico. No que toca a 
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riqueza, dizia-se que Bartolo possuía, em cada província de 
Portugal, duas, e três e mais quintas: o que eu não averiguei por me 
parecer desnecessário. 

O emigrado vivia regaladamente na Praça do Dome, o mais vistoso 
local de Florença, servido de muitos criados, em palácio exornado 
de primosas alfaias e baixela. O vassalo de D. Miguel de Bragança 
pompeava faustos de rei, enquanto seu senhor, o tão chorado 
príncipe dos seus amigos, mendigava em Roma. Este contraste 
oferece um lado de muita filosofia, que eu me dispenso de explanar 
por ter muito amor a quem me lê, e me não lerá, se eu me entro a 
enredar em camisa de onze varas... (Cá em Portugal já se não diz 
varas: é metros: camisa de quinze metros e vinte e cinco centímetros, 
corresponde a isso; por causa da metromania não se há de perder o 
anexim que é expressivo). 

Escreve Mery a respeito de Florença: “Não me espanta que 
proscritos e exilados, violentamente arrancados aos costumes de 
suas pátrias, se lancem nos braços daquela Florença, que é mãe 
comum dos que padecem, e para todos se desentranha em palavras 
consoladoras...” E noutro relanço das suas Noites de Itália: “Entende-
se facilmente que homens e mulheres de alto porte, condenados a 
exularem, pelo infortúnio desta época tão atormentada, confluam a 
Florença de todos os pontos da Europa. O exílio aqui é menos 
penoso: não será paradoxo termos em conta de exilados todos os 
que vivem longe daquela cidade.” 

Bartolo de Briteiros, guiado pelo instinto, e não pelos viajantes — 
que o magistrado não lia viajantes — deu consigo na formosa 
Toscana. 

Estanciavam por lá, em 1834, polacos proscritos e muitos refugiados 
nobres da França, cujos esforços se malograram na Vendeia. O 
palácio Orlandini, onde residia o príncipe de Monfort, irmão mais 
novo do imperador Napoleão, era o receptáculo de todos os 
proscritos ilustres, em nascimentos, artes e ciências. 
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Bartolo de Briteiros, tinha a ilustração triplicada da fortuna. Era 
notório que ele mobilara faustosamente um palácio campestre 
em Poggi Bonzi, e dali saia de passeio, em graciosa berlinda, com 
suas filhas, a Val d'Arno, à Poggia Imperiale, e a quantos pontos 
convergia a nobreza toscana. 

Isto lhe dera renome e acesso aos palácios Orlandini, Ricchardi, 
Strozzino. 

A formosura das filhas contribuía não pouco para a consideração 
que o pai gozava. Eram duas gemas inestimáveis que 
sobredouravam a hipotética riqueza do fidalgo português. A mais 
nova era Paulina; quem perguntava porém qual das duas fosse a 
mais velha? Cada uma estava naquele desabotoar de florescência, e 
irradiação de graças, que seriam delícias da vida humana, se cada 
mulher bela assim, ao tocar os dezessete anos, ali ficasse, 
inamovível, indestrutível, perpétua imagem do anjo, dominadora 
do tempo, e assim de gala, para entrar com todo o viço de sua 
formosura, e esplendor de encantos, em corpo e alma, na glória do 
seu criador. 

A mãe destas duas meninas morrera aos vinte anos, quando, em 
Lisboa, reinava como primeira em beleza. Os dois serafins, que 
deixara no berço, conforme iam crescendo, recebiam do céu os dons 
soberanos que sua mãe levara. Aos quatorze duma, e quinze anos de 
outra, dizia-se que a mãe não fora mais linda que elas. 

O desembargador desvelara-se medianamente na educação literária 
das filhas. Era ele homem de poucas letras, e muito dado aos ócios 
de uma certa ignorância, que é o supremo bem deste mundo pelas 
muitas e boas horas de lerda pachorra em que a alma se embala no 
regaço dela. Briteiros sabia de jurisprudência o necessário para 
convencer-se do pouquíssimo que necessitava saber um magistrado 
palaciano, benquisto para as alçadas, e braço inflexível para hastear 
patíbulos. Chamado sempre para mordomar nestes festins de 
canibais, o amigo do trono e do altar via em si um homem dos 
antigos tempos, e gloriava-se. A juízo dele, os homens dos tempos 
antigos, eram os romanos, que condenavam à morte os filhos, se o 
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bom regímen da pátria o requeria. Não cuidem, porém, que o 
austero Bartolo de Briteiros frouxamente acariciava as filhas, ou as 
afastava de si como coisas incompatíveis da gravidade do seu 
funcionalismo e meditações. O contrário, de todo em todo. Brincava 
com elas; com uma em cada braço, enquanto meninas até aos nove 
anos, andava de sala em sala, e assim recebia as mais circunspectas 
visitas. A orçarem por senhoras, nem assim as desquitava da 
obrigação de brincarem com ele: escondia-se nas dobras dos 
reposteiros, e queria que o andassem procurando. Muitas vezes saía 
destes brinquedos para assinar ao lavrar o acordão de uma sentença 
de forca, muito firme de pulso, e convicto da sua fidelidade aos 
princípios, à moralização dos povos, à ordem pública, e à justiça, 
filha primogênita de Jesus Cristo. 

Naquele dia em que o exército libertador assomou em Almada, e o 
Teles Jordão foi espingardeado, Bartolo de Briteiros, ainda duvidoso 
do desesperado desenlace da causa que ele julgava vencida por 
parte de seu rei, enfardelou à pressa o mais valioso de sua casa, 
ensacou muito cabedal em moeda que tinha herdado de avós, 
prescreveu ordens aos seus mordomos e caseiros das províncias, e 
embarcou em navio inglês, ancorado no Tejo, com as duas meninas 
pálidas de susto. 

Horas depois, saía barra fora, quando já em Lisboa repicavam os 
sinos à fuga do duque do Cadaval, e ao aproximar-se o duque da 
Terceira. A esse tempo estalavam apedrejadas todas as vidraças do 
palácio de Bartolo de Briteiros, às Amoreiras, e a populaça, a brava e 
briosa gentalha, apossava-se, por direito de conquista, da mobília do 
desembargador, e repartia, a socos fraternais, o espólio do 
miguelista. 

 

CAPÍTULO 5 

Estava Fernando Gomes em Florença, conforme o seu costume em 
toda a parte, sequestrado de toda a convivência, visitando 
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antiguidades, lendo outras, e como que mumificando-se a si próprio 
entre tantas velharias. 

Alguém disse a Fernando que o hospedeiro príncipe de Monfort 
mostrava aos seus visitadores a espada que Napoleão floreara na 
batalha de Marengo. Posto que o nosso português presasse muito 
mais contemplar a lança de Leônidas ou o punhal de Bruto, não quis 
perder o lanço de ver o sabre oriental do maior capitão do mundo, 
depois de Alexandre, e César, dizia ele. 

O príncipe recebeu-o no gabinete, onde estava escrevendo as 
suas Memórias: mostrou-lhe a espada, facultou-lhe o exame dos 
troféus de armas, recolhidos num armário envidraçado; e bem 
assim as chaves de ouro da cidade de Breslaw, quais o imperador 
lhas dera, congratulando-o pela conquista daquela cidade. 

Fernando, incitado a falar pelo tom familiar do erudito príncipe, deu 
de seu saber muito boa conta sobre pontos de história antiga, 
romana e grega, monumentos, batalhas, ciências, e tudo quanto 
mereceria ser arquivado em volumes grossos de soporíferas 
academias. O ex-rei de Westfália deleitou-se em ouvi-lo, não 
sabendo ainda se era expatriado da Vandeia o cavalheiro que tão 
corretamente falava língua francesa. 

Falou de si Fernando em breves termos, dizendo-se português, 
soldado da liberdade, o ínfimo dos seus fautores em Portugal. 
Acrescentou logo que deixara a liberdade do seu país, e saíra a 
procurá-la noutros pontos do mundo, a fim de compará-la com a 
que deixara na sua terra, raquítica, derrengada e aleijadinha. 

Gostou o príncipe da grave sombra com que o douto moço mofava 
da liberdade dos portugueses, (gente malquista sempre dos 
Bonapartes) e prolongou a palestra até horas de jantar. Fernando 
despediu-se já fatigado da convivência: o filho do artista dava pouco 
pela glória de conversar fito a fito com um ex-monarca, irmão do 
herói de Austerlitz, das Pirâmides e de Friedland. 

Dias decorridos, Fernando foi convidado, em nome do príncipe de 
Monfort, a passar a noite no palácio Orlandini. Cogitou o moço no 
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mais urbano modo de esquivar-se às pesadas honras de tão luzida 
sociedade. A educação acanhara-o; e os dissabores, sugeridos por 
causa de seu nascimento, eram-lhe um constante espinho a 
impelirem-no para longe de ajuntamentos. Assustava-o demais o 
receio de encontrar portugueses nos salões do príncipe, e ter de 
responder-lhe às naturais perguntas entre conterrâneos que se 
encontram em país estrangeiro. Precisamente quereriam saber o seu 
nome, o nome de seu pai, as suas relações na pátria, as mil coisas 
que se presumem sabidas de homens que viajam e se relacionam 
com príncipes. Todos estes barrancos lhe empeciam o caminho do 
palácio Orlandini, e nenhum expediente lhe sugeriram com que 
delicadamente recusasse o convite. Sacrificou-se ao dever de quem 
tinha sido tão afavelmente tratado por personagem assim venerada 
nos prestígios da majestade, a majestade dos heroísmos, mais 
imponente que a do cetro hereditário. 

Antes da sua entrada no palácio, chegara Bartolo de Briteiros com as 
belas meninas. Enquanto as duas portuguesas levadas pelas damas 
se gozavam da frescura da noite nos jardins, que muitas vezes 
serviam de salões, Jerônimo Bonaparte conversou com Briteiros 
largamente acerca do moço português que muito o encantara com a 
sua vasta erudição, e perguntou ao hóspede se conhecia Fernando 
Gomes. O fidalgo franziu a testa, e disse: 

 — Não sei dizer a vossa alteza quem seja Fernando Gomes. 
Os Gomes em Portugal não sei quem sejam. Antigamente houveram 
os de bom toque; mas de D. João I para cá não acho menção deles 
nas crônicas. É apelido obscurecido, ou se perdeu. 

 — Pode ser que o seu patrício achasse o Gomes perdido!... — disse o 
príncipe com ar de riso. — O que eu sei é que o português Fernando 
Gomes sabe muito, e entretém com assuntos, aborrecidos quando a 
gente os lê nos livros, ou nos monumentos. Gostei muito dele, e 
estimarei que a minha estima agrade ao seu patrício. 

Pouco depois foi anunciado Fernando Gomes, e logo conduzido à 
sala em que já estavam as damas da primeira jerarquia toscana; e, 
entre tantas e tão peregrinas, as nossas angelicais portuguesas, 
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honrando mais a terra de Camões, que quantos diplomatas nos 
andam lá por fora engrandecendo. 

Bartolo de Briteiros fitou os olhos no português, e lá entre si disse: 
“Não conheço: isto é homem ordinário.” 

 — Tem aqui um patrício — disse o príncipe a Fernando. — É 
emigrado, e pai das duas meninas, que o senhor além vê, que 
parecem madonas. Ditosas revoluções as que obrigam a sair do seu 
ninho as formosuras que Deus faz para que todo o mundo as veja! O 
senhor de Briteiros é um pai ditoso, que se revê nos seus dois 
querubins, dignos de Florença mais que de Lisboa. Os modelos que 
Rafael e Ticiano adivinharam, justo é que vivam em Itália, que é o 
céu das artes e das maravilhas. Não conhecia o senhor de Briteiros? 

 — Não, senhor — respondeu Fernando. 

 — De onde é o cavalheiro? — perguntou Bartolo. 

 — Sou de Lisboa. 

 — Talvez que, se me disser o nome de seu pai, eu possa conhecer a 
sua família. 

 — Vossa excelência não conhece decerto o nome de meu pai. Sou 
filho de um homem do povo. 

 — De onde saem os reis do gênio — ajuntou Jerônimo Bonaparte. 

Bartolo fez um gesto insignificativo com a cabeça, e disse, passados 
minutos: 

 — Veio de Portugal há muito tempo? 

 — Há vinte e três meses. 

 — Como estão as coisas por lá? Quem governa a canalha? 

 — Governa-se ela, presumo eu — disse Fernando. 

O príncipe sorriu e murmurou: 
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 — A resposta é um livro completo. A canalha governa-se a si em 
Portugal... 

 — Em Roma no reinado dos Césares e no Baixo Império, e em toda 
a parte onde as nacionalidades se dissolvem — acrescentou 
Fernando. 

 — Diz muito bem! — acudiu Briteiros — Portugal está em 
dissolução. O senhor é necessariamente realista! 

 — Não, senhor. Fui soldado nas linhas do Porto. Pugnei a favor da 
liberdade, sinônimo de humanidade. Servi-me a mim, servindo as 
classes abatidas pelo privilégio. Se me enganei, a culpa não foi 
minha. 

 — Mas enganou-se... — atalhou Bartolo com má cara — A canalha é 
que reina. 

 — Mas com gravata, luva branca, espada, chapéu de plumas, e 
arminhos — ajuntou Fernando Gomes. 

 — E isso é bom? — redarguiu o fidalgo. 

 — É bom como lição, como experiência... 

 — E depois? quando se quiserem emendar, era uma vez Portugal... 

 — Seremos espanhóis, ingleses, ou turcos, mas com juízo — disse 
Fernando. 

 — Aí está o patriotismo dos malhados — exclamou Briteiros. 

 — Basta de política — interveio o príncipe de Monfort, a quem 
destoara a violência da última frase do ex-ministro da Alçada. 

Fernando ficou pensativo a um canto do salão, meditando no 
apelido Briteiros. Sabia de cor os nomes dos signatários do acordão 
que enforcou os acadêmicos. Não lhe era estranho o feio aspecto 
daquele homem. Devia ser ele: ouvira em Lisboa dizer que o mais 
façanhudo dos algozes vivia em Florença, com grande luxo, e segura 
posse de seus bens na pátria. Odiou-o; não pôde mais fitá-lo em 
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rosto. Pensava em sair da sala, quando Jerônimo Bonaparte lhe 
disse: 

 — Venha ver as suas lindas patrícias, que desejam conhecer o 
português... Mas tome tento em não argumentar com o pai. O 
senhor de Briteiros é contumaz inimigo do povo e da liberdade. Cá 
entre os meus hóspedes franceses é conhecido por Luiz XI. O 
homem é um apologista das gaiolas de ferro para uso das avezinhas 
que cantam a liberdade. Detesta Lamartine, que escreveu contra a 
pena de morte, e defende que a árvore da liberdade deve ser 
cortada, torada, serrada e afeiçoada à maneira de forcas. Tem de 
bom que salga as suas teses com muita inépcia: gente emigrada não 
pode desprezar estes perrexis do riso, por isso o senhor de Briteiros 
é muito procurado. Agora vamos ver que duas flores saíram 
daquele bravio matagal. 

Aproximou-se o príncipe de Eugênia e Paulina. 

 — Aqui está o seu patrício, minhas senhoras — disse ele, indicando 
a Fernando uma cadeira — conversem; espaireçam saudades da sua 
terra. 

Retirou-se o apresentante, deixando o filho de Francisco Lourenço 
penosamente enleado. 

 — Está há muito em Florença? — perguntou Eugênia. 

 — Há dois meses, minha senhora. 

 — Lisboa é mais linda, não é? 

 — Lisboa é a pátria; mas Florença é a pérola do mundo — disse 
Fernando. — Não vi na Grécia vestígios de lá ter havido uma 
Florença; e, com tudo, a Grécia era a colmeia dos mais doces favos 
do mundo antigo. Aqui me parece que vejo ressurgidas as delícias 
da Roma imperial, os jardins de Lúculo, os mármores jorrando 
espadanas de cristal, as termas de Antônio, os... 

Reteve-se Fernando. Reparou que o estavam escutando duas 
meninas, que, no ar do semblante, pareciam escutar idioma 
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desconhecido. Que sabiam elas de Lúculo e Antônio, as florinhas 
dos anjos, que da vida e mundo apenas conheciam o espaço 
perfumado de seus virginais aromas? A elas que se lhes dava de 
Florença, onde viviam tristes, com saudades do seu jardim de 
Lisboa, onde tinham cada uma seu canteiro, e em cada canteiro as 
plantas do seu amor? Seis anos havia que tinham deixado a pátria, e 
ainda se diziam uma à outra: “Ainda veremos as nossas casinhas de 
murta? Já arrancariam as trepadeiras que se entrançavam em redor 
das janelas do nosso quarto?” O que elas queriam era ouvir falar de 
Portugal, de Lisboa, do seu palácio, e talvez das suas flores. 
Conheceria Fernando as flores que elas tinham? 

 — Tem muitas saudades de Portugal? — disse Fernando. 

 — Sempre... — respondeu Paulina. 

 — E quem priva seu pai de voltar à pátria? 

 — Ele não quer! — disse Eugênia — Tanto lhe temos pedido! 
Responde nos sempre que só volta a Portugal com o Sr. D. Miguel... 
Quando irá o Sr. D. Miguel, sabe? 

 — Não sei, minhas senhoras... Parece-me que o Sr. D. Miguel não 
pensa em lá voltar... 

 — Não?! — atalhou Paulina — E o papá a dizer que sim!... Então 
nunca lá tornaremos! 

 — Tornam, tornam. Afinal o pai de vossas excelências vai sem a 
companhia do Sr. D. Miguel, e suponho até que ele pode viver 
tranquilo sem a proteção do príncipe. As pessoas, que serviram o 
partido do Sr. D. Miguel, têm toda a segurança em Portugal; disto 
deve estar sobejamente informado o pai de vossa excelência. 

 — Diga-lho, sim? — tornou Eugênia. 

 — Não me atrevo a aconselhá-lo; porém, se o Sr. Bartolo de 
Briteiros quisesse ouvir o meu parecer, dir-lhe-ia que o partido 
liberal só persegue os seus próprios amigos. 



39 
 

As meninas não entenderam a doble intenção destas últimas 
palavras. Fernando, em virtude do nenhum uso que tinha de trato 
com senhoras, compunha sempre as suas frases em estilo 
sentencioso, como se as estivesse palestrando com filósofos ou 
políticos. 

A mim, contudo, o que mais me espanta é a facilidade com que 
Fernando Gomes dizia aquelas coisas, mais ou menos convinháveis 
às pessoas com quem falava! Não o ensandeceram duas mulheres 
que eram lindas a capricho de Deus! Poder estar assim um mortal, 
razoando em termos comuns, diante de espíritos para quem se fez a 
linguagem mélica do madrigal, a poesia, como ela é no Oriente, e 
como os hebreus a saberiam ler no cântico dos cânticos! Pois não 
tinha ele olhos, à míngua de coração! Acaso o temperamento 
linfático pode tanto que as imagens objetivas se não espelhem na 
retina, e o coração não tome conta dos filtros que os olhos lhe coam 
como arames abraseados de eletricidade?! 

Eu sei cá!... 

Fernando, passado um quarto de hora, saiu do lado das filhas de 
Bartolo de Briteiros, e desceu ao gabinete do príncipe, onde sua 
alteza estava fumando e tratando assuntos literários com artistas, 
poetas, e eruditos de diferentes países. 

O príncipe chamou-o à sua beira, e segredou-lhe: 

 — Pois fugiu-lhes?! Não o entretiveram as patrícias? Já sei o que foi: 
as pequenas não sabiam nada de Roma e Grécia... Mas lindas 
deveras, não? Qual lhe parece mais moldada pelos velhos tipos da 
sua predileta Grécia? — disse Jerônimo Bonaparte com jovialíssimo 
rosto. 

 — São formosas como portuguesas — respondeu Fernando Gomes 
— mas em Londres seriam mediocremente graciosas. Os tipos 
gregos eram menos corretos; todavia a forma antiga, como a 
estatuária a perpetuou, exprime os estupendos lances das tragédias 
que não se adivinham nas fisionomias aperfeiçoadas pela lima das 
gerações. As cabeças de mármore parece que ainda fremem cheias 
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de vulcões. O busto das Aspásias, Corinas, Faustinas e Cleópatras 
dardejam fogo daqueles pedaços de Carrara e Paros. A mulher viril 
da esplêndida antiguidade, conforme a civilização a veio 
entronando através dos séculos, mais e mais se foi amolentando em 
feminilidades. Ganhava em prestígio o que perdia em realeza de 
forças. A mulher esculturada em Roma e Grécia, ainda amante e 
amada, incutia pavor aos seus sacerdotes; a mulher dos nossos 
tempos é uma criança que se quer acariciada e bajulada como se as 
graças da infância lhe aquilatasse o merecimento. 

 — Parece-me porém — interrompeu o príncipe de Monfort — que 
as vantagens são a favor da mulher contemporânea, da mulher 
mulher. Que entende o cavalheiro?... As suas patrícias, a meu ver, 
são perfeitas mulheres para se amarem sem inveja de gregas e 
romanas... 

 — Certamente. 

 — E saiba que têm sido pretendidas de grandes senhores da França, 
da Polônia, e da Itália. E o avarento pai não as cede às mais 
remontadas estirpes nem aos mais abastados concorrentes. Fidalgo 
diz ele que o é dos mais antigos das Espanhas; e, como o senhor 
Fernando sabe, o criador ordenou, quando fez ou refez o globo, que 
a Espanha ficasse sendo um estanque de fidalgos retemperados por 
sangue ostrogodo, alano e suevo, sangue bárbaro, que teve quatro 
mil anos a sua nobreza escondida nas florestas do norte... Advirto-o, 
meu amigo, desta avareza do senhor de Briteiros, que não vá 
suceder apaixonar-se o senhor por alguma das suas patrícias!... Eu 
ficaria com eterno remorso de o ter apresentado, se o visse amanhã a 
braços com um amor funesto!... 

Fernando Gomes sorriu-se das graciosidades do príncipe, e saiu, 
pouco depois, do baile. 

No restante daquela noite não viu Grécia nem Roma. Por sobre os 
vastos destroços, que compunham as necrópoles da sua memória, 
adejava um querubim em nuvens de perfumes, era tudo primavera 
com seus devaneios; flores e mocidade e verdura em tudo: de tudo 
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tirava esperanças que lhe chamavam a alma ao futuro. O passado, 
então, pareceu-lhe melancólico: a poesia dos impérios pulverizados 
avultou-lhe como horrenda soledade; e o sol do dia seguinte 
encontrou-o ainda buscando no esplendor das suas visões o 
querubim, que era, em todo o rigor da fidelidade, a imagem de 
Paulina Briteiros. 

 

CAPÍTULO 6 

Tinha expirado o prazo da viagem, estipulado por Fernando, e 
aceite por seu pai. No penúltimo mês dos dois anos, recebeu o moço 
carta de Francisco Lourenço, instando por sua ida antes de 
concluído os dois anos, se possível fosse. O artista dizia assim em 
sua carta: 

“Está pactuado o casamento de tuas irmãs. 

Gracinda casa com um oficial de secretaria, rapaz de bom proceder, 
e família honrada. Genoveva, não menos feliz, vai unir-se a um 
capitão de mar e guerra, homem já entrado na idade, mas muito 
estimável, e muito do agrado dela. O prazer de nós todos seria que 
assistisses a esta festa, e enxugasses as lágrimas de teus velhos pais, 
quando as duas meninas, na mesma hora, se apartarem de nós! A 
estas dores chama o mundo festas. O apartar-me de meus filhos quer 
o mundo que eu o festeje, como se aproximasse mais de minha 
alma! Que tristeza será a desta casa se tu aqui não estiveres, filho! 
Que direi eu às lágrimas de tua mãe, e ela às minhas!... É preciso que 
nos ampares a ambos: aos teus braços é que ambos pediremos força 
para aceitar com resignação esta dor obrigatória, pela qual alguns 
pais recebem parabéns! Não me detenho a pedir-te que venhas. 
Surda estaria a tua alma se não ouvisses os dois velhos que te 
estremecem...” 

*** 

Eu podia escrever muitas páginas soberbas de hipérboles, umas 
minhas, e outras copiadas, para dizer quanto Fernando amava 
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Paulina; porém, nessas muitas páginas, seria tudo pouco para dizer 
tanto como nesta linha: Fernando leu a carta de seu pai, e não saiu de 
Florença. Isto vai sem ponto de admiração, porque eu, em matéria de 
amor, estou como Horácio a respeito de tudo mais: nihil mirari. 
Maiores desatinos que o de Fernando Gomes reclamam indulgência 
das almas bem formadas, almas que não sejam raio de luz sem calor 
numa pouca de lama, ou humano barro, que dispara no mesmo. 

Fernando mentiu a seu pai: disse que estava enfermo de febres, 
apanhadas em Roma nas lagoas pontinas. E mentiu sem vergonha 
de si mesmo! A celebrada honra de Epaminondas é a fábula mais 
paradoxal da antiguidade. Amasse ele uma Paulina, e estivesse em 
Florença, em Florença que, no dizer do autor de André Chénier, “é 
como a Circe que maniata os forasteiros de invisíveis liames, e lhes 
dá continuada festa de música, paisagens, perfumes, pompas e 
mulheres, a fim de incutir-lhes o esquecimento do seu país!...” 

Fernando fugiu às músicas e aos perfumes da mágica cidade. O seu 
amor era taciturno e solitário, como um luto de saudade 
inconsolável. Nascera em rebentações de fogo como as lavaredas da 
Sicília. Estava debaixo do céu italiano; incubou-se daquele fogo, 
bebeu a peçonha da imensa mansenilha, que braceja serpentes de 
mortal amor por todos aqueles remansos fatais de Genova, Piza, 
Veneza e Nápoles. O céu esperara-o naquele ponto para lhe 
emborcar dum jorro todo o amor, que lá em cima é glorificação, e cá 
embaixo inferno. As flores de sua alma desabrolharam das mil cores 
da esperança, e no viço de primeiras; mas logo amareleceram. O 
formidável “impossível!” bateu-lhe na cabeça e peito, para que a 
razão e o coração morressem a um tempo. A razão morreu para não 
reagir. O coração vivia com centenas de cabeças como a hidra. O 
coração é a salamandra de seus próprios incêndios; lacera-se, como 
o pelicano; de cada golpeada tira golfos de sangue, e neste sangue 
medram esperanças, cada dia mais infernadas. Este é o amor 
maldito dos que amam, como amava Fernando a criatura divinizada 
por todos, isenta de todos, vigiada pelos olhos coruscantes do velho, 
que tinha coração de pai, com ferocidades de rei das selvas, velador 
dos seus leônculos. 



43 
 

Seria este imaginar impossíveis uma alucinação do nosso homem? A 
gente mais sisuda e mais desbaratada em lidar com o mundo não 
lhe acontece tantas vezes fazer pé atrás, diante de travancos que 
uma borboleta transmonta a brincar por entre arbustos floridos? 
Neste artigo de mulheres, quantas vezes se nos figuram castelos 
roqueiros umas sobrancerias que lá ao pé se alhanam como relvados 
macios, planos, chãos, e todos desentranhados em boninas, que se 
estão como oferecendo às solícitas abelhas, e até a zangãos 
daninhos! 

Ora vamos ver se Fernando cai das alturas por onde se anda após do 
querubim, e vem cá baixo à estrada coimbrã, ao amor rameraneiro, 
de teor e modo que o estilo possa assingelar-se o necessário para ser 
bem entendido e estimado. Fuja todo o romancista de entender com 
personagens que trazem a cabeça de telhas acima: a nossa 
linguagem lusitana é pouco para exorbitâncias tais. Os franceses 
dizem tudo o que querem, e até o que não há, nem tem ideia 
correspondente. Os alemães também. Cá entre nós, boa gente do 
velho Portugal, gente que é toda vulgo nas paixões quotidianas, 
quem quiser remedar estrangeiros nublando os ares com fumaças de 
idealismo, despega em tolice tamanha, que não será assombroso 
fecharem-se-lhe as portas da academia real das ciências, ou negar-
se-lhe venera da ordem de São Tiago da Espada! Não pode ir mais 
longe o menos preço dos parvos. 

Paulina via todos os dias Fernando na piazza di Dome, sobre a qual se 
abriam as janelas dos seus aposentos. Chamava logo a irmã, 
clamando pressurosa: 

 — Vem ver o nosso patrício, Eugênia! 

Assentavam os cotovelos no peitoril do balcão de mármore, e ali se 
quedavam como duas rolas, a contemplar o português, que as 
cortejara, e parecia tê-las logo esquecido. Não ousava ele fitá-las 
segunda vez! Remirava-as por entre os grupos: e o espaço aéreo 
dentre quatro cabeças era a suprema ambição do moço, a 
entreaberta do céu nas visões de um santo anacoreta. 
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Algumas noites as filhas de Bartolo de Briteiros viram Fernando no 
palácio Orlandini. 

 — Que terá ele que nos não procura?! — dizia Paulina a sua irmã — 
Mas repara que não dá preferência a ninguém! 

 — É tão triste aquele homem! Serão assim todos em Portugal? — 
dizia Eugênia. 

 — Faz-me pena aquela tristeza! acudiu Paulina. 

Noutra noite a compassiva filha do fidalgo disse à irmã: 

 — Chamemo-lo, sim? não parecerá mal? 

 — Não; pois que mal é chamarmos o nosso patrício? 

Eugênia fez sinal a um francês, que não era príncipe, nem duque, 
nem se quer especieiro rico: era um pintor, um amigo querido de 
Bonaparte. 

 — Senhor Leopoldo Roberto — disse ela — conhece aquele 
português que está falando com a princesa Carlota? 

 — Fernando?... Conheço-o desde que ele chegou a Florença — 
respondeu o pálido mancebo. — Achei-o um desgraçado. 

 — Desgraçado?! — atalhou Paulina. — Que infortúnios são os dele? 

 — Os extremos: os do amor sem esperança — respondeu o pintor. 

Paulina encontrou os olhos de sua irmã, que pareciam dizer-lhe: 
“ouves?” 

Leopoldo Roberto esperou novas perguntas das meninas. Passados 
minutos, aventurou-se o artista a perguntar: 

 — Pois não conheciam o seu patrício? 

 — Foi-nos apresentado pelo príncipe de Monfort — disse Eugênia 
— mas dos seus infortúnios não sabíamos. 
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 — É de Florença a senhora que ele ama? — perguntou Paulina. 

 — É de Portugal. 

 — E ele está em Itália?! — acrescentou Eugênia — por que não vai 
então para Portugal? 

 — Andará a viajar para conhecer se ela o ama, e sente a ausência — 
disse Paulina. 

 — A dama está em Florença. A formosa Paulina conhece-a. 

 — Eu!... 

 — Sim, minha senhora. Digo-lhe o grande amor de Fernando, e 
peço-lhe que o salve. 

O pintor ia retirar: Paulina exclamou: 

 — Venha cá... explique-me esse mistério... Eu conheço a senhora 
portuguesa que Fernando ama?! 

 — Os anjos de inocência nem mesmo tem o coração que adivinha? 
— replicou Leopoldo — Hei de eu por força dizer-lhe que Fernando 
queria morrer sem que a imprevista Paulina soubesse que o 
matava?! 

As meninas não proferiram um monossílabo. Leopoldo, o ascético 
amante de Carlota Napoleão, aproximou-se de Fernando, que falava 
com a princesa. Levava nos olhos uma alegria desusada. Carlota 
mudou de local, e o pintor disse a Fernando: 

 — Quebrei o encanto. Paulina sabe que a amas. É bom que estas 
mulheres se glorifiquem com saberem os nomes das vítimas. Morrer 
obscuramente!... morrer ignorado da mulher por quem diluímos a 
vida em lágrimas de sangue! Isso não! é preciso abrir larga fenda no 
peito, arrancar fora o coração, e mostrar-lho. Então sim! ao menos 
servimos à glória da mulher que se amou. Ela, se não pode dizer 
“amei-o,” diz “matei-o!” e pode ser que o diga com piedade; venha, 
pois, essa piedade póstuma, que deve ser regalo do cadáver! Que 
maior serviço posso eu fazer-te, amigo? 
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Fernando apertou convulsamente a mão de Leopoldo, saiu aos 
jardins a dilatar o peito, a desdobrar da alegria que vos comove 
como os assaltos do medo. O pintor não o seguiu, dizendo: 

 — Vai só, que eu não tenho alegria nem lágrimas que esconder. 
Recorda-te sempre de mim: propiciei-te o ídolo em cujas aras era 
desconhecido holocausto. Agora podes acabar, que cumpristes a tua 
missão. A minha ainda está imperfeita. 

Para que o leitor me não tome como coisa de destemperada 
imaginativa este Leopoldo Roberto, pintor francês, amante de 
Carlota Napoleão, peço-lhe que abra um livro de Eugênio Pelletan, o 
qual livro se chama Horas de Trabalho. Aí, por algures, achará em 
resumo, naquela linguagem diamantina do ilustre professor de 
filosofia, a historiados amores; e, logo na página seguinte, a história 
do suicídio do pintor. 

Hão de ver como ele atirou com o peito às puas do despedaçador 
IMPOSSÍVEL, e arquejou voluptuariamente naquelas agonias, sem 
esperança de sentir a mão da princesa enxugar-lhe o suor glacial. 
Reparem no quadro que ele aperfeiçoou na véspera do seu dia final. 
São cenas campesinas: obreiros que vão às ceifas e voltam dos 
campos coroados de espigas. Oh! que formosíssimas visões 
antecedem os paroxismos do talento! Que lúcido agonizar o dos 
gênios? Quem há de crer na mortalidade da alma, quando ela assim 
se rejubila ao pé do golfão em que o corpo se despenha como 
pedaço de matéria pustulosa e tábida? 

E não te salvou o anjo da arte, ó poeta das primaveras, dos arrebóis, 
e dos crepúsculos? Não tinhas uma Galateia em cada uma das tuas 
camponesas? Não te palpitavam aqueles corações debaixo da 
palheta? Já sabias que a tua imortalidade estava à porta do seu 
templo, para abrir-to logo que a lousa te batesse em cheio sobre o 
crânio estalado pela bala? 

Que princesa te valia uma inspiração das tuas noites desveladas! 

Quantas rainhas de virtudes deixaste lá embaixo escondidas nas 
florestas que perpetuaste em teus quadros! 
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E não as amaste, como pródigo, e as destes ao mundo, que tas ama e 
as adora nas galerias, nos museus, nos empórios das sumas 
maravilhas do belo! 

Olha aí por esses palácios de príncipes, na Florença, em que 
premeditaste morrer, olha aí como as turbas se enlevam no teu 
gênero imorredouro! 

E vê tu quantas princesas, como a tua Carlota Napoleão, desceram 
do sólio ao exílio, do exílio à tumba, da tumba ao esquecimento; e os 
teus poemas ficam; e o teu espírito revive em céu e terra, e o homem 
para diante da tua sombra, e deplora que uma princesa não subisse 
a ti para tu não desceres a procurá-la no bojo negro do teu inferno, 
ou nas esplendorosas serpes da chama em que te abrasaste, ó 
crisalida dum anjo! 

 

CAPÍTULO 7 

Queremos agora ver como procede o português. 

A poesia do mistério está aguada. Descerraram-se dentre as névoas 
as duas estrelas que devem aproximar-se ou repelir-se. A 
constelação é mais de esperar, quando os prenúncios são desta 
ordem. 

Tenha-se em seus brios, Fernando Gomes! Portugueses são pouco 
dados a beberem trago a trago uma prosaica morte em ideais 
mistérios! Costumamos abrir o coração e despejar à flux quanto lá 
há. Se nos desdenham, a dignidade própria nos reabilita. Se nos 
acolhem, damos pelo comum excelentes maridos, carinhosos pais, e 
preciosos jarretas na velhice. 

Romances de amor, que desandam em morte de tubérculos morais, 
não pegam cá. Isto é terra de Espanha e o céu de Itália, como diz o 
mais poeta dos portugueses, o dulcíssimo Castilho. Ama-se como na 
Itália, e entendia-se como em Espanha. Quem quer saber o que é 
amar em Itália, leia Byron em Veneza, e Henry Beile em todos os 
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seus romances, e peculiarmente na Fisiologia do amor. Eu gosto de 
indicar as fontes limpas, para que me não atribuam águas sujas, nem 
acoimem o romance de hoje em dia de peco e oco de conhecimentos 
uteis. 

Ora vamos lá ao conto, que está a meada a desencadilhar-se. 

Fernando Gomes venceu o seu pejo, e voltou dos jardins ao salão. 
Um francês, desconhecido dele, perguntou-lhe se era o português 
Fernando. 

 — Sou o português Fernando — disse o moço. 

 — As suas patrícias encarregaram-me de perguntar a Leopoldo 
Roberto se o senhor saíra; Leopoldo Roberto não sei onde está: 
porém, como encontro o senhor, creio que lhe dou prazer 
comunicando-lhe diretamente os cuidados das senhoras de 
Briteiros. 

Fernando agradeceu afetuosamente a urbanidade do francês, e 
convizinhou das meninas, a tempo que chegava Bartolo. 

 — Patrício e amigo — disse este a Fernando — não fuja da gente. 
Amigos, amigos, política à parte. 

 — Eu não fujo de vossa excelência — disse o moço cor de rosa, 
quanto rosas se alastram em rosto de homem trigueiro. 

 — Pois o senhor sabe — tornou Bartolo — que está um português 
em Florença, português dos bons tempos, e não o procura?! 

 — Vossa excelência até hoje não me deu bastante afoiteza para 
solicitar tamanha honra. 

 — Vá quando quiser. As minhas portas estão francas a quantos 
portugueses, realistas ou não realistas, quiserem visitar um 
português que honrou sua pátria! — Ora o senhor, que saiu há dois 
anos de Lisboa, há de dizer-me se lá viu meninas mais galantes do 
que as minhas filhas! 
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Fernando corou outra vez, e tartamudeou; as meninas sorriram; e o 
pai insistiu na pergunta com certo desplante que não vai mal em 
velhos folgazãos, e até faz gosto ouvi-los nestas liberdades, quando 
se fundam em muito amor às filhas. 

Fernando respondeu: 

 — Posto que eu conhecesse pouquíssimo a sociedade de Lisboa, 
digo, sem receio de baixa lisonja, que as filhas de vossa excelência 
seriam em Lisboa, como em toda a parte, belezas distintas. 

 — São a pintura da mãe — atalhou Bartolo. — Minha mulher foi a 
dama mais linda de Portugal. Deixou-me estes anjos para me 
ampararem. Se não fossem elas, eu tinha-me atirado à cova que ma 
roubou! 

Assomaram subitamente lágrimas aos olhos do quinquagenário. 
Fernando hauriu prazer daquelas lágrimas. Por quê? O moço queria 
pressupor coração, sensibilidade e afetos brandos naquele homem 
que lhe avultava de bronze à fantasia. 

Passou Bartolo o lenço pelos olhos, e continuou: 

 — E há por aí quem se tenha lembrado de me privar das filhas!... 
Veem com a palavra “casamento” propor afoitamente a um pai que 
rompa os laços de dezoito anos, que lance de si as suas joias, a luz 
dos seus olhos, o ar do seu peito, e as deixe ir nos braços de uns 
libertinos fatigados, que as viram ontem pela primeira vez, e 
amanhã lhes voltarão a face com sobranceria de maridos! É horrível 
este sistema de organização social! A sociedade não se sustenta 
senão à custa destes roubos legais feitos ao coração de um pai. E isto 
se chama manutenção da moral!... Deixá-la ser! As minhas filhas são 
a minha vida. Enquanto eu respirar, quero vê-las, quero tê-las ao 
lado do meu leito de agonia. Custaram-me muito. Ficaram sem mãe 
muito tenrinhas. Criei-as eu nos meus braços: passava as noites com 
o ouvido colado à fechadura das alcovas onde dormiam as amas, 
para, assim que os anjinhos chorassem, acordar as mercenárias 
criadas. Isto fazia eu, senhor Fernando, quando negócios 
importantíssimos de estado dependiam das minhas vigílias. 
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Cresceram aquecidas pelo meu bafejo. Trouxe-as desde os seis anos 
na minha carruagem, quando ia aos tribunais; não as confiava de 
ninguém. E queriam roubar-mas agora que estão feitas, lindas, e 
ricas de felicidade e alegria para me retribuírem o muito que sofri 
por elas!... Ainda bem que nenhuma me tem sido ingrata. Quando 
rejeito os pretendentes, adivinho-lhes a vontade delas. O máximo 
prazer que me dão é serem dignas de ilimitada confiança. Dizem 
que as vigio; tem-no dito o príncipe de Monfort; é falso, é calúnia; 
elas aí estão que o digam. São senhoras das suas ações: vão onde 
querem: ordenam seus passeios e visitas; e eu sigo-as com a 
docilidade e contentamento de uma criança. Ambas elas sabem que 
me matam no momento em que me deixarem; e por isso Florença, 
Londres, Paris tem sido para minhas filhas como desertos... 
Coitadinhas! querem ir para Portugal; têm saudades de não sei que 
ninharias pueris!... Deixai estar, filhas, lá iremos, lá iremos em dias 
mais ditosos. A justiça há de vencer, porque sois dois anjos, e estais 
da parte da justiça. Tendes muita vida para largas esperanças. 
Voltaremos a Portugal talvez mais cedo do que vós mesmas 
ambicionais. O rei... Agora reparo que estou falando com um 
soldado mindeleiro... 

 — Não, senhor — atalhou Fernando — não posso gloriar-me da 
façanha do Mindelo... 

 — Façanha!... Ora essa! que façanha?! 

 — Coragem, atrevimento, se vossa excelência antes quer... 

 — Qual coragem!... O senhor então não sabe a história 
contemporânea... Fale-me de traições, se quer que eu lhe explique a 
façanha do Mindelo, que, espremida na mão imparcial dum crítico, 
dá de si um heroísmo negativo, uma página de história que, daqui a 
cinquenta anos, quando os tais sete mil e quinhentos tiverem 
morrido, será reduzida à data do desembarque dum príncipe 
foragido do Brasil, e mais nada... 

Fernando Gomes estava escarlate, e reteve-se a ponto de murmurar 
apenas: 
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 — A história não se faz assim. Vossa excelência está brincando!... 

 — Brincando!... interrompeu o membro da Alçada. — Creia o que 
eu lhe digo, que tenho o segredo da rebelião desde mil oitocentos e 
dez. O senhor nasceu ontem: não sabe nada. Pegou duma arma, 
quando naturalmente largou a espada de folha de flandres, e a 
pistola de matar moscas... 

Paulina fitou os olhos em Fernando, e fez com eles e com os lábios a 
mais ameigadora súplica de silêncio e tolerância. O condecorado das 
linhas do Porto sorriu-se, já perdida a cor, e fez um gesto mesureiro 
às galhofas algum tanto coléricas do fidalgo. 

Bartolo caiu de seus azedumes, quase furioso, na razão e 
arrependimento do excesso. Com brandos termos e rosto 
prazenteiro se desculpou, prometendo nunca mais falar em rei nem 
roque; e ajuntou: 

 — Sabe o que faz isto? É eu não ter português com quem fale nas 
desgraças de Portugal, que tanto o são para gregos como para 
troianos. Estes emigrados franceses e polacos todos me falam dos 
negócios da sua terra, e ninguém sabe nada dos negócios da minha. 
Chamam-me espanhol, e não querem acreditar que Portugal é uma 
nação que faz reis e desordens por sua conta e risco. Um francês a 
quem eu descrevi os tumultos de Portugal, desde que Napoleão lhe 
quis lançar as garras, teve a petulância de me dizer que qualquer 
poça d'água suja, examinada com um microscópio, oferecia um 
rebuliço de vermes admirável! Confesso-lhe, que se não tivesse duas 
filhas, havia de pôr a cara ao francês em apuros de ser examinada 
com o microscópio! 

Fernando Gomes sofreando a indignação, sorriu-se. O seu primeiro 
assomo fora pedir o nome do francês; refletindo, porém, um 
momento, desculpou o atrevido com as objurgatórias ridículas e 
talvez sanguinárias de Bartolo de Briteiros contra Napoleão, na 
própria casa de Jerônimo Bonaparte, o irmão predileto do 
imperador. 
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O diálogo terminou assim, sem que as meninas proferissem palavra. 
Fernando afastou se com tristeza, recordando as veementes 
expressões de Bartolo, com referência ao casamento impossível das 
filhas. Quem, de ânimo frio, ouvisse o cioso pai de Paulina, daria 
pouco peso aos termos acres e despóticos do velho: o mais racional 
seria preparar a rebelião no espírito da filha, e vingar assim a 
sociedade ultrajada pelo egoísmo dum tirano de dois corações, 
sedentos de mais amoráveis afetos, e mirando a eles por 
providencial influxo. Fernando, porém, com o seu verdadeiro, e, por 
isso mesmo, timorato amor, ponderou como invencível a vontade 
do pai, e inconquistável a vontade de Paulina. 

Estava ele engolfado nestes pensares, a distância visível das 
meninas. Eugênia chamou-o, e disse-lhe: 

 — O papá afligiu-o com as suas rabugices? 

 — Não, minha senhora: eu respeito a paixão do senhor Bartolo de 
Briteiros. 

 — Olhe que ele diz assim as coisas; mas não odeia ninguém — disse 
Paulina. — Quando vai a nossa casa? Estimávamos muito vê-lo, 
para conversarmos muito da nossa terra... Vá amanhã, sim? 

 — Com o maior prazer... — balbuciou Fernando. 

 — Demora-se em Florença? tornou Paulina. 

 — Não sei dizer a vossa excelência... 

 — Depende o demorar-se da vontade de sua família? — perguntou 
Eugênia. 

 — Já desobedeci à vontade de meus pais. Eu devia estar em Lisboa 
a esta hora... Estou em Florença, e Deus sabe onde o meu destino me 
chama... 

Se Leopoldo Roberto houvesse sido menos explícito com a filha de 
Bartolo de Briteiros, o tom em que Fernando respondeu à pergunta 
de Eugênia bastaria a manifestá-lo. O silêncio de ambas, e a meiga 
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expressão de Paulina foi também para ele sobeja prova de que o 
tinham compreendido. Os dois corações, naquele instante, 
esposaram-se em misteriosas delícias. Tinham-se revelado tudo no 
magnético relance de olhos que se trocaram. Aquelas almas ou se 
haviam mentido, ou identificado para sempre. Nenhum deles assim 
o pensava. Nós, os que estamos de fora, é que sabemos decidir 
destes vínculos eternos, e raro nos iludimos. Pena é que cada 
amante não traga à sua beira um observador, bastante martelado 
nestas psicologias, para desde logo caminhar em terreno seguro, 
com a sibila ao lado. 

Fernando visitou o fidalgo. O acolhimento foi excelente. As meninas 
reviveram quantas recordações ainda tinham de Lisboa. O antigo 
desembargador, com insólita moderação, relatou ao hóspede a 
crônica misteriosa de Portugal desde 1810, a revolução de Gomes 
Freire de Andrade, a de 1820, e as alternativas sequentes das duas 
parcialidades. Teve momentos lúcidos de consciência política, e de 
admirável modéstia. Pelos modos, se em vez do conde da Barca, ou 
do conde de Basto, ele fosse o ministro valido de D. João VI, ou de 
D. Miguel, Portugal voltaria à sua idade de ouro. Para se exaltar era 
justo que desluzisse a reputação dos privados de D. Carlota 
Joaquina, e então foi verdadeiro. Deu como decidido ter sido 
envenenado D. João VI. Contou minudenciosamente a morte do 
marquês de Loulé em Salvaterra: chamou-lhe golpe de estado: mas a 
história há de chamar-lhe golpe de cajado, porque o palaciano foi 
morto a pauladas. Deteve-se por descuido a falar dos suplícios de 
Lisboa, Porto e Extremoz. Eram tudo, no seu modo de ver, 
sacrifícios necessários à manutenção da ordem. E argumentava com 
a história. O protestantismo, dizia ele, não entrou em Portugal: 
graças às fogueiras da inquisição. Enquanto a Europa ardia em 
guerras religiosas, Portugal gozava pacificamente da sua 
prosperidade, e da pureza do seu catolicismo. Destas sublimes 
paragens da história portuguesa, descia o apologista do fogo 
depurativo da fé a provar a necessidade da pena de morte como 
cautério às chagas sociais, antes que elas contaminem os membros 
sãos. Etc. 
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Fernando ouvia-o silencioso. No entanto as meninas, entretidas com 
os tabuleiros floridos dos seus jardins, diziam entre si: 

 — E tu és capaz de lhe dar o ramo, Paulina? 

 — Era... mas... que hei de eu dizer-lhe? Ensina-me Eugênia. 

 — Eu sei cá!... não lhe digas nada... Quando o pai não vir, oferece-
lhe as flores. 

 — O melhor era deitar o ramo no chapéu. 

 — Mas se ele o deixa ver ao papá? — redarguiu Eugênia. 

 — Deus nos livre! E que pensas tu?... 

 — De que, Paulina? 

 — Será verdade o que disse o Leopoldo Roberto? 

 — Se ele te ama? 

 — Sim... 

 — Pois não vês?! Eu ia jurar que sim... E tu? tu é que deveras gostas 
dele... 

 — Penso que sim... E de que serve?!... Este amor que o pai nos tem, 
é uma prisão! Todas as meninas da nossa idade tão felizes!... e a 
gente nesta melancolia, a dominar as inclinações... para o não 
desgostar! Os outros pais não se importam. A gente vê tanta gente 
alegre com seus maridos! pois não vê? 

 — Pois sim; mas tu que queres, Paulina? O pai não nos deixa casar... 

 — É porque a gente não se tem importado... 

 — Estás enganada... O pai soube que eu gostava do conde de 
Rohan, e fingiu que não o sabia. Lembras-te? Uma vez disse-me que 
se eu amasse alguém em Florença, ia imediatamente conosco para a 
Azia! Quando tu em Paris gostaste daquele emigrado português, 
não viste como ele saiu logo para Londres? 
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 — Depois, o Albuquerque foi ter a Londres — atalhou Paulina — e 
o pai foi logo para a Escócia. 

 — É verdade; e depois, diz a toda a gente que as grandes cidades 
são desertos para nós! Tu verás, Paulina... Se ele desconfiar que 
amas Fernando, leva-nos para a Rússia... 

 — Isso leva! 

 — Então, vê lá se te sabes esconder; e, se falares com o Fernando, 
diz-lhe que seja acautelado, senão... 

 — Como hei de eu falar-lhe?! Não vês que o papá já hoje me 
perguntou o que ontem estivemos a falar com ele na soirée do 
príncipe?... Já me lembrou escrever-lhe duas palavras... 

 — Ai! escrever-lhe! — atalhou Eugênia assustada. 

 — Pois então? isso que tem? é crime? 

 — E se o papá vem a saber que lhe escreveste? 

 — Quem lho há de dizer?... 

 — Agora é que eu vejo que o amas seriamente, Paulina. 

 — Amo: de ti não me escondo, Eugênia. 

 — Pois então, se queres, escreve-lhe. 

 — E que hei eu dizer-lhe? Eu nunca escrevi... Tu é que já sabes, 
minha Geni. 

 — Diz-lhe que não denuncie que te ama: senão que o papá nos tira 
logo de Florença. 

 — Só isso?! 

 — Pois que mais? Quando ele te escrever, então responderás... 

*** 
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Este diálogo, que parece estirado, correu em menos de quatro 
minutos. As meninas pediram ao pai licença para subirem do jardim 
a casa. 

Ora aqui tem o leitor como conversam os anjos. 

Quem, com ouvidos corporais, ouvisse aquelas meninas, havia de 
supor que estavam ali duas criaturas vulgares, como todas as que 
procedem de Eva, que dialogava com serpentes, e comia frutas da 
ciência do mal! Cumpre saber que os anjos, enquanto peregrinam cá 
por estes pântanos do globo, falam segundo ouvem falar. Parece que 
ao descerem do céu, trazem, como regra, o anexim: cada terra com seu 
uso. A gente não acaba de capacitar-se disto! 

 

CAPÍTULO 8 

Demoremos em Portugal algum espaço. A imaginação, que tem 
andado acorrentada aos apontamentos lá por essas terras lindas, 
mas alheias, já tem saudades das suas. 

Cá estamos em Lisboa na calçada do Sacramento, em casa do artista 
Francisco Lourenço. 

Estão os dois velhos à mesa, onde o almoço lhes arrefece. Nenhum 
põe mão na comida. Encaram-se, e choram. Gracinda e Genoveva 
saíram ontem para casa de seus maridos. Ali estão as cadeiras delas, 
e sobre a mesa as chávenas do almoço, e os guardanapos que lhes 
serviram dois dias antes. 

 — E saíram sem lágrimas! — disse o artista, com a voz golpeada de 
soluços. 

 — Como eu saí de casa de meus pais para a tua... — respondeu a 
mulher. 

 — Mas que tristeza... que solidão esta, Maria!... Nem as filhas! Nem 
agora, Fernando... de mais a mais enfermo, tão longe de nós! Que 
fins de vida os nossos, mulher! Como eu de longe via isto tão 
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diferente! Falava-te no prazer de acabarmos entre filhos e netos! vê 
tu! ninguém, ninguém conosco! 

 — Tem paciência, homem, tem paciência! Fernando há de vir logo 
que esteja bom. As pequenas prometeram passar o domingo 
conosco. Para a primavera, vamos todos para o Cartaxo. Não te 
aflijas, Francisco. Isto, assim triste e sozinho, é hoje. A gente afaz-se 
a tudo. 

 — Afaz-se à ingratidão dos filhos? interrompeu o artista. 

 — Ingratidão! Não é ingratidão! As meninas casaram com o teu 
consentimento: não foram ingratas. 

 — Saíram sem verter uma lágrima. 

 — Pois que queres tu? O Evangelho não diz: “deixarás pai e mãe”? 
Deixaram pai e mãe por seus maridos. É lei da natureza. Que 
havemos nós fazer-lhe? Almoça, Francisquinho, almoça. 

 — E tu que fazes? por que não almoças? 

 — Que queres tu! Não posso. Tenho um nó na garganta... Também 
eu... E Fernando longe de nós, Maria!... Que te diz o coração? 

 — Que não tarda aí. Talvez já venha a caminho. Se vier, não temos 
carta para a semana. Se estiver ainda doente, escreve-nos. Depois 
nos lastimaremos homem... Não tentemos a Deus. 

A carta, não desejada, chegou. Fernando dizia estar ainda doente, e 
não poder assinalar o tempo da sua volta. A linguagem era triste: 
dir-se-ia que a mentira lhe custava lágrimas. Os pais inferiram da 
tristeza a gravidade da doença. Francisco pensou em ir à Itália; 
porém, doía-lhe deixar sua mulher sozinha, doente de saudades, e 
mais lastimosa que ele. Esperou nova carta, contando os minutos 
por ânsias, que o avelhentavam rapidamente. Ia, com sua mulher, 
buscar alívios a casa das filhas: encontrava uma e outra contentes, 
cuidando das suas ocupações domésticas, cariciosas para os 
maridos, e levemente comovidas com as aflições dos pais. A 
linguagem duma era a da outra: 
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 — Não se inquietem, que o Fernando há de vir. Pode ser que nem 
esteja doente. Anda por lá a divertir-se, e vem quando estiver farto. 

Os velhos saíam mais acabrunhados das frívolas consolações das 
filhas e genros. 

Passadas semanas, chegou nova carta. Fernando, aconselhado pelos 
médicos, ia convalescer para Nápoles; e, logo que estivesse 
restaurado, voltava para Portugal, imediatamente. Era o resumo da 
carta; mas o dizer era mais escuro; a espaços lhe tinham fugido uns 
desmentidos à falsidade. Tais como: Tenho desejado a morte: o futuro é 
negro, mais negro que a sepultura. E noutro relanço: Eu nunca devia ter 
saído da nossa casa de campo. A má estrela não me acharia naquela 
obscuridade. E, finalmente, rematando a carta, dizia: Quem sabe se eu 
tornarei a vê-los, meu querido pai, e minha santa mãe?... Tenho presságios 
terríveis... Era para muita pena ver os dois velhos, cada um a seu 
lado, com o rosto entre as mãos, arrancando soluços e exclamações, 
que ninguém consolava! 

 — Que mal fizemos nós a Deus! — clamava Francisco. Não fui eu 
sempre bom filho, bom marido, e bom pai? A quem fiz eu mal 
voluntário deste mundo? Quem se queixa de mim do céu para me 
ver assim, e te ver aí, pobre mulher, sem consolação de tuas filhas? 
Que desgraças são estas de Fernando! — prosseguia o artista, 
relendo a carta. — Na doença pouco fala: nunca me disse que 
doença tinha... Tenho desejado a morte; o futuro é negro, mais negro que a 
sepultura!... Vê tu estas palavras, Maria! Eu não lhe tenho faltado 
com as ordens do dinheiro muito a tempo. Já lhe escrevi, admirando 
e louvando que ele gastasse muito menos do que esperava. Tem 
tudo o que quer de mim, e há de ter, se Deus me não transtornar a 
vida, meios abundantes para viver com decência... Então por que se 
chora ele? que má estrela o persegue? por que não há de tornar a ver-
nos? 

 — A mim... — atalhou Maria — certo é que não... Pouco tenho de 
vida, Francisco...; mas olha, meu filho, sabes tu o que me lembrou 
agora de repente?... 
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 — Dize, Maria... 

 — Estará Fernando por lá apaixonado? Queres tu ver que ele olhou 
para alguma senhora, que o traz em torturas, e o pobre rapaz não 
tem coração que o tire de lá para fora? 

 — A falar a verdade — disse Francisco — a idade das paixões é a 
dele... Pode ser que adivinhasses mulher, e oxalá que sim... Se a 
paixão for boa, o resultado bom há de ser; se for má ou imprópria 
dele, o tempo há de curá-la... Mas isto não alivia a nossa dor, Maria! 
Eu preciso de ver Fernando; quero com a minha presença reduzi-lo 
aos seus deveres; não tenho meio de saber o que isto é, se não for em 
pessoa procurá-lo. Deixas-me tu ir, mulher? 

Maria deteve a resposta alguns segundos, expediu um gemido do 
fundo da alma, e murmurou: 

 — Vai, Francisco, vai, eu irei para casa de uma das filhas, se tu 
quiseres. Não te peço que me leves contigo para te não dar que 
sofrer na viagem. Sinto-me muito doente. Vieram as aflições juntas, 
e acabaram-me... Pois vai, e não te demores. Dize a Fernando que 
venha dar-me um abraço, que eu quero despedir-me dele; e, depois, 
que torne para onde estiver melhor. 

Francisco Lourenço, sem mais preparativos que um passaporte e 
dinheiro, saiu de Lisboa no primeiro navio que lhe deu passagem 
para porto de Itália. 

 

CAPÍTULO 9 

A gente não acaba de capacitar-se disto, diz o final do capítulo VII, a 
propósito dos anjos, que em pousando pé no mundo, perdem 
memória do céu, e aclimam-se logo nestes pântanos, cujas exalações 
pestilenciais teimam poetas em dizer que sobem a glorificar o 
criador! 

Vamos ao essencial. 
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Paulina escreveu um bilhete assim: 

“O papá é muito desconfiado. Tenha muita cautela, se a separação 
lhe é tão dolorosa como a mim. Não passeie na praça do Dome 
àquelas horas. O papá dorme sempre desde as quatro às sete. Eu 
tenho uma criada de confiança a quem pode entregar as suas cartas. 
Adeus. Guarde com amor estas florinhas”. 

Dobrou em tira estreita o bilhete, e cingiu-o em volta das hastes do 
ramo. 

Veja agora a leitora, mais superciliosa em pontos de dignidade e 
pudor senhoril, como os extremos se tocam! O que o despejo e 
desenvoltura teria feito, é a inocência e candura que o faz neste caso, 
nestes amores começados com tal qual originalidade! Aposto que 
nenhuma dama, amestrada em galanterias, escritora de resmas 
sobre resmas de cartas amorosas, se afoitaria a escrever aquelas 
linhas sem previamente ter recebido irrefragáveis provas escritas e 
orais de uma paixão homicida! Escrever a um homem sem ter sido a 
isso mil vezes solicitada! enodoar assim o amículo virginal! dar uma 
menina a saber que é capaz de compor um período com sujeito, 
verbo e caso! 

Eu não louvo meninas que escrevem bilhetes, e se sujeitam a uma 
análise de regência; porém, não sei sobre que argumentos hei de 
fundar a censura. Não censuro, nem louvo. A moral é uma questão 
de felicidade, segundo as regras do dever neste mundo. Ora, a meu 
juízo, a moral tanto se lhe dá que Paulina escrevesse primeiro a 
Fernando, como Fernando a Paulina. Além de que, a desmoralização 
é o escândalo. Escândalo neste fato, se alguém o dá, sou eu, que 
conto a história; todavia, provando eu afinal que o ato em si era 
inocente e as consequências não desfitaram do mais honesto ceopo, 
é justo que me descoimem do escândalo, e agradeçam a história. 

Enquanto à felicidade, segundo as regras do dever, sou a dizer-lhes 
que não há nada mais incerto que as regras do dever em matéria de 
felicidade neste mundo. Muita gente vai direito à razão pela estrada 
do paradoxo. Outra muita gente, a fugir da absurdidade, quebra as 



61 
 

pernas no barranco da razão. Uma menina escreve um bilhete a um 
homem: o mundo sabe-o, e vitupera-a. Outra menina faz-se 
vermelha de lacre ao receber a primeira carta de um homem: o 
mundo tem notícia dum pudor tamanho, e cita o exemplo desta 
santa a quantas meninas o demônio tentador negaceia. Vai, depois, à 
primeira abre-se o coração de anjo, uns braços de esposo, e um 
horizonte de suma felicidade; e à segunda, que em solteira não 
ousara escrever duas linhas a furto de olhos maternos, depara-se-lhe 
um marido, que só viu nela o merecimento boçal de não saber 
caligraficamente dizer que o amava! O primeiro pergunta à sua 
“Porque me escreveste” e ela responde-lhe: — Amava-te. — O 
segundo faz a mesma pergunta à sua; e ela, a pudica, a santa do 
pejo, há de, por mais que tergiverse, responder-lhe: “Não te escrevi, 
porque me não merecias confiança”. Uma exalta; a outra rebaixa; 
uma faz-se amar pelo duplo prestígio de sua inocência; a outra deve 
entediar mais cedo que o costume, porque embaiu a gente, 
encampando como inocência uma boa dose de velhacaria. Há muito 
disto; mas não é assim tudo. Já disse que regras fixas nenhumas há. 
As meninas neste ponto, consultem as damas virtuosas e ilustradas. 
A mim não me chamem para coisa de tamanha responsabilidade. 
Nestes combates das paixões, os romancistas são como os 
escrevedores que os antigos cabos de guerra levavam consigo para 
historiarem as carnificinas: ficam-se cá de longe alapados a verem o 
fogo, e relatam ao universo os vários sucessos. Tornemos ao 
essencial. 

Fernando Gomes viu entrar as meninas na sala em que Bartolo de 
Briteiros lhe andava mostrando alguns bustos de Bartolini, 
famigerado escultor de Florença, que cinzelara também os bustos de 
Paulina e Eugênia. Estava o magistrado encarecendo com 
voluptuoso entusiasmo a Bacante de Bartolini, que ele vira na 
galeria do duque de Devonshire, e contava dum francês que chegara 
a Florença, e pedira vênia ao escultor para dar um beijo na sua 
Bacante, beijo ardente que parecera filtrar fogo nos beiços 
marmóreos da lasciva tentadora. 
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Bartolo mudou de tom, quando ouviu o ciciar de sedas. Entraram as 
meninas, e aproximaram-se do piano. Eugênia tocou: Paulina cantou 
uma aria da Norma; e, durante o alegro, como o chapéu de Fernando 
estivesse sobre a cadeira contigua ao piano, e os olhos de Fernando 
nela, e os de Bartolo em uma estátua da Sabina de João de Bolonha, 
a menina lançou no chapéu o ramo. 

Fernando viu, e sentou-se, sentou-se violentado por umas câimbras 
de pernas. Parece que devia ser unicamente abalado o coração; mas 
estou em crer que homem amante é todo e em tudo coração. 

Daí a pouco, eram horas de jantar. 

Fernando ouviu o chamamento dum escudeiro agaloado. Tomou o 
chapéu: não lhe podiam as mãos convulsas com o tesouro. Aterrava-
o a magnitude da sua felicidade. O quer que era de idiota lhe 
desmanchava as feições. Bartolo convidou-o a jantar 
cerimoniosamente. Fernando balbuciou expressões confusas de 
reconhecimento, ajustando bem cerradas com o peito as abas do 
chapéu e saiu. 

Não lhe cabia o coração no quarto da hospedaria. Queria o sol, o 
azul do céu, os pinhais, os vinhedos, e as flores das margens do 
Arno como testemunhas da sua alegria. 

Àquela mesma hora é que os dois velhos, na calçada do Sacramento, 
se abraçavam, debulhados em lágrimas, e diziam: 

 — Que mal fizemos a Deus! 

Que faces a vida tem! 

Fernando leu um poema em cada letra daquele insignificante 
escrito. Insignificante, digo! Injustiça de crítico literário, que só vê a 
majestade do entendimento humano nas ramagens floridas do 
estilo! Como insignificante! Cada palavra daquele singelo bilhete 
salvaria Leopoldo Roberto, Chaterton, e quantos por amor se tem 
lançado nos braços da morte! Daí a cada desventurado, em transes 
de suicídio, um bilhete assim, de mulher como aquela, e eu vos 
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restituirei um homem com vida exuberante, com alma recaldeada 
para todas as adversidades, com amor a Deus e aos homens, 
retemperado de juízo para se predispor aos gozos da velhice, e de 
uma numerosa posteridade — destino humanal mais eficazmente 
averiguado e demonstrado. 

Ao escurecer, Fernando voltou a Florença, e velou a noite inteira, 
escrevendo. Quando os primeiros raios do sol lhe douraram a 
última página da carta a Paulina, a cabeça do moço, calcinada 
pela febre da felicidade, pendeu sobre a mesa, e imergiu em não 
melhores delícias de sonhos. 

Despertaram-no para lhe entregarem uma das sucessivas cartas que 
seu pai lhe estava sempre mandando, quer por navios que saíam de 
Lisboa para França, quer pelo correio de Espanha. 

Que melancólica transição a da leitura das suas páginas arrebatadas 
para este chão e monótono escrever do artista: 

“Lemos a tua carta com muita mágoa. Bem me dizia o coração que 
tu não vinhas! A tua carta entristece mais esta separação de tuas 
irmãs. Se ao menos tivesses saúde, Fernando! Mas doente, sem me 
dizeres que moléstia sofres, isto aumenta a aflição de teus velhos 
pais. Muito enfermo deves estar para, ainda com sacrifício, não 
acudires à nossa saudade! Deus te alivie, e encaminhe para nós. 

Vejo que essa cidade te prende mais que as outras; mas foi-te 
ingrata, filho. Tiveste saúde em toda a parte, e só aí adoeceste, 
dizendo-me tu que era um clima celestial o de Florença. 

Talvez te prendessem as memórias daquele poeta que tu me lias, há 
anos. Era Dante, se bem me lembro; mas eu queria que o teu coração 
de filho vencesse os prazeres do espírito; queria que os não 
esquecesses por amor da ciência. 

Isto não são queixumes, Fernando, não são. É rabugice estar eu a 
ralhar contigo porque a doença te impede de vir. O que eu te rogo, e 
mando, filho é que, assim que as forças to permitirem, venhas dar 
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contentamento à tua boa mãe, que está muito acabadinha, e mais 
depressa irá ao seu fim, se desconfiar que nos esqueceste...” 

A carta continuava assim por longo espaço de papel, manchado de 
lágrimas. 

Fernando não tinha a força de alma que caracteriza os homens 
grandes. Estamos vezados a dar carta de grandeza a uns vermes que 
não têm lágrimas, nem se deixam alquebrar de vulgares 
contingências da vida. O filho do artista depôs a carta, e murmurou: 

 — Meus queridos pais! como eu vos sacrifico sem saber a que!... 
Pude enganar-vos para me gozar das primícias de alguma desgraça! 

E, respondendo a esta carta, escreveu aquela em que transluzia a 
muita acerba previdência do seu futuro, com frases incongruentes, e 
por virtude da qual Francisco Lourenço se fizera no caminho de 
Nápoles. 

 

CAPÍTULO 10 

O marquês de Tavira... 

 — Temos gente nova na história? 

 — É verdade, leitor. Chegou agora mesmo de Roma e Florença o 
marquês de Tavira, áulico da corte do proscrito, emigrado desde a 
convenção, do primeiro sangue de Portugal, sujeito de quarenta 
anos bem conservados, que parecem trinta, arruinado desde o seu 
sétimo avô, mas ainda rico de umas riquezas inexauríveis de 
fidalgos portugueses velhos — a gente de mais indústria e 
artimanhas que eu conheço — não desfazendo nos fidalgos 
portugueses novos, que estes, para se esquivarem à arguição de 
terem avós, avós arruinados, começam por não terem avós, e 
renegam os pais como lógicos que são. Este período é de abafar! 

O marquês de Tavira hospedou-se em casa de Bartolo de Briteiros. 
Não se viam desde 1832. Conheciam-se do paço, tratavam-se de tu, e 



65 
 

tinham rapaziadas comuns, posto que Bartolo se lhe avantajasse em 
onze anos. 

Mania fora sempre de Briteiros aparentar-se com Cogominhos de 
Tavira. O marquês dizia que seu avô falava no parentesco dos 
Briteiros da casa de Robordochão; e, dito isto, regularmente pedia a 
Bartolo dinheiro, e Bartolo dava dinheiro ao primo marquês, que era 
expansivo, quando embriagado; e embriagado nas orgias de Queluz, 
Salvaterra e Alfeite, costumava rir de Bartolo de Robordochão, que 
dava metal amarelo a troco de sangue azul. 

O marquês, desde a convenção em que largara a espada de coronel 
de artilharia, vagueara por França e Bélgica, destroçando o restante 
do patrimônio vendido pelo terço do valor. Depois fora a Alemanha 
em cata do senhor D. Miguel de Bragança; e, como encontrasse 
pobre o real exilado, invocou o seu inquebrantável espírito e aproou 
para Florença, onde o chamava a pascacice do primo Bartolo de 
Briteiros. 

O acolhimento frisou com as melhores esperanças. 

O marquês teve logo, e muito rogado a possui-los, belos aposentos, 
dinheiro a granel, ótima convivência de duas meninas, que o 
festejavam com franqueza de primas, e as melhores relações de 
Florença. 

Este incidente coincidiu com aquelas tristezas e alegrias de 
Fernando Gomes, na manhã em que fechava uma carta para 
Paulina, e abria outra de seu pai. 

Bartolo, sedento de notícias, engoliu quantas miríficas potas o 
marquês inventou, concernentes a restaurar D. Miguel no trono. No 
dizer do industrioso hóspede, a Rússia estava a disciplinar-se para 
talar a Europa, e passar o rodo sobre as coroas usurpadas. O ex-
ministro da Alçada, como bebesse mais alguns cálices de 
champagne, no auge de sua alegria gozou-se de visões deliciosas, 
entre as quais, se a conjetura me é fiel, avultavam uns triângulos do 
cais do Sodré, e umas lavaredas do Campo de Sant'Ana. Bartolo quis 



66 
 

pôr luminárias; mas o marquês dissuadiu-o duma virtude, que 
pareceria ridícula a olhos estranhos: a virtude das luminárias! 

Passeava, às seis horas da tarde daquele dia, Fernando na praça do 
Dome. Paulina estava na janela. Passados momentos recolheu-se, e 
reapareceu com uma criada. Fernando compreendeu, e avizinhou-
se. Paulina apontou para o muro do jardim, e saiu da janela. 

Caminhou o moço, rente com a parede, e viu a criada debruçada no 
peitoril dum caramanchão angular do jardim. Atirou-lhe a carta, e 
apanhou um bilhete que ela ao mesmo tempo deixara cair, com 
uma saudade, flor que, em parte alguma, tem o nome suave que 
portugueses lhe dão. 

Dizia o bilhete: 

“Amanhã vamos para Piza, onde temos de passar alguns dias. Vai 
conosco o primo marquês de Tavira, que chegou hoje de Roma. Se 
não fosse o medo e os conselhos da mana Eugênia, pedia-lhe que se 
fizesse encontrado conosco. Seria temeridade? Eu lerei muitas vezes 
a sua carta, sempre que puder fugir à vigilância de meu pai. São três 
dias: paciência! Mando-lhe uma flor, que me faz lembrar as da nossa 
pátria... Ainda nos veremos lá, Fernando?...” 

Seria temeridade? Este modo de perguntar, esta dúvida em que 
Paulina ficava, teve Fernando na perplexidade de minutos em que o 
coração usa demorar as suas decisões. A ida do marquês com ela 
para Piza, o primo marquês, três dias de ausência com o primo 
marquês... Este primo marquês foi quem deu um empurrão em 
Fernando, pela porta fora de Florença, caminho de Piza. Seria 
temeridade? seria; mas o contrário, o ficar, o estar três dias sem vê-la 
ainda mesmo que o primo marquês não fosse, isso é que seria 
pusilanimidade, juízo demais, excesso que mulheres amantes 
consideram coração de menos. 

Fernando viu Bartolo e o marquês, com as duas meninas, entrarem 
na caleche. O de Tavira sentou-se em frente de Paulina. O filho do 
artista esperou que a locomotiva passasse rente por ele, e fitou o 
fidalgo, enquanto Paulina ia de rosto voltado para vê-lo. Seria já o 
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ciúme que lhe afuzilava nos olhos? O primo convencional dos 
Briteiros era, como já disse, um rapaz de quarenta anos, um gentil 
rapaz, quanto se pode sê-lo, com um fardo de quase meio século no 
espinhaço. As barbas intensas, nítidas, e negras, os longos cabelos à 
Saint-Simon, o porte soberbo, as formas fidalgas e significativas de 
destreza e força, as faces ainda rosadas, eram predicados de 
assustarem um amante de compleição doentia, poucas carnes, 
estatura mediana, ar e olhar timorato, e outros atributos de que os 
autores de novelas nunca revestem os personagens fatais, ditos leões. 

Assim que a serpe do ciúme o mordeu, não havia já consideração 
que lhe estorvasse o passo. Fernando partiu para Piza, curta jornada 
de algumas horas. Passou na piazza del Calvalieri, para esperar, 
naquele centro da celebrada cidade, a passagem da família. Em que 
monumentos iria ele procurar Paulina? àquela hora, a ilustre família 
de Portugal estava em casa da opulenta inglesa Smith, cujo palácio 
nas margens do Arno abria seus salões na noite daquele dia. A que 
parte iria o triste moço, mais triste na soledade da terra estranha, 
onde ele, como de si dizia Mery, se julgava, ao meio dia, o locatário 
único de uma grande cidade? Foi ao Campo santo, vasto jazigo dos 
que morreram lidando na conquista do sepulcro de Jesus Cristo. 
Seria aquele o local mais ajustado à sua dor? Os tristes sem 
consolação, como que refugiados da vida, se travam em místicas 
confidências com as cinzas dos que passaram seu dia chorando e, ali 
enxugaram as últimas lágrimas no lençol úmido da leiva. 

Ao entrar no cemitério, Fernando recordou as palavras dum ilustre 
viajante, que também lá fora a recobrar-se de alentos para arcar com 
a desventura do seu curto dia: 

“O Campo santo exala poesia de morte, a poesia do nada, a poesia da 
imortalidade. Este é o verdadeiro cemitério do cristão: não se sente 
aqui a constrição d'alma que nos causa o túmulo do homem, suave e 
religiosa melancolia vai convosco por entre as quatro galerias 
fúnebres, e vos inspira pensares de morte sem pavor. Este torrão não 
se desentranha em ossadas, nem o verme corrói as carnes: é terra 
milagrosa que preserva os corpos do insulto dos herpes. Envolve-se 
em magnífico lençol de relvados floridos; enquadra-se em puras e 
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graciosas ogivas do mármore alvíssimo: é terra de Jerusalém sobre 
as galerias travadas; os cadáveres dos velhos cristãos de Piza estão 
aqui santificados; é o leito de descanso dos homens fortes, que 
morreram em Deus, com a espada à ilharga e os rins ciliciados. 
Quão suave é este ciciar da relva que ressoa ao longo das galerias! 
Cuidais ouvir salmodia entoada por sombras, hino de sepulcros 
escrito em linguagem, que, só depois da morte conheceremos.” 

Mas não era cemitério remanso ao sofrimento do moço. Ânsias de 
coração não as suaviza a filosofia da morte. Aquilo serve para os 
que, noutro ponto, deixaram fechada a sepultura de suas 
esperanças. 

Passou arrastado o dia, sem que Fernando encontrasse vestígios de 
Paulina. Na manhã do seguinte dirigiu-se à praça onde se ergue a 
famosa torre torta, que o leitor tem visto pintada, e que o marquês de 
Tavira queria ver, mais que tudo. De feito, estavam o curioso 
emigrado e Bartolo e as meninas ao pé da maravilha, quando 
Fernando assombrou num ângulo da praça. 

Foi Paulina quem primeiro o viu, e trocou olhares de susto com 
Eugênia. Bartolo de Briteiros, que já muitas vezes admirara a 
inclinação misteriosa da torre, estava mais atento nos palácios da 
praça, e, de relance, viu parado o português. 

 — Aquele não é o Fernando Gomes?! — disse ele às filhas. 

 — Parece... — balbuciou Paulina. 

 — Quem? — disse o marquês. 

 — Aquele patrício em que eu te falei, primo Tavira. 

 — Ah! o mindeleiro? — tornou o primo. 

 — Tal qual. 

 — Sempre lhe quero ver o belicoso aspecto! Ainda não vi um dos 
sete mil e quinhentos roldões do Mindelo — tornou o marquês, 
dando a saber que tinha sua tal qual instrução do Carlos Magno. 



69 
 

Fernando, posto que tarde, simulou que não vira Bartolo, e foi indo 
lentamente seu caminho. 

O fidalgo deixou as meninas com o marquês, e atravessou a praça, 
estugando o passo, para se avizinhar a distância que ele o ouvisse 
chamar. 

 — Sr. Fernando! clamou Bartolo — patrício! vai tão meditabundo! 
Parece que receia que a torre venha abaixo?! 

Fernando olhou com bem fingida surpresa, e retrocedeu a 
cumprimentar o fidalgo. 

 — Então por aqui! — disse o pai de Paulina. — Acolá estão as 
meninas, e meu primo o marquês de Tavira, chegado ontem de 
Roma. Venha cá, se quer conhecer um dos primeiros fidalgos de 
Portugal. 

 — Com muito prazer irei cumprimentar um primo de vossa 
excelência — disse Fernando. 

 — Aqui está o senhor Gomes — disse Bartolo ao fidalgo — filho de 
Lisboa, bacharel em direito, e bom rapaz, posto que mordeu muito 
cartucho nas linhas do Porto, na qualidade de soldado do batalhão 
acadêmico, e é, aqui onde o vê, cavaleiro da torre e espada, valor, 
lealdade e mérito!... 

O sorriso, que envenenava estas palavras, queimou o sangue do 
filho do artista. Paulina tinha os olhos fitos nele, olhos de dor e 
compunção. Se Fernando os visse, daria graças a Deus pela angústia 
que lhe era premiada com a maviosa paixão deles. 

O marquês gesticulou ligeiramente um cortejo de cabeça, e disse: 

 — Consta-me que em Portugal é toda a gente condecorada por 
façanhas das linhas do Porto! 

 — Toda a gente, não, senhor marquês — disse Fernando. — Às 
linhas do Porto não foi toda a gente, mas todos quantos lá estiveram 
mereciam bem a condecoração de valor, lealdade e mérito. 
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O legitimista desfranziu um riso de compassivo escárnio, e disse: 

 — Enquanto a valor, o general Povoas que o diga, se os valorosos o 
não querem dizer. Enquanto a lealdade, bem se sabe qual foi a 
lealdade dos bravos que apedrejaram com patacos D. Pedro no 
teatro, e mataram Agostinho José Freire nas ruas de Lisboa. 
Enquanto a mérito, isso agora é uma questão de barriga: a barriga 
de cada um é que diz o mérito de cada qual... 

Fernando olhou de revés o marquês, e disse a Bartolo: 

 — Vossa excelência continua a admirar a torre, e eu vou dar as 
voltas que preciso, antes de recolher-me a Florença. 

O marquês ficou mais que muito corrido deste ar de desprezo com 
que Fernando replicou aos seus dizeres, que ele imaginou não só 
irrespondíveis, mas capazes de atirar a terra com os créditos de uma 
política. Bartolo também se desgostou do menos preço com que 
o quidam tratava seu primo, e não teve mão da sua zanga, 
exclamando: 

 — Então não tem resposta o que ali disse meu primo?! 

 — Não, senhor — disse Fernando Gomes. — Dá-me sua excelência 
as suas ordens? 

 — Passe muito bem, senhor Gomes — disse Bartolo, chofrado. 

Paulina e Eugênia corresponderam ao comprimento reverencioso de 
Fernando. Paulina sentia-se contente, soberba da dignidade daquele 
moço; Eugênia, porém, doía-se da quebra de brios que sofrera o 
primo, temia que a ira do pai resultasse desgosto à irmã, e anteviu a 
impossibilidade de nunca mais os dois se aproximarem, sem aberta 
declaração de guerra com o pai. 

 — Este sujeito — disse, azedado, o de Tavira — quem é lá na sua 
terra? 

 — Eu sei cá? É o senhor Fernando Gomes; tal mo apresentou 
Jerônimo Bonaparte! Estes Bonapartes, que se fizeram reis mais 
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depressa que os reis do teatro do Salitre e da rua dos Condes, 
impingem à gente com título de notabilidades quantos patavinas os 
visitam no desterro! Qualquer pintor, escultor, ou poeta, em casa do 
príncipe de Monfort é igual aos duques, e tem uma cadeira ao lado 
dos príncipes. Quem lá vai tem de apertar a mão ao pianista 
Sampieri, ao cantor Tachinardi, à cantora Degli-Antoni, ao poeta 
Mery, ao pintor Vernet, ao escultor Bartolini, e ao senhor Fernando 
Gomes, que, no dizer do ex-rei de Westfália, é um enorme sábio. 
Aqui tens tu, primo marquês, como eu conheci o senhor Gomes. 
Dei-lhe uma vez entrada em minha casa, porque me pareceu 
humilde o sujeito: agora descobri que ele tem seus fumos de 
orgulho!... 

 — Não se me dava de lhe abater a proa! — atalhou o marquês. — 
Queria ver se estes valentões do Mindelo sustentam a fama cá fora 
das linhas... 

Bartolo riu-se, e Paulina olhou em rosto o primo com visível gesto 
de despeito. 

 — Por quê?! — disse ela, com mal represada ira. 

 — Paulina! — murmurou-lhe Eugênia ao ouvido. 

Bartolo não dera conta deste incidente, e o marquês, quando ia 
esclarecer a significação do gesto estranho de sua prima, viu que ela 
voltava o rosto, e se encobria com as franjas da sombrinha. 

 — Querem ver que ela ama o tal sujeito?! — disse o marquês entre 
si, e diferiu para mais ao diante a elucidação desta importante 
suspeita. 

No dia seguinte a família voltou para Florença. 

Fernando já tinha ido. 

Às afrontosas palavras do marquês de sobra respondera o silencioso 
desprezo do filho do artista: não obstante, o tom injurioso alanceara-
lhe muito dentro o coração, por ter sido Paulina testemunha da 
zombaria. 



72 
 

Pensava ele que a filha do nobre devia amá-lo menos por vê-lo 
assim desdourado, e sem vingança igual ao afrontamento. É um 
inferno, na alma de quem ama, pensar assim! 

 

CAPÍTULO 11 

Ao cabo de três semanas de hospedagem regalada, disse o marquês 
a Bartolo: 

 — Ora, primo e amigo, é tempo de continuar a minha missão, que 
interrompi por três semanas. Bem sabes que a política me não deixa 
ser das minhas vontades. Preciso de ir a Inglaterra em serviço do rei 
e da nossa causa. Tu, como rico em toda a parte do mundo, não 
queres participar dos trabalhos lentos da restauração: fazes bem, 
primo Briteiros: eu é que não posso libertar-me desta missão 
diplomática. Espera-me o Saraiva em Londres, e o rei em Berlim, no 
espaço de quarenta dias. Aqui tens a razão da minha saída. 

 — Pois vai, primo — disse Bartolo — mas logo que te desempenhes 
dessa missão, volta a viver conosco em Florença. 

 — Não prometo. 

 — Não prometes, marquês? Pois assim nos pagas a boa vontade 
com que te convido e o muito afeto das meninas, que te desejam 
conosco?! 

 — Se elas me desejam — tornou o primo com intencional sorriso — 
isso é que resta demonstrar, primo Bartolo... 

 — Pois que! dúvidas? 

 — Duma, duvido; da outra tenho quase a evidência que me deseja 
ver pelas costas. 

 — Ora essa! qual delas? 
 
 — Permite que não vamos adiante nesta penosa conversação, 
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primo... Evitemos desgostos comuns. Tanto sofrerias tu, como eu 
tenho sofrido... 
 
 — Que tens sofrido, marquês? Pois ainda agora mo dizes!... — 
tornou Briteiros sinceramente inquieto. 

 — Devera ter-to dito há muitos dias, desde o segundo em que vi tua 
filha Paulina... basta. 

 — Homem! explica-te, se não eu obrigo-te a fazê-lo por tua honra! 

 — Pois que assim o queres, sabe a verdade inteira, e repreende-me 
se eu tiver procedido mais segundo os ditames do coração, que os 
da honra e parentesco. Eu amei tua filha Paulina com paixão. Se não 
to disse logo, foi porque me julguei superior a mim mesmo, e aos 
despotismos do amor. Muitas vezes em Portugal, em Paris, em 
Roma, em todas as capitais da Europa, me julguei vencido por 
diversas mulheres que encontrei; e, logo depois de chorar a derrota, 
de repente me reabilitava pelo esquecimento instantâneo e quase 
prodigioso da mulher que horas antes me acorrentava aos seus mais 
levianos caprichos. Cuidei que o mesmo me aconteceria com tua 
filha Paulina: aqui é que o meu orgulho pagou amargamente as suas 
passadas sobrancerias. Verdadeira e insanável paixão me inspirou 
Paulina; e, para cúmulo de desgraça e vingança de outras, tua filha, 
bem longe de amar-me, convencido me deixou de me aborrecer. 
Primeiro imaginei que Paulina não podia ou não queria amar 
alguém: isto podia ser; porque há mulheres sem coração, e há outras 
que parecem ter quatro: com os homens dá-se o mesmo caso. Porém, 
primo Briteiros, a razão do desamor de tua filha era a mais natural 
do mundo; é por que tua filha amava e ama outro homem. 

 — O quê?! — interrompeu iracundo o fidalgo. — Minha filha ama 
outro homem! Calúnia! A minha Paulina não ama ninguém; e há de 
ser tua mulher, se eu quiser que ela seja tua mulher. Entendes tu, 
marquês? 

 — Perfeitamente entendi, primo; mas eu é que sou incapaz de 
permitir violências, e aceitar esposa violentada. Outrem me julgue 
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tal; mas tu não, Bartolo, que conheces a nossa família, e sabes que 
meus avós deram para casa dos reis suas irmãs, e receberam como 
esposas as filhas dos reis. 

 — Bem sei, bem sei que foram esses os costumes da nossa família; 
mas por isso mesmo é preciso que eu obrigue a minha filha a 
manter-se na dignidade de seus avós. Quem é o homem que ela 
ama? 

 — Pergunta-lho tu, primo. Se ela não to disser, consente que eu, por 
honra mesmo de nosso sangue, o não pronuncie. 

 — Que? pois ela ama algum mecânico? Responde por quem és, 
marquês! Depressa, que me sobe o sangue ao cérebro! 

 — Já te disse que há grande desonra em tal inclinação, primo... Não 
forces a minha repugnância a revelar-te o que de mim mesmo eu 
quisera poder esconder. 

Bartolo de Briteiros andava na sala, aos empurrões das fúrias, 
sacudindo vertiginosamente os braços, enquanto o marquês com a 
face entre as mãos, e os cotovelos encostados às almofadas de uma 
otomana lhe relanceava os olhos de infame penetração. Quando viu 
que era tempo, ergueu-se, tomou nos braços o pai de Paulina, e 
disse-lhe: 

 — Estou vivamente arrependido. Não devia ter dito nada. Era mais 
nobre esmagar-me no coração, e poupar o teu de pai, e pai como tu 
és, meu caro primo. Perdoa-me, e perdoa as fragilidades de tua 
filha. É um amor de criança que ela tem ao... 

 — Ao... quem? — exclamou Briteiros com uma gramatica 
desculpável à sua angústia. 

 — Porque não hei de eu dizer-to, se o enlace mesmo de sangue me 
obriga a velar pela honra de tua família, que também é minha! Tu 
nunca suspeitaste deste Fernando Gomes? 

 — Fernando Gomes! pois tu crês que minha filha ama Fernandes 
Gomes?! 
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 — Creio, sei-o, tenho a máxima certeza. Agora não há que 
tergiversar. Cheguei ao ponto de me perder no teu conceito, se não 
aduzir provas. Paulina vai ao caramanchão que está sobre o 
caminho, e dali fala a Fernando, às horas em que tu dormes a sesta. 
Trocam-se cartas todos os dias. Estes fatos são presenciados por 
quem os quer ver. Vi eu mesmo, depois que me avisaram. 
Repreendi a prima Paulina, em termos de bom e zeloso parente e 
amigo. Tua filha respondeu-me com azedume, recomendando-me 
que me não intrometesse na vida alheia. Repliquei com as mais 
sagradas razões; dei-lhe como possível, se não certo, ser Fernando 
algum miserável dos que de repente se levantaram da lama de 
Portugal, e vieram no estrangeiro fazer luzir o ouro, que lhes seria 
vergonha na pátria. Rebateu-me com o mais formal e mais 
descomposto desdém, que meus olhos nunca viram em menina com 
tal idade e educação, e de tal linhagem! Nesta altura da questão, 
entendi que o meu dever era deixá-la ao espírito tentador que a quer 
perder; todavia, mais sagrado dever me admoestou a que te 
avisasse, primo, para não tomar sobre mim a cumplicidade de 
alguma enorme desgraça, e mais enorme desonra. Agora 
encarecidamente te rogo que te hajas com a cautela e prudência que 
tão melindroso negócio requer. 

 — Que hei de eu fazer?! — bradou Bartolo. 

 — Sai com tuas filhas de Florença. Vamos para Londres. Eu irei 
adiante preparar-te aposentos. Lá, se o biltre a perseguir, eu lhe 
tornarei impossível o acesso, e a possibilidade de a ver. Se outro 
passo deres, receio que seja o pior para te saíres dignamente da 
dificuldade. O ar com que tua filha me falou revela propósito de 
ferro, e resolução inabalável. Pode temer-te; mas obedecer-te não. 
Fia-te em mim, que eu sei o que são mulheres, primo. Finge que não 
sabes nada. Prepara com qualquer pretexto a tua viagem, e tu 
colherás depois os bons frutos da prudência. Se, como creio, tua 
filha mudar de ideias em Londres, com o mais sincero coração te 
digo que serei ditoso fazendo-a marquesa de Tavira; mas, para que 
este enlace se possa fazer, é necessário que ela nunca desconfie que 
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eu fui o denunciante deste vergonhoso afeto. Convéns nisto, primo 
Bartolo? 

 — Convenho, marquês... Seja assim.. 

Acabava o pai de Paulina de proferir a última palavra, quando as 
duas meninas, pé ante pé, se afastavam ao longo do corredor que 
conduzia da sala, em que os dois dialogaram, para o interior da 
casa. 

Paulina lançou-se no braços da irmã, e exclamou: 

 — Oh! que infame é aquele homem! que infame!... Que hei de eu 
fazer, Eugênia? diz-mo por compaixão da tua pobre Paulina! 

 — Que hás de tu fazer, filha?... Eu sei!... Sofrer como eu sofri, 
quando o pai nos tirou de Paris... 

 — Isso é que não! — replicou Paulina — Não me deixo assim 
esmagar! Fernando há de ir também para Londres. Vou escrever-lhe 
e contar-lhe tudo... se o não puder ver, terei a coragem de sofrer e 
esperar, com a certeza de que ele está também em Londres... Pois 
que pensas tu?... Eu não posso esquecê-lo, assim como tu esqueceste 
o francês, Eugênia! É porque tu o não amavas; se o amasses, a 
desesperação te daria forças! Tenho-as; sinto-me capaz de tudo!... O 
malvado!... À custa de que infâmia ele queria fazer-me marquesa!... 

 — Eu logo te disse — atalhou Eugênia — que não fazias bem em 
falar com tanta soberba, quando ele te repreendeu... 

 — Fiz muito bem! desenganei-o: está desenganado para sempre... 
Agora tudo que ele fizer são indignidades, e cada dia, e cada hora, 
hei de abominá-lo mais. 

Aqui tem a leitora bem significada Paulina neste conhecido verso: 

Às vezes branca nuvem cospe um raio! 

Quem diria que tamanhos vulcões de cólera se escondiam no sereno 
peito da gentil criatura, que parecia talhada de molde para sofrer 
docilmente o martírio! aí está o que faz o sol de Florença! Devem-se 
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à Itália aquelas conflagrações! Em Portugal me quer parecer que 
Paulina não fosse aquilo. A minha espionagem de romancista nunca 
me alvissarou casos idênticos de barreiras de Portugal adentro. Por 
isso mesmo é que eu tenho de ir em cata dos meus personagens lá 
fora, para alternar, com lances de estremecer, as frias histórias que 
tenho posto em livros de que ninguém se espanta, e que passam por 
as mais frias, insipidas, e inertes lucubrações do espírito humano. 
Esta agora, sim! 

Paulina cortou o folego da imprecação para ir escrever a Fernando. 

Pôs em resumo o diálogo do pai com o marquês, e a resolução de 
ambos. Pedia-lhe que os seguisse para Londres, e averiguasse onde 
se alojavam. Asseverava-lhe que, à custa de tudo, se haviam de ver 
em Londres; e terminava, com a mais cândida desenvoltura que 
pode ter uma menina, dizendo que, extremos de perseguição, ela 
fugiria para ele, e seria sua esposa. 

Na tarde deste dia Bartolo de Briteiros deitou-se a dormir a sesta: 
assim lho impôs o cauteloso espião. Fernando já tinha em si a carta e 
a resposta. Apareceu na praça do Dome, e Paulina no caramanchão. 
Poucas expressões se trocaram depois que Fernando atirou a carta. 

A resposta era qual a delicada menina podia mais ambicionar. O 
amante sentia-se menos desditoso do que ela se imaginava. Para ele 
a aflição de Paulina era extrema prova de amor. Antes a queria 
assim contrariada, e acrisolada ao fogo da opressão. Incutia-lhe 
ânimo e esperanças. Prometia, mediante o auxílio do ministro em 
Londres, espiar os menores passos do marquês e de Bartolo. Se a 
não acoroçoava a fugir de seu pai, antevia, como primeira hora de 
sua felicidade sem nuvem, aquela em que Paulina se confiasse à sua 
honra. Do marquês dizia apenas que era inferior ao seu nojo, e 
lamentava que os grandes fidalgos andassem a competir em 
aviltamento com a mais ínfima ralé. 

O marquês, escondido numa loja da praça, presenciava os passos de 
Fernando. O homem, que tanto prelecionara acerca da prudência, 
não teve mão de si. O demônio da pobreza espicaçava-o! Era o 
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demônio da pobreza que prevalecia às fúrias do ciúme. Saiu da loja, 
e veio ao meio da praça por onde Fernando caminhava com a altivez 
que dá a felicidade do coração. 

Viu ele o marquês, e, a seu pesar, dardejou-lhe um olhar de 
desprezo, que parecia provocação. O neto de reis, se havia de ir 
avante, e deixar o verme, parou, meteu as mãos nas algibeiras; e fez 
um trejeito de pernas, e assobiou umas toadas, que fariam as delícias 
de um faiante em pleno gozo de seus tavernais meneios. 

Fernando sorriu-se, e caminhou. 

 — O senhor ri-se? — exclamou o marquês. 

 — Ri, sim, senhor — disse placidamente o filho de Francisco 
Lourenço. 

 — Que quer dizer o seu riso?! — replicou o fidalgo. 

 — Que vossa excelência é uma pessoa irrisória. 

 — Mas eu arranco-lhe os fígados pela boca, bradou o marquês. 

 — Operação difícil!... tornou Fernando sorrindo. 

 — Julga-me da sua bitola, sô vilão? 

 — Eu não sei como hei de julgá-lo, senhor marquês, depois que o 
julguei tolo! 

E aproximou-se com majestosa serenidade. Fernando parecia 
crescer, nutrir, iluminar-se, e tornar-se mesmo grande aos olhos do 
convencionado de Évora-Monte. 

 — Tem de dar-me uma satisfação com armas! replicou o marquês. 
Joga alguma que não seja o arcabuz do cerco do Porto? 

 — Não senhor; não jogo armas. 

 — Quer dizer que não se bate? 

 — Bato com todas. 
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 — Tem padrinhos? 

 — Os dois primeiros homens que se encontrarem. O primeiro já eu 
vi. 

 — Quem? diga-o, para lhe enviar os meus. 

 — É um pintor: chama-se Leopoldo Roberto. 

 — Lá me quis parecer! disse o marquês gargalhando uma risada 
seca. 

 — Que lhe quis parecer a vossa excelência?! 

 — Que os seus padrinhos haviam de ser pintores ou coisa que o 
valesse... 

 — A coarctada é miserável, senhor marquês! Vossa excelência é um 
covarde, que não vale o desprezo do pintor. 

O marquês de Tavira levou as mãos às próprias respeitáveis barbas. 
Puxou as mechas a um lado e outro com trejeitos muito de incutir 
terror em almas fracas. Deteve-se um pouco nesta operação 
minacíssima, e tirou do peito ao fim estas memorandas coisas: 

 — Vilão seria eu se expusesse a minha vida ao revés de sujar-me 
com tal competidor! Precisamente o senhor é um aventureiro, que 
anda a farejar mulher dotada cá por países onde lhe não conhecem a 
suja betesga donde saiu. Lá na pátria sabem-lhe o nome, ou 
ninguém lho sabe, é mais acertado dizer!... Convinha-lhe a filha de 
Bartolo de Briteiros? Que atrevimento de ambições o seu! Afinal, 
que espera colher desta aventura?... A correção dada por um lacaio 
de meu primo! 

 — Se o lacaio tiver mais coragem do que vossa excelência, em cujos 
ombros assentaria cabalmente a farda. 

 — Miserável!... — rugiu o marquês! 

 — Tolo! — replicou Fernando. 
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O primeiro voltou as costas; o filho do artista permaneceu no seu 
posto alguns minutos, encarando as duas meninas, que os viram 
aproximar da praça, e esperavam, atribuladas, a infelicidade do 
encontro. 

 

CAPÍTULO 12 

Decorridos dez dias, chegou a Nápoles Francisco Lourenço. Aqui o 
trouxera a certeza ansiosa de encontrar seu filho em convalescença, 
se é que Fernando o não enganara com o louvável intento de o 
poupar a maiores aflições. Durante a viagem para França, o artista 
entendeu que saíra precipitadamente de Lisboa, sem agenciar 
relações que o dirigissem a Nápoles. Quem o guiaria numa grande 
cidade como aquela? Estaria o filho num hotel ou nos arrabaldes? 

Para remediar semelhante imprevidência, dirigiu-se, torcendo o seu 
itinerário, a Paris, e apresentou-se ao ministro português, expondo o 
seu destino. O ministro deu-lhe carta para Nápoles. 

Poucas horas depois da chegada, Francisco Lourenço tinha a certeza 
de que seu filho saíra de Nápoles dois anos antes, e nunca mais aí 
voltara, e a certeza também de que o moço estava em Florença, 
havia quinze dias. 

Saiu Francisco para Florença, cuidando que seu filho piorara, ou 
melhorara a ponto de dispensar a convalescença noutros ares. Com 
as recomendações que levara de Nápoles, soube em pouco tempo 
que Fernando embarcara em Genova com destino a Londres. 

 — A Londres!... — exclamou o velho. — Então é certo que meu filho 
me vai fugindo. 

 — É mais natural que o vá procurando — respondeu a pessoa a 
quem o artista ia de Florença recomendado. — Pode ser que seu 
filho fosse embarcar para Portugal em algum dos portos de 
Inglaterra. O certo é que, minutos depois da sua chegada a Londres, 
o senhor há de saber onde seu filho está hospedado, se é que ele lá 
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está. Entretanto as minhas informações dão que Fernando Gomes — 
continuou o chefe da polícia de Florença — estava mais ou menos 
ligado com uma família portuguesa emigrada, cuja cabeça é Bartolo 
de Briteiros, residente nesta cidade por espaço de dois anos e tantos 
meses. Dizem mais que Fernando Gomes e um tal marquês de 
Tavira concorreram a amar uma filha do senhor de Briteiros, e por 
ciúme se insultaram na praça do Dome. 

 — E meu filho — atalhou Francisco Lourenço com amargura — não 
esteve doente?! 

 — As minhas informações não me dizem que ele estivesse doente, e 
penso poder asseverar-lhe que seu filho gozou em Florença a 
melhor saúde. Encontrei-o miúdas vezes em casa de Jerônimo 
Bonaparte, onde ele era muito estimado do príncipe. Conquanto não 
estivéssemos relacionados, só de o ver devo crer que o senhor 
Fernando Gomes passasse bem, a julgar pelo seu aspecto não 
doentio, posto que pálido. 

Munido de indicações e uma carta, Francisco foi esperar em Genova 
a saída de um barco inglês para Falmouth. 

Tão rapidamente quanto em Florença lhe prometeram 
esclarecimentos, recebeu-os em Londres, na repartição da polícia, 
onde lhe deram um policeman que o guiou à rua, hotel, e número do 
quarto em que assistia Fernando. O velho fez mentalmente o elogio 
da polícia britânica. 

Bateu Francisco Lourenço na porta indicada. Abriu-lha o filho. 

 — Entro com os braços abertos! — disse o velho convulsivo de 
júbilo. — Não te venho ralhar, filho!... 

Fernando abraçou-o com fervor, e limpou-lhe as lágrimas copiosas. 

 — Minha mãe como está? — disse Fernando... 

 — Doente a deixei... Deus sabe como ela está... Acho-te bom, meu 
Fernando... Ainda bem!... Não cuides que eu antes queria achar-te 
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doente... Perdoo-te a mentira, porque... antes assim... E agora?... 
Agora vens ver tua mãe?... 

 — Descanse, meu pai — atalhou o enleado moço. — Descanse, e 
depois... 

 — Não pode ser depois, Fernando... Que faço eu aqui?! Não vim ver 
Londres; vim procurar-te, vim chamar-te. Se me não seguires, que 
faço eu longe de tua mãe, que a esta hora mal sabe que voltas tenho 
dado... Era melhor que me não dissesses que ias para Nápoles: 
poupavas-me tanto desgosto e fadiga!... Bem vês que estou muito 
velho... Não me deixaste assim... Em três anos ninguém envelhece 
tanto... 

 — Perdão, meu pai! — exclamou Fernando, apertando contra o seio 
as cãs do velho lagrimoso. 

 — Tanto chorar, na minha idade, é sorte de poucos... Vejo tantos 
pais, com os meus anos, em sossego, à espera da morte, rodeados de 
seus filhos, fartos e ricos do fruto dos trabalhos deles... 

 — Tem razão... — atalhou Fernando — mas esses são os pais que 
têm filhos menos desgraçados que eu! Eu queria contar-lhe a minha 
vida... uma só palavra a explica... é uma paixão, meu pai, que me 
desonrou aos seus olhos; por amor duma mulher lhe menti, e me 
envileci em minha própria consciência... 

 — Não estás desonrado aos meus olhos, Fernando... Desgraçado é 
que me pareces, filho... Não me contes a tua vida, que a sei. Lá 
deixaste em Florença as tuas memórias... Isso mesmo por que mo 
não disseste? Antes isso que o engano. Eu não me espantaria que 
deixasses pai e mãe por uma mulher. Tuas irmãs tinham sido 
criadas no regaço de tua mãe, e fizeram o mesmo... Deixaram-nos 
sozinhos. Mas poderás tu dizer-me que futuro é o teu? que tencionas 
fazer? Bartolo de Briteiros, esse mau homem, que tem uma história 
escrita com sangue, foge-te com a filha para Londres. Que vens tu 
aqui fazer? Queres tirar-lha? 
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 — Não, meu pai; quero vê-la, unicamente vê-la; porque no dia em 
que perder a esperança de a tornar a ver, hei de matar-me para 
esquecê-la... 

Fernando escondeu o rosto no seio do pai, e exclamou: 

 — Deixe-me chorar, que são as primeiras lágrimas. Não houve 
coração algum que mas recebesse... 

E soluçava convulsivamente nos braços do velho, que o apertava ao 
peito com tremuras de compaixão e amor. 

 — Diz-me tu, filho... — tornou com muita brandura Francisco 
Lourenço — essa senhora despreza-te? 

 — Oh! não!... O desprezo seria a minha salvação — respondeu 
Fernando com veemência. — A desgraça é ela amar-me, e ser uma 
santa em dedicação e sacrifícios. Por amor de mim foi tirada de 
Florença para Londres; e há quinze dias que a cada instante a espero 
aqui... fugindo à crueza do pai, que quer casá-la... 

 — E tu hás de aceitar uma filha fugida a seu pai?... — interrompeu 
o velho. — Vê se podes, à custa mesmo da vida, ser honrado, filho! 
Seja o pai um malvado, seja a filha uma santa, embora...; mas não te 
absolvas em tua consciência, se consentires que essa menina fuja 
para ti. 

 — Mas o pai faz-me a injustiça de supor que eu não irei logo recebê-
la como esposa? Não sabe que ela é... 

 — Sei que é rica... os Briteiros são muito ricos... Isso é que me 
queres dizer, Fernando?... 

 — Não, senhor; queria dizer-lhe que Paulina Briteiros não é mulher 
que algum homem possa vitimar, por mais infame que ser possa; 
ora eu, meu pai, amo-a com esta paixão que vê. O mundo não nos 
perdoaria a culpa de nos unirmos contra a vontade de seu pai? 

 — O mundo não vos deixaria unir sem grande perseguição, filho. 
Antes de alcançares o descanso de uma honrada luta com a 
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sociedade, serias muitas vezes infamado, esmagado e talvez 
vencido. 

 — Espere, meu pai!... cale-se! — exclamou de súbito Fernando. — 
Estes passos são de mulher... 

 — Será ela, meu Deus! — disse Francisco Lourenço. 

Fernando foi à porta, viu a criada confidente de Paulina. A moça 
assim que o viu debulhou-se em lágrimas, e balbuciou: 

 — A menina não pôde escrever-lhe... Está-se preparando para sair 
com o pai... Recebeu ordem de repente. Vai para um convento da 
Irlanda: foi o que ele lhe disse, a não querer ela casar com o maldito 
marquês. A senhora D. Paulina não verteu nem uma lágrima, e 
respondeu: “Irei para onde o pai quiser; não caso com o marquês, 
que é um vilão”. Que coragem a daquela menina! Depois fez-me um 
sinal; e eu corri a participar-lhe isto. A senhora D. Eugênia manda-
lhe pedir que, para salvar a irmã de morrer no convento, indo o 
senhor para fora de Londres, talvez se conseguisse que o pai a 
deixasse ficar em casa, e manda-lhe dizer que o faça se tem amor à 
pobre menina. 

 — E por que não há de ele fazê-lo? — atalhou Francisco Lourenço. 
— Diga vossemecê a sua ama que ao lado de Fernando está seu pai, 
e que meu filho, por amor da senhora que sofre tanto, nos há de 
obedecer a ambos. 

 — É impossível! — exclamou Fernando alucinado por sua enorme 
angústia. — É impossível desampará-la no maior aperto da 
perseguição! Para que me quer meu pai em Portugal, se eu vou lá 
morrer?!... Que vil eu seria no conceito de Paulina, afastando-me na 
ocasião em que ela mais precisa do meu conforto?... Diga à Sra. D. 
Eugênia — prosseguiu ele voltando-se para a criada — que eu não 
posso obedecer lhe, salvo se ela entende que a minha morte 
remedeia os desgostos de sua irmã. É de crer que sim; mas eu é que 
estou convencido que Paulina quer que eu viva. 
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Francisco Lourenço fitava o filho com os olhos embaciados de 
lágrimas, e não o contradisse. 

A criada saiu com um bilhete de oito linhas escritas por Fernando. 

Após breves instantes de silêncio de ambos, o filho disse 
serenamente: 

 — Meu bom pai, eu agradeço à Providência poder nesta hora falar 
com um homem a quem devo as primeiras luzes da minha 
inteligência. Maior desgraça seria a minha, se meu pai não pudesse 
compreender-me, indultar-me, e compadecer-se. Acuso-me de o ter 
enganado; era mais honroso dizer-lhe que tinha coração, mas eu 
cuidei que mentindo, sem medo de ser descoberto, salvava a 
irreverência inseparável de confidências tais a um pai. O meu 
engano duplica o merecimento de ser perdoado. Conhece a minha 
situação, meu pai. Com a alma despedaçada lhe digo que não sei 
como remediá-la. Quer que eu o siga? Seguirei: já vejo de todo e 
para sempre negra a minha vida... Seguirei; mas uma hora virá em 
que meu pai se lastime por ter imposto ao meu coração a sua 
respeitável vontade. Se quer que eu viva e procure alguma saída 
deste círculo de ferro, deixe-me seguir Paulina à Irlanda... 

 — Bem, filho — atalhou o velho contrafazendo placidez e 
seguridade de ânimo — Concedo o que desejas e precisas; mas 
escuta: os meus haveres são poucos; tuas irmãs casaram dotadas; tu 
pouco tens gastado comparativamente ao que eu antevia; mas assim 
mesmo excede o que devia ser teu dote. A oficina dá pouco, porque 
a tenho desamparada. Desde que em Lisboa se estabeleceram 
sapateiros franceses, muita freguesia me deixou. Não me afligiu este 
desprezo do que é nosso, porque, bendito seja Deus, contava com o 
pouco para muita felicidade. Eu estou reduzido a três contos de réis, 
e os bens do Cartaxo, que outro tanto poderão valer. Acabado isto, 
irei pedir agasalho a uma tua irmã, e tua mãe a outra; e tu, que és 
formado, a todo o tempo conseguirás algum emprego que te 
alimente. O fim da nossa vida pode assim talhar-se, e Deus 
permitirá que não seja pior. Digo-te isto para que saibas com que 
podes contar, Fernando. Lança as tuas contas; e, quando vires que 
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tens consumido o que possuo, tem tu a generosa compaixão de não 
pedir mais. Eu comigo não posso contar para o trabalho. Estou com 
pouquíssima vista; mais de uma vez nestes últimos anos me tem 
ameaçado a cegueira. Corre tudo na loja por conta dos oficiais: uns 
roubam, outros desmazelam-se; ninguém tenho em que possa fiar-
me. Aqui tens singelamente dito tudo. Agora sê o que poderes ser 
em favor dessa senhora; mas não te desonres por causa do amor. Eu 
creio que é falso o amor que leva o homem à indignidade. 

Fernando, após breve pausa, respondeu: 

 — Eu sabia quais eram os haveres de meu pai, quando saí de 
Lisboa. Viajei dois anos, gastando o menos que podia. Como o meu 
viver era só, e indiferente às regalias das cidades em que passei, 
restringi as minhas despesas à sustentação parca, e ao vestido mais 
urgente. Assim mesmo gastei muito em proporção do que devia 
gastar. Pouco tem hoje meu pai para a sua subsistência: não devo 
pedir-lhe um quinhão dessas migalhas. Irei ensinar línguas na 
Irlanda: sei um pouco de todas as que se falam na Europa. Muitos 
emigrados portugueses aqui viveram assim. A fome ilude-se com 
pouco. 

Francisco Lourenço abraçou o filho, e murmurou: 

 — Não quero, filho, não quero isso assim. Quando a necessidade te 
obrigar ao trabalho e à independência dos impossíveis recursos de 
teu pai, eu to direi sem pejo, nem pesar de te ver humilhado. Então 
trabalharás para ti, e verás quão doce é o pão negro que se lavra com 
o próprio suor... 

 

CAPÍTULO 13 

Paulina leu o bilhete de Fernando, que dizia assim: 

“Ver-me-ás em toda a parte; e, quando me não vires, sabe que eu 
contemplo o céu que te cobre, ou te espero em outro mundo para 
uma outra vida. Vivo ou morto, a minha alma será sempre contigo, 
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Paulina! Amanhã parto para Irlanda. Não sei se é para Dublin que te 
levam. Eu te encontrarei... Até lá.” 

E estava ali, à beira dele, o choroso velho, aquele pai amantíssimo, 
quando Fernando escreveu: Amanhã parto!... A crueldade dos filhos 
que amam! Que frágil é tudo isto que aí chamam leis da natureza, 
quando o amor, aquela criança dos fabulistas, mesmo às cegas, lhes 
atira um encontrão! 

Enquanto Paulina relia o bilhete e o mostrava à irmã com a doida 
alegria de mulher amada, Bartolo de Briteiros, encerrado com o 
marquês de Tavira, dialogavam deste teor: 

 — Mas não me saberás tu explicar o contentamento com que 
Paulina se está preparando?! — dizia Bartolo. 

 — Aquilo é febre que arrefece depressa, primo Briteiros. As 
mulheres são assim. 

 — E era capaz de entrar no convento, e esquecer-se de pai, irmã, e 
tudo! 

 — Nos primeiros dias, sim; depois, quando lhe faltasse o ânimo, e 
não visse o Fernando, nem tivesse notícias dele, modificava o seu 
parecer a respeito de conventos e de amor. As mulheres são assim, 
primo Briteiros. Umas há que são capazes de morrer por orgulho, e 
outras por soberba são capazes de se envilecerem. Mas a nossa 
Paulina não há de morrer nem aviltar-se, visto que o convento é 
uma fábula, e a fria Irlanda se não há de gozar de a ter nos seus 
mosteiros. A criada desempenhou perfeitamente o papel, pelos 
modos. É o dinheiro mais bem empregado que tu tens consumido 
para salvar tuas filhas das unhas dos aventureiros... 

Corte-se aqui o diálogo para dar um esboço muito pela rama desta 
ladina criada, que também tinha a honra de ser portuguesa. 

O marquês descobrira que ela era a intermediaria de Paulina e 
Fernando. Aconselhou, por isso, Bartolo que a seduzisse com 
dinheiro a ir participar a Fernando que a menina se recolhia a 
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um mosteiro da Irlanda; e ao mesmo tempo, da parte de Eugênia, 
lhe pedisse que se retirasse de Londres, a ver se assim abrandavam 
os rigores do pai. A criada acedeu à proposta com o mais admirável 
desapego de gratificação. Saiu logo a cumprir o mandado, e recebeu 
o bilhete de Fernando. Na fiel entrega do bilhete a Paulina é que 
assenta o elogio da criada. Bartolo ficou contente dela, e Paulina 
extremamente grata à espontânea resolução da criada. Mas é pena 
que tanto a ama, como a criada, como Fernando Gomes fossem 
enganados por cavilações sugeridas pelo marquês de Tavira, que era 
o mais refinado velhaco de que ainda tivemos notícia! 

Agora ate-se o diálogo. 

 — Foi bem lembrada a tua ideia, primo! — tornou o ministro da 
Alçada, como que orgulhando-se de ter na sua parentela um sujeito 
com ideias. — O homem agora vai dar consigo em Irlanda. Quem 
diabo lhe há de lá dizer que nós vamos para Madrid? 

 — É verdade! — exclamou o inventor da ideia com radiosa ufania. 

 — Quando ele o souber — tornou Bartolo — espero eu que tu sejas 
meu genro, e minha filha feliz... Palavra de cavalheiro! eu não tinha 
alma de a fechar num convento! Quero-lhe muito, e por isso ta dou 
com a condição de que nunca sairá da minha companhia, primo. 

 — Já te disse que a minha maior dor seria separar-me de ti, primo 
Briteiros! Se há pessoa neste mundo que eu preze tanto como a tua 
filha, és tu! Ainda mesmo que Paulina me fique odiando para 
sempre, e não venha a ser minha mulher, crê tu que tamanho golpe 
não cortará os vínculos de amizade que nos prendem. Serei um teu 
dedicado irmão, um vigilante mordomo do teu bem estar, capaz de 
todo me sacrificar ao zelo com que tu olhas pela ventura de tuas 
filhas. 

 — És honrado, primo Tavira! — exclamou Bartolo — Conta com o 
amor da minha Paulina, quando esse maldito demônio a tiver 
deixado... 
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 — Dele estás tu livre, Briteiros! Se outro pior não vier depois... mas 
eu terei astúcia para te salvar de todos. 

A criada, que cativara a confiança do amo, como sentisse remorder-
lhe o remorso de ter, apesar de tudo, atraiçoado a menina que a 
tratara sempre como amiga, desde a infância de ambas, cogitou no 
modo como foi industriada, e de si para si decidiu que a ida de 
Paulina para um convento de Irlanda era um logro a Fernando 
Gomes. Levada desta apreensão, e do desejo de remediar o mal, se 
era um mal ser eco da mentira, foi manso e manso colar a orelha à 
fechadura da porta que separava Bartolo e o marquês das salas mais 
frequentadas da casa. A parte do diálogo que ela escutou era a mais 
importante. O amo erguera a voz, quando perguntou ao marquês: 

 — Quem diabo lhe há de dizer que nós vamos para Madrid? 

 — A criada respondeu entre si: “Hei de ser eu” e foi de corrida 
contar a Paulina o que ouvira; e, instantes depois, ia a caminho do 
hotel de Fernando com a nova, e já em toda a seguridade de sua 
consciência. O filho do artista ouviu o contra-anúncio com prazer. 
Estava a seu lado o velho, como a gozar-se em lágrimas das poucas 
horas de convivência com seu filho. Esperava dar-lhe na manhã do 
dia seguinte o adeus de indeterminada, e talvez eterna separação. A 
nova foi de prazer para ambos. Francisco Lourenço iria com seu 
filho para Espanha, e tê-lo-ia menos longe de si. O prazer de 
Fernando, de natureza diversa, consistia em ser Paulina menos 
sacrificada por amor dele. O convento avultava-lhe com mil 
angústias, que lá não existem. O receio de a ver soçobrar entre 
ferros, em luta com os apertos monásticos recomendados por 
Bartolo, era a mais pungente de suas dores. Entreluziam-lhe 
esperanças em Madrid: mais facilidade na fuga, mais proteção nos 
costumes; amigos que lhe dessem auxílio; e a breve jornada a 
Portugal. 

Neste enlevo de alegrias, forçoso era que viesse logo o desconto. 
Francisco Lourenço, quase sem ponderar o valor da pergunta, disse 
a Fernando: 
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 — Essa senhora sabe de quem és filho? 

 — Nunca mo perguntou... 

 — Nem tu lho dirias... mas tens tu refletido neste ponto? A senhora 
D. Paulina de Briteiros amar-te-ia se lhe tu houvesses dito que teu 
pai é o sapateiro da calçada do Sacramento? E amar-te-á, quando 
alguém, bastante curioso, ou encarregado de saber o teu nascimento, 
a informe de que o viajante português, posto que viva de seus 
próprios recursos, é filho de um sapateiro? 

Fernando odiou-se a si próprio neste momento, e respondeu com 
um gesto desabrido. 

O artista achegou-se do filho para lhe ver o rosto, cujas alterações 
seus olhos não alcançavam. E disse: 

 — Fizeram-te mal estas reflexões, Fernando? 

 — Fizeram, meu pai — disse o moço agastado. — Por isso mesmo, 
para me forrar destas agonias horríveis, melhor fora que me tivesse 
dado a felicidade do artista. Eu seria a esta hora um homem com a 
alegria pura de todo o homem que trabalha, e tem suas ambições e 
coração circunscritos a muito pouco. Que fatal lembrança a de me 
arrancar da minha esfera, para que eu hoje não tenha nenhuma! Os 
pequenos rejeitar-me-ão como os grandes me rejeitam, quando 
souberem quem eu sou!... 

 — Deus se compadeça de ti! — murmurou o velho, limpando as 
lágrimas — e me perdoe a mim o mal que te fiz, pelo muito que 
tenho expiado a minha vaidade de te fazer maior do que teu pai. 
Valha-te o Senhor! Que direitos tens tu a uma felicidade que te custa 
humilhações? Para que a procuras afincadamente, se vais de rastros 
após ela! Por que hás de tu querer ombrear com os grandes, se eu 
apenas te fiz entrar numa carreira por onde levarias teus filhos à 
grandeza! São as tuas cartas de bacharel formado que te arremessam 
aos despropósitos das ambições? Ou é a tua inteligência que te diz 
que não nasceste para a mediania? Se é a tua habilitação, faz que ela 
te sirva, filho. Entra como quem és, e o pouco que és, na estrada da 
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honra: faz realçar o teu merecimento com tua mesma humildade, e 
lá irás dar ao ponto onde chega o homem honrado, todo o homem, 
ainda que a muitos pareça que não. A tua inteligência é impossível 
que te aconselhe esse ódio ao acaso que te fez nascer de pais 
mecânicos. Eu, filho, li quanto pude, estudei quanto os meus poucos 
princípios me permitiram; e Deus sabe que nunca tive pejo de ser 
quem era. A razão esclarecida é o que falta aos homens que se 
envergonham de não terem nascido já nobres, já respeitados, e 
idolatrados do mundo. Pensava eu que, alumiando a tua razão, te 
dava armas para combateres os prejuízos e preconceitos miseráveis 
das raças. Fiz o contrário, filho; justamente o contrário... 

 — Não, meu pai... — interrompeu Fernando — perdoe-me, e não se 
aflija, por amor de minha mãe lho rogo! Eu tenho o pressentimento 
de que ainda hei de provar-lhe que me não vexo da baixeza do meu 
nascimento... esta dor foi uma irreflexão, meu pai. Tem o coração 
estes desgraçados caprichos... Caprichos, e mais nada... Se Paulina 
me perguntar quem sou, dir-lhe-ei quem sou; se quiser saber quem é 
meu pai, dir-lhe-ei ufanamente quem é meu pai. Por que não?... 
Aquela cândida alma deslustrar-se-ia em me ter pertencido? Então 
que torpe deve ser o coração humano! Com que prazer e ardor eu 
iria buscar à derradeira ordem social a mulher pobre, a filha do 
varredor das ruas, a filha do carrasco, que me desse o seu amor, sem 
perguntar-me a minha origem?... 

Alongou-se o diálogo entre os dois, que terminaram abraçando-se, e 
chorando. 

Era tempo de se aprestarem para a viagem. Fernando, sabendo que 
a família Briteiros havia de atravessar o Canal no dia seguinte, de 
passagem para França, tomou nota da saída de um navio de 
Plymouth para portos de Espanha. Resolveram seguir o caminho 
mais perto, consultando a vontade de seu pai. 

Pessoa estranha, que observasse o aspecto de Fernando, veria as 
nuvens que lhe assombreavam a alma. Embaciara-se-lhe, não 
sabemos por que maravilhoso influxo, a limpidez da esperança, com 
a qual até àquela hora conseguira afrontar a adversidade. Era o 
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desalento, um não sei que de contrição íntima, que paralisa as 
faculdades robustas da vontade num quase morrer de toda ela. 

As terríveis hipóteses do pai, concernentes ao sapateiro em amores 
com a ilustríssima pretendida do marquês de Tavira, poderiam 
tanto! 

O orgulho do coração do homem do povo será capaz de aniquilar 
tamanha paixão? 

Há exemplos; mas tão obscuros que nenhum romancista quer fazer 
obra por eles. 

Em novela, criada para as folgas de grandes damas, e galãs 
mancebos, enfastiados de outros gozos, qual romancista baixa das 
alturas da sua imaginação a historiar quadros sociais de sapateiros? 

Se em Portugal os sapateiros lessem, tal livro seria comprado por 
uma classe e pagaria as fadigas do popular escritor. 

É precisa muita abnegação para isto, nesta terra e com esta gente, 
que acha mesmo iliterária a palavra “sapateiro”. 

Artista, recomendam-me que diga artista, para não ofender o 
aparelho articular das pessoas afidalgadas de nervos! 

Já é! há poucos meses contei, romanceei, panegiriquei a vida de um 
galego num volume de duzentas e tantas páginas! É rastear muito 
esta arte! há tanto príncipe na história portuguesa a pedir romance! 
e tanta princesa também! 

Por que não hei de eu escrever histórias de príncipes e de princesas, 
e deixar os sapateiros subir algum tanto na escala dumas 
qualificações modernas que eles se vão inventando para seu uso, 
que a isso os obriga o menos-preço desta luminosíssima e fraternal 
civilização? 

O nome de sapateiro está a sumir-se. Já muitos do menoscabado 
ofício se denominam artistas de artes correlativas... dos pés. Dos 
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indivíduos cultos, que os metem nestas andanças e chibanças, 
deviam eles chamar-se não sapateiros, mas ferradores. 

 

CAPÍTULO 14 

O secretário da embaixada portuguesa em Madrid havia sido 
camarada de Fernando Gomes no cerco do Porto; e seu 
contemporâneo na universidade. Aproximara-os mais em Coimbra 
o paralelo dos nascimentos: eram ambos filhos de artistas. 
Separados depois da formatura, um para os cargos públicos, outro 
para as viagens, continuaram sempre correspondência de bons 
amigos. O secretário da legação recebeu a nova da chegada de 
Fernando a Madrid, e maravilhou-se de encontrá-lo sumido num 
quarto de obscura estalagem. 

Contou o bacharel difusamente a história dos seus vagabundos 
amores, e explicou a obscuridade e recato em que tencionava viver 
para não causar desgostos à filha de Bartolo de Briteiros. Queria ele 
existir secretamente em Madrid, de modo que o pai de Paulina o 
imaginasse na Irlanda, procurando a reclusa nos conventos; 
entretanto, era seu intento diligenciar casarem-se judicialmente, ou, 
no extremo de algum imprevisto acidente, fugir com ela para 
Portugal. O amigo escusava prometer-lhe todo o auxílio. Era este 
um dos acadêmicos que frequentavam a universidade em 1828, 
quando os dois lentes foram assassinados. Fora ele um dos 
sorteados para a impolítica vingança; como quer, porém, que 
estivesse enfermo nessa ocasião, forrou-se assim ao incômodo de ser 
estrangulado. Ora Bartolo de Briteiros, como sabem, tinha sido o 
mais impassível signatário do acordão: o amigo de Fernando vira 
caminharem à forca os seus condiscípulos; e tal rancor ganhou aos 
juízes, que só o nome de Briteiros lhe trouxe aos olhos faúlas de 
raiva mal abafada pelo correr de dez anos. Para ele era não só prova 
de amigo, mas desforra de inimigo coadjuvar o camarada das linhas 
do Porto a zombar das astúcias do ministro da Alçada. 
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Com tal proteção, Fernando soube a hora em que chegou Bartolo, a 
rua e hotel onde se aposentou; e Paulina, pouco depois da sua 
chegada, recebia duma criada do seu quarto, na hospedaria, uma 
carta de Fernando. 

Francisco Lourenço, cuidando que assim ficavam bem 
encaminhados os honestos intentos de seu filho, seguiu para Lisboa. 
A mãe, ansiada de saudades de ambos, quando viu o marido sem o 
filho, arrancou um ai, e perdeu o sentimento. Volvendo a si, ouviu 
com pasmo a miúda narrativa dos casos acontecidos ao esposo, e 
deu graças a Deus sem arguir a dura alma do filho. À santa mulher, 
para sua consolação, bastou lhe saber que Fernando vivia. O 
procurar ele sua felicidade, na idade própria do amor, com tantas 
adversidades, foi à boa mãe maior motivo de compadecimento que 
de censura. Como, por momentos, o considerou morto, era natural 
que tudo lhe perdoasse, estando ele vivo. Assim ficaram os dois 
velhos, esperando que inesperadamente lhes aparecessem casados o 
filho e a gentil fidalga. Francisco Lourenço foi ao Cartaxo dar ordens 
a confortos da casa, mobilação, e mais aprestos, sendo que Fernando 
mostrara desejos de ir ali descansar anos, ou talvez a vida toda, 
qualquer que fosse o incerto desenlace de suas canseiras. 

Bartolo e o marquês de Tavira davam-se os embora do feliz êxito da 
sua falcatrua. Viam Paulina alegre, dada a bailes e a teatros, com 
bom rosto para o próprio marquês, e nem por sombras magoada de 
alguma fugitiva saudade! O fidalgo continuava sempre a dizer “que 
as mulheres eram assim”. E o pai de Paulina admirava a esperteza e 
acume seu futuro genro. 

Raro dia faltava à menina carta de Fernando, por intervenção do 
secretário da legação, que acintemente aceitara o conhecimento do 
marquês de Tavira, para mais de perto colaborar na derrota do 
Bartolo. 

Paulina entretinha horas de conversação com o amigo de Fernando, 
intervaladas por troca rápida de palavras concernentes ao intento 
que os aproximava. No ânimo do fidalgo já a suspeita se ia 
ingerindo: a assiduidade das visitas do secretário incomodava-o, e 



95 
 

tinha-o de atalaia. O marquês inquietava-se não menos que o primo. 
Acordaram os dois em dar de mão ao visitante diário de algumas 
horas. Mas, nos bailes ou nos teatros, o secretário era o flagelo dos 
dois olheiros, que se viam baldeados, como lá dizem, entre Cila e 
Caríbdis. 

Assentou Bartolo em ser pai severo. Apresentou-se à filha. Ia de 
catadura hórrida. Dir-se-ia que empunhava a pena para assinar um 
acordão de pena última. 

 — Paulina! — disse. 

 — Meu papá. 

 — Vamos a contas. 

 — A contas?! 

 — Que quer dizer a pertinácia deste homem, que te não deixa? 

 — Qual homem, meu papá? — disse ela, pensando que Fernando 
fora descoberto no seu esconderijo. 

 — O homem da embaixada... este maltrapilho que tem o pai em 
Lisboa a fazer candeeiros na rua Augusta. 

 — Eu sei cá o que ele quer?... O primo marquês foi quem o 
apresentou, e não me disse se o pai dele fazia candeeiros. 

 — Fale-me com mais humildade! — bradou Bartolo. 

 — Pois eu que disse menos humilde? 

 — Não quero ironias. 

 — Ironias!... O papá é injusto comigo!... Eu posso lá saber a razão 
porque o homem nos procura? Pensei que o faria por delicadeza, 
por sermos patrícios, e conhecermos pouco a sociedade de Madrid. 

 — Então... — tornou o pai — asseveras-me que ele não tem intenção 
nenhuma menos respeitosa? 
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 — Pois ele há de faltar-me ao respeito?... Jesus! 

Ó céus! o rosto de inocência estúpida com que Paulina fez aquela 
pergunta! Ó amor, o que tu podes e fazes! Que uma dama de bons 
anos, quarenta pelo menos, puxados à fieira do amor, consiga lograr 
uma criança incauta, isto está de seu na natureza das coisas; mas 
que uma menina de dezessete anos, ainda agora a florescer a sua 
primeira primavera de coração, zombe da vigilância e perspicácia 
dum pai quinquagenário, e o esteja assim logrando com uns dizeres 
de parvoinha candura!... Uma hora de amor é um curso de teatro 
completo. Quantas ficções lá se aprendem, com grandes estafas, nas 
aulas do conservatório dramático, vai aí qualquer menina 
espigadinha exercitá-las todas ante o auditório da sua família, se me 
concedeis que ela tenha uma faísca de lume no olho, e um Etna 
dentro do peito! 

E diz o apotegma antigo: Amor logra muitas coisas, e o dinheiro tudo! 
Não é assim: as luzes desmentiram também os Sênecas e Teofrastos. 
O dinheiro não consegue desbestializar o alarve que o tem a rodos; e 
o amor vai dentro do espírito mais rombo e boto, e ei-lo que o 
desentranha em prodígios de sutilezas, argucias, e sublimes 
velhacarias! E até talento! há aí sujeito que vingou um nome 
esperançoso numa época de sua vida: chegou mesmo a escrever 
locais com certo orientalismo; e de repente tapam-se-lhe as válvulas, 
e o talento supura por tolice. Que foi? Averigua-se e sabe-se que o 
homem deixou de escrever as locais asiáticas assim que a mulher 
amada casou com outro. 

Bartolo não teve que recalcitrar a esta pergunta: 

 — Pois há de ele faltar-me ao respeito!? — E depois a exclamação 
“Jesus!” desarmou-lhe de todo as suspeitas. E, como se tanto fosse 
pouco, Paulina continuou: 

 — Não quer o papá que eu fale mais com o Almeida? Não falarei. 
Verá como lhe volto as costas assim que o vir. 
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 — Não é preciso tanto, nem nada, filha — redarguiu de muito bom 
rosto o pai — se me tu dizes que o Almeida nada te diz que te 
preocupe o coração... 

 — O coração! — interrompeu a menina com o mais pasmado e 
lindo semblante. — Ora essa!... O papá está a rir-se de mim, não 
está? 

 — Falo-te sério, Paulina... Tenho muito medo da inexperiência dos 
teus anos. Tu tens-me feito o sangue de fel e vinagre por causa 
daquele homem, que me ia roubando a tua estima, e a ti mesma te ia 
fazendo esquecer de quem és... Ora agora, filhinha, que essa 
tempestade passou, tu não me dirás que foi o que te moveu a gostar 
do tal Gomes?... Não te envergonhes, menina, que ninguém nos 
ouve... Ele não se inculcava sequer pessoa de bem; era um 
bacarelzito, um inimigo das nossas crenças políticas e religiosas; 
enquanto à figura, tudo nele é plebeu, trivial; mesmo em talento e 
instrução, que o príncipe gabava muito, eu nunca lhe ouvi dizer 
coisa que admirasse a gente; enfim, queria eu que me tu dissesses 
por que amaste tal homem... 

 — Era um passatempo, papá! 

 — Não duvido, Paulina; mas as meninas da tua qualidade, quando 
galanteiam para se divertirem, escolhem outra casta de homens, 
para que se lhes não atire à cara com precedentes desairosos, 
quando elas amam seriamente, e com propósito de se casarem. Ora 
diz-me tu cá: se teu primo marquês se lembra de casar contigo, 
cuidas que ele há de gostar que tu hajas aceitado a corte dum 
sarrafaçal sem nome, que andava por esse mundo a gastar uns 
safados cobres lá do pai, que ninguém conhece? 

 — Pois sim... — disse Paulina com mal refreada veemência — mas 
como o primo marquês se não lembra de ser meu marido, nem eu o 
queria, ainda mesmo que ele pensasse em tal... 

 — Não o querias? então que mais querias tu, filha. 
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 — Eu não queria mais, nem tanto... Quero estar assim solteira, que 
estou bem... O papá não me dizia, há poucos meses ainda, que eu e a 
mana o matávamos se casássemos!... 

 — Disse isso, na suposição de que saíeis da minha companhia; mas 
o marquês, se casar contigo, não sai da minha casa. É já um contrato 
estipulado, filha... A minha palavra está dada; contei com o teu são 
juízo, quando a dei... Que respondes tu, Paulinazinha? 

 — Deixe-me pensar, meu pai. O primo marquês não tem pressa da 
resposta, e o papá também não. Deixe-me gozar mais algum tempo 
a minha liberdade, e depois eu direi o que tiver pensado. 

 — Pois sim, filha: dou-te quinze dias. Sou um bom pai, não sou? 
Outro qualquer diria: isto há de fazer-se, porque quero que se faça. 
Eu, não. Transijo com a minha criança, na certeza de que ela há de 
saber-me agradecer a brandura e os carinhos. Não hás de querer que 
eu morra sem te ver marquesa de Tavira! O primo tem os vínculos 
desfalcados; mas a fidalguia daquele sangue vale milhões para 
quem se preza de ser maior pelo nascimento que pelos bens da 
fortuna. Morro consolado se encontrar para tua irmã um marido 
igual... Enquanto ao secretário da legação, não deixes de lhe falar: 
trata-o bem, porque, a falar a verdade, lhe devemos a ele a alguma 
consideração que temos em Madrid. Não me parece mau rapaz; mas 
zangava-me vê-lo sempre que podia em segredos contigo!... Que te 
dizia ele? 

 — Nada que se não pudesse ouvir... Só alguma vez, nos bailes ou 
no teatro, me fez rir com as suas sátiras às fidalgas espanholas... é o 
que ele me diz baixinho, para os outros não ouvirem. 

 — Ah! é isso? — atalhou com boçal confiança o jubiloso Bartolo. — 
Então, filha, continua a rir-te com ele; mas tem compaixão do primo 
marquês, que arde em zelos quando falas com alguém. 

 — Pois que não arda, que eu tanto se me dá como não que ele fale 
com quem quiser. O pai cuida que posso amar o primo marquês, 
com vinte e três anos mais do que eu?... 
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 — Mas parece um rapaz, e há de ser um excelente esposo, Paulina. 
Os maridos querem-se daquela idade. 

 — Não sei para que!... — acudiu com perdoável desenvoltura a 
menina. 

Bartolo ia explicar a vantagem que sobrelevam os maridos de 
quarenta aos de vinte anos, quando algum incidente privou a minha 
jovem leitora de ver aqui tratada a preceito uma matéria, que 
poderia cooperar grandemente para a sua futura felicidade. 
Decorreram os quinze dias aprazados para a decisão de Paulina. 

Neste espaço estreitou-se mais a correspondência dela e Fernando, 
já inclinado à suspirada catástrofe do casamento judicial. A 
atividade do secretário, como agente deste inesperado desfecho, foi 
inexcedível. Opinara ele pela fuga, e depois casarem-se em Portugal. 
O filho do artista, com o ânimo abalado pelas honradas 
admoestações de seu pai, optou pelo casamento judicial, sem 
prescrição da menor formalidade honesta. Paulina pendia mais ao 
parecer do secretário, e achava escusadas as demasias de probidade 
com que o noivo queria tratado o seu casamento. Assim mesmo 
Fernando reagia à vontade de Paulina, e dizia aceitar o plano da 
fuga em último recurso. A recusa estribava nestas razões, dadas por 
ele ao seu amigo: 

 — Se eu fujo com Paulina, porei um cunho infamante no meu 
procedimento. Se eu fosse um grande de Portugal, por brasões ou 
riquezas, a sociedade diria que eu tomara o violento alvitre da fuga 
para remover dum lanço todas as dificuldades antepostas pelo 
capricho do pai. Assim plebeu, e quase pobre, se fujo com ela, dir-
se-á que desprezei os meios judiciários por medo de não achar 
justiça que ousasse contrariar a vontade do fidalgo poderoso. 

 — Mas — atalhou o sincero amigo, que sabia muito do coração das 
damas, estudado em Espanha — quem te diz a ti que, durante o 
processo necessário ao suprimento do consentimento paterno, a 
senhora D. Paulina varia de ideias, e requer a remoção do depósito 
para casa de seu pai? Quem te diz que... 
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 — Se o fizer — atalhou Fernando — mais tenho de me louvar pelo 
meu procedimento; claro é que Paulina devia arrepender-se, e dar-
me o inferno, as mais tormentosas agonias que tu podes imaginar. 
Antes isso, meu amigo: antes essa prova! Poderás tu fazer-me a 
justiça de supor que eu sigo os caprichos duma mulher rica? 

 — Não. 

 — Pois bem: venha depressa o momento em que eu possa conhecer-
lhe a alma, cuja nobreza tu me deixas entrever a luz duvidosa. 

 — Não é assim: eu previno, e mais nada. 

 — Prevines a possibilidade do arrependimento, enquanto dura o 
processo. 

 — É bem de ver. 

 — E de esperar? 

 — Isso não sei; mas deves temer muito da força do adversário. Os 
juízes em Madrid são corruptíssimos, e pesam na balança o ouro do 
fidalgo realista, e se o ouro do fidalgo realista pesar o quilate legal, 
aceitam esta legalidade, em vez de outra que as leis estatuíram. Esta 
é uma das faces: a outra é a dos meios empregados no convento 
onde vai ser depositada Paulina, para a demoverem. Raro acontece 
que eles não vinguem, ao cabo de seis meses de espera. Insisto. Eu, 
em teu lugar, fugia. A meia légua de Madrid estás em segurança. Na 
semana que vem, entras em Portugal. Chegas a Lisboa, e encontras 
na primeira igreja um prior que vos absolve. Uma batalha assim 
vencida é plena e gloriosa: a outra, que vais dar, costuma ser tão 
golpeada de contrariedades, que, afinal, o triunfo é sensabor. Mas 
faz o que quiseres. Decide-te por um dos conselhos, que nunca 
poderás identificar os dois. Honra e coração costumam andar bem-
avindos, mas é só nos romances. 

 — E fora dos romances, amigo Almeida — disse Fernando. — 
Agora mesmo te estou dando a prova. Diante das razoáveis 
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dificuldades que me levantas, ouso ainda insistir pelo depósito, e 
envergonho-me de ter vacilado entre o processo judicial e a fuga. 

 

CAPÍTULO 15 

Paulina convidara Fernando a um colóquio noturno, na véspera do 
dia em que havia de ser requerido o depósito. Este convite fora-lhe 
sugerido pelo secretário da legação, que antevia mau desfecho do 
negócio tratado com panos quentes. Induzira ele a menina a propor 
de viva voz e com instância ao noivo a fuga imediata: esperava 
Almeida que a presença, a resolução e intimativa de Paulina 
quebrantassem a firmeza do seu amigo. 

Era aquela a primeira vez que Fernando Gomes ouviu a voz de 
Paulina, depois da saída de Florença. Foi com alegria de coração; 
todavia algum vago presságio lhe enublava o espírito. 

A família Briteiros ocupava o primeiro andar do melhor hotel de 
Madrid. Fernando devia entrar às nove horas da noite e pedir um 
quarto no entre-sol do edifício. O corredor comum destes 
quartos baixos tinha escada que subia ao primeiro andar. Às onze 
horas Fernando subiria esta escada, e encontraria Paulina no topo. A 
excelência do plano correspondeu à execução. Ninguém ocupava os 
quartos inferiores, exceto um francês chegado à mesma hora. O 
hóspede entrara, e fechara-se em sua câmara. Às onze horas era 
completo o silêncio no andar superior. Bartolo dormia o pacífico 
sono de quem tomou o chá com algumas inofensivas gotas de 
extrato de morfina, ministrado à filha pelo previdente secretário da 
legação, que assim pensava ir lentamente vingando os condiscípulos 
enforcados. O marquês recolhia da tertúlia às três horas da manhã. 
Eugênia velava com sua irmã, como quem velava em coisa muito de 
seu interesse, e vai já dizer-se para que não esqueça. 

Fernando subiu as escadinhas em espiral. 
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Quis-lhe parecer que via um vulto à porta, aberta no cimo da 
escada, e parou no intento de retroceder. Fez-se um pálido clarão no 
interior da sala. Assomou à entrada Paulina, e murmurou: 

 — Sobe sem receio, Fernando. 

 — Parece-me que estava aqui gente, quando eu subia... — disse o 
moço. 

 — Não te enganaste. 

 — Quem era? 

 — Depois saberás tudo: escuso dizer-te que não tem nada contigo o 
vulto. É um homem que ama minha irmã: é o conde de Rohan. Não 
podemos perder tempo — continua Paulina com adorável alvoroço. 
— Preferes os mil estorvos com que vamos lutar à certeza da 
ventura sem o menor desgosto? 

 — E o que é a ventura sem o menor desgosto, minha querida 
Paulina? — perguntou Fernando, já meio aturdido pelo magnetismo 
daquela voz, daqueles olhos, daquelas roupas brancas, daquela luz, 
daqueles braços, que, a tremerem, se lhe ousavam enlaçar no 
pescoço com o mais pudico despejo das almas puras, que tudo 
fazem com a mais santa das intenções. 

 — Pois não achas mil vezes melhor que fujamos para Portugal? — 
tornou Paulina — Tu não me amas, não!... Vê tu que diferença do 
teu coração para o meu! 

 — Por Deus! — atalhou Fernando. — Eu não te amo, Paulina!?... 

 — Que quer dizer a tua repugnância em acabar com isto duma 
vez!?... Há tanto tempo a sofrer a perseguição de meu pai!... Desde 
que acabaram os quinze dias, estou num martírio incessante com 
perguntas, maus modos, e desprezos! E a padecer tanto por amor de 
ti! Sei que, se for depositada, meu pai há de dar-me dias horríveis de 
amargura; e, por fim, tu verás que a justiça me entrega a ele para 
nunca mais saberes de mim, nem eu de ti, meu Fernando! Olha, 
querido amigo, tira-me daqui; fujamos para a tua família; vamos ser 
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felizes; lembra-te que eu deixo o amor de meu pai, e tudo, para 
seguir a tua sorte! Leva-me, Fernando, leva-me, porque depois de 
amanhã nesta casa nem tenho mesmo minha irmã que me console as 
tristezas e saudades. Minha irmã foge amanhã por noite com o 
conde. Vão casar-se a Paris. Assim que ela lhe escreveu a chamá-lo, 
veio logo, e preparou tudo para a fuga. E eu pensava que o teu amor 
era mais forte que o dele!... Porque me não levas, Fernando? Falas-
me tanto em honra, meu amado! Eu não entendo os pontos de honra 
em que me estás sempre falando! O nosso amigo Almeida também 
os não entende. Quando se ama verdadeiramente, as considerações, 
que tu me fazes, parece-me que ninguém as faz... Que prazer tens tu 
em que eu vá estar seis meses ou mais num convento à espera que a 
demanda se decida, sem mesmo antevermos a certeza da decisão 
favorável!? Isso é crueldade! Olha que me não vês, Fernando, nem 
talvez possas escrever-me! Se eu morrer de mágoa, de quem é a 
culpa? Quantas vezes te arrependerás de me não ter ouvido nesta 
hora? 

Não era necessário tanto. Fernando Gomes estava vencido e 
convencido. As últimas palavras de Paulina tinham sido cortadas de 
soluços. Nunca homem algum resistiu a isto! Sipião, o respeitador 
histórico das mulheres, se visse este lance viria outra vez ao mundo 
dar testemunho de uma virtude, que a sua celebrada continência 
usurpava. 

Fernando tomou nos braços a soluçante menina, e disse-lhe: 

 — Fugiremos, Paulina. Fugiremos, quando quiseres. Amanhã, se te 
apraz. Deus vê as minhas e tuas intenções. Espero que nunca te 
arrependas do passo, que o mundo, a seu pesar, não poderá 
infamar-te. 

Paulina expandiu-se em requebros de ternura e raptos de alegria. A 
combinação de horas, sinais, e menores acidentes da fuga ficou 
pactuado. Disse a menina que se conservasse ele à escuta algum 
tempo, enquanto ela ia preparar o pacotinho da mais necessária 
bagagem; e, depois, a recadasse no seu quarto, e de madrugada a 
levasse consigo, sendo este o melhor modo de não inspirar 
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desconfianças. Como embriagado de alegria, Fernando acedeu a 
tudo sem contestar; esperou, e recebeu o pacote, que era uma mala 
inglesa quadrada, cujo peso ele notou com admiração. 

Ao romper da manhã, o passageiro, com ar de quem vai entrar nos 
veículos da madrugada, saiu do hotel; sobraçando a mala com 
grande espanto do criado, que o vira entrar sem ela, e recolheu-se à 
sua pousada, donde logo escreveu ao secretário da legação. 

Almeida acudiu logo a felicitar o reconsiderado amigo, 
congratulando-se de ter ele sido o indireto motor da saudável 
reforma nos estoicos princípios do seu camarada. Traçaram o plano 
facílimo da fuga. Fora de portas estariam cavalgaduras. O 
funcionário diplomático iria com os fugitivos para remover 
obstáculos imprevistos da polícia. Fernando era já o homem avesso 
do dia anterior. Falava o coração, aliviado do pesadelo da 
impertinente honra. 

Sentia-se enlouquecer de esperanças alegres, ansiosas, insofridas da 
morosidade do tempo. 

 — Aqui tens a riqueza da minha Paulina! — disse ele sorrindo e 
mostrando a mala. — Ninguém dirá que eu a raptei por causa dessa 
malinha, que deve encerrar algum vestido, e as minhas cartas... 

Almeida tomou ao alto a mala, e disse: 

 — Não: aqui há alguma coisa mais que sedas e papéis! Isto pesa 
como ouro. 

 — Ouro?! estás brincando! — disse Fernando. 

 — Está aberta a mala. Se não temes a profanação, vejamos o que vai 
aqui. 

 — Sim, vejamos — condescendeu Fernando, desfivelando as 
correias. 

Ao de cima iam as cartas em maços, cintadas com fitas de diversas 
cores. Seguia-se alguma, pouca e finíssima roupa branca, cuja 
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holandilha, e cambraia tomava pouco espaço. Depois, um vestido de 
seda azul, o que ela vestia no baile de Jerônimo Bonaparte, onde viu 
Fernando Gomes pela primeira vez. Depois, sobre o fundo da mala, 
descobriram uma caixa de tartaruga, pouco mais larga e comprida 
que um palmo. Esta caixa é que realmente pesava como ouro, e 
estava fechada. 

Fernando esteve algum tempo tomando o peso da caixa, em 
meditativo silêncio, e disse: 

 — Não levo isto: é preciso que faças chegar, antes de à noite, este 
objeto a Paulina. Aqui vão grandes valores... não levarei comigo, 
aqui fechada, a minha condenação. O mundo chama ladrões aos 
homens que praticam assim. Depressa, Almeida. Inventa o milagre 
de fazer entregar isto a Paulina, quando não, está tudo transtornado. 

 — És um homem impossível! — replicou o secretário da legação, 
menos escrupuloso que filósofo, se é que se chama acertadamente 
filósofos, uns sujeitos que sabem receber, em pleno espírito, a luz 
toda do século. — Pois tu recusas aceitar Paulina com as joias do seu 
uso? 

 — Recuso. Paulina não tem nada. 

 — Nem a legítima de sua mãe? 

 — Paulina é menor: seu pai é que lha administra. 

 — Eu não discuto direito contigo; limito-me a descobrir que és um 
asno exemplar, e dá-me vontade de te mandar cavar pés de... Com 
efeito! Venham aqui aprender moralização os futuros amadores de 
meninas que levam caixõezinhos pesados, quando fogem com os 
amantes!... 

 — Tens graça; mas eu tenho razão, que é melhor — retorquiu 
Fernando Gomes. 

Enquanto eles altercam já em frases desabridas, saibamos que rumor 
é este que vai em casa de Bartolo de Briteiros. 
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O criado do hotel, como visse sair o hóspede de algumas horas com 
a mala que não trouxera, obedeceu ao instinto da curiosidade, e 
seguiu-o com todas as precauções. Viu a pousada em que entrara, 
tomou o número da porta, e voltou a casa a dar conta ao patrão. 

O dono do hotel, timbroso em manter a fama honrada do seu 
estabelecimento, consultou o alcaide sem aventar suspeitas além das 
que realmente davam em resultado a verdade inteira do fato. 

Sabia ele que o locatário do primeiro andar era um português 
riquíssimo, e que mais de uma vez pernoitara, nos baixos da casa, 
um francês misterioso, que tinha inteligências com uma das filhas 
do português, segundo ele depreendera duma troca de escritos, por 
alta noite, entre as janelas do primeiro andar e sobrelojas. Estes 
esclarecimentos deram rastros ao alcaide para suas averiguações. 

Com quanto o sujeito da mala não fosse o francês aludido, observou 
mais o austero hospedeiro que, no mesmo dia, entre as oito e nove 
horas da manhã, o francês rebuçado cautelosamente saíra com um 
volume debaixo do braço. Estas coincidências de dois homens na 
mesma pousada, na mesma noite, e com volumes iguais, ou coisa 
assim, feriram faíscas de penetração na cabeça, aliás cerrada, do 
espanhol, que, de colaboração com o alcaide, deu como efeito um 
considerável roubo ao português Bartolo de Briteiros. 

Esclarecido assim o fato, o alcaide apresentou-se ao fidalgo às dez 
horas da manhã, e perguntou-lhe se suspeitava que em sua casa 
faltassem objetos de valor. 

 — Não! — disse Briteiros — Quem há de subtrair objetos de valor 
de minha casa?! 

 — Examine, senhor — disse o subalterno da polícia — que a minha 
obrigação é averiguar, e sem detença. 

Bartolo entrou nos quartos de suas filhas improvisamente, e 
encontrou-as empacotando e dobrando roupa de seu uso. 

 — Que fazem as meninas?! — perguntou o pai com assombro. 
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Paulina e Eugênia ficaram tolhidas, interditas, e incapazes de 
responder um monossílabo. 

 — Que estão a fazer, não ouvem?! — replicou Bartolo examinando 
a roupa dobrada. 

Acudiu-lhe uma atroz suspeita. Fez-se cor de terra. Dilataram-se-lhe 
em arquejos as asas do nariz. Raiaram-se-lhe os olhos de linhas 
sanguíneas. Correu às gavetas dos toucadores e das cômodas; 
remexeu tudo, revistou tudo impetuosamente, e exclamou: 

 — As caixas das joias!? As tuas joias, Paulina, e as tuas, Eugênia? 
Onde estão cem mil cruzados de brilhantes de vossa mãe? 

Paulina cravou os olhos no chão, perdida a cor, e quase os sentidos. 
Eugênia, mais fraca de compleição, e muito timorata, caiu em 
joelhos, e exclamou: 

 — Perdão, meu pai!... 

 — Roubado! roubado! — bradou o velho — roubado por minhas 
filhas! 

E saiu em vertiginosa corrida e a brados por a casa fora, até entrar 
na sala onde estava o alcaide. 

Paulina, logo que o pai saiu, disse à irmã: 

 — Tu és uma miserável se descobrires alguma coisa. Não 
pronuncies o nome dos desgraçados, Eugênia! Ainda que nos 
matem, salvemo-los a eles! 

Daí a instantes, foram as meninas chamadas à sala, e interrogadas. 
Nenhuma resposta deram às perguntas do alcaide. Às do pai 
respondiam, principalmente Paulina: 

 — Os brilhantes e as joias não estão em poder de ladrões. 

Mas, no tocante a nomes, nenhuma proferiu palavra. 
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Neste momento angustioso, entrou o secretário da legação. Num 
relance compreendeu tudo. Briteiros abraçara-se nele, exclamando: 

 — Roubado em muitos contos de réis por consentimento de minhas 
filhas... E elas, estas infames, estavam-se preparando para seguir os 
ladrões! Não haverá justiça em Espanha, senhor alcaide? 

 — Há — respondeu Almeida — e o ministro português, em 
Madrid, é o funcionário a quem primariamente compete solicitar a 
justiça em favor do senhor Bartolo de Briteiros. Os passos do senhor 
alcaide hão de ser dados de acordo comigo. Queiram esperar-me, 
que eu volto. 

Saiu Almeida, e entrou em sua sege, que o transportou à pousada de 
Fernando Gomes. 

Sem lhe dar completa explicação das causas, obrigou-o a sair, e 
transportou-o a sua casa. Aí, simplesmente lhe disse: 

 — Se o meu plano vingar, daqui a pouco há de estar Paulina 
contigo. 

E saiu, a desapoderado galope dos cavalos, para o hotel de Briteiros. 

Ao apear, disse ao boleeiro: 

 — Se uma senhora saltar na sege, vai num raio apeá-la em casa, mas 
torce o caminho. 

Subiu. As meninas tinham saído da sala. 

Bartolo e o alcaide estavam ouvindo o depoimento do dono e criado 
do hotel, que denominavam franceses os condutores dos volumes. 

Almeida pediu licença para ter particular conferência com as 
meninas. Bartolo cedeu de pronto, entregou-se cegamente às 
deliberações do funcionário, que se dava o ar misterioso de quem 
tem o fio da meada. 

A conferência foi sem testemunhas. 
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 — Fernando está em minha casa — disse Almeida. — Aqui há um 
desesperado recurso, um único. A senhora D. Paulina entra na 
minha sege, e é conduzida a Fernando. 

 — Oh! meu Deus! já! — exclamou ela, erguendo-se para sair. 

 — E eu fico, Paulina? — bradou Eugênia. 

 — Pois vossa excelência também quer fugir com Fernando? — disse 
Almeida. 

 — Eu havia de fugir esta noite com o conde de Rohan — respondeu 
Eugênia. 

 — Fujam ambas! — tornou o secretário, mas onde está esse conde? 

 — Era hóspede cá no hotel... Amo-o há cinco anos... Vamos, vamos, 
Paulina... 

 — Eu indagarei onde está o conde — disse Almeida — Não se 
demorem. 

Alguns segundos depois, o estrépito da carruagem fazia tremer as 
vidraças do hotel. A vizinhança viu o rápido saltar de duas meninas, 
veleiras como anjos alados, cobertas e encapuzadas de capas de 
merino branco com bordados e borlas verdes nos capuzes. Ninguém 
soube dizer mais nada. 

O secretário saiu com o alcaide, e Bartolo de Briteiros tornou aos 
aposentos das filhas, no intento de as mandar vestir para entrarem 
num convento. 

Quando assomou à porta do quarto, viu duas criadas debulhadas 
em lágrimas. 

 

CAPÍTULO 16 

Paulina e Eugênia, menos apavoradas do que supõe o leitor, 
apearam no pátio do secretário da legação, e foram guiadas a uma 
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sala, em que Fernando Gomes, prostrado mais que o comum em 
lances tais, parecia meditar no suicídio. Paulina galvanizou-o 
moderadamente, apertando-lhe as mãos com mais tremor de 
ternura que de aflição. 

 — Que abatimento, Fernando! — disse ela, enquanto Eugênia, 
desalentada pelo quebrantamento do moço, soluçava a chorar, na 
incerteza do seu destino. 

 — Isto não é abatimento, Paulina... — disse ele — é porque em 
verdade eu recebo com dor a alcunha de ladrão!... Falei-te eu em 
joias? Que infernal lembrança a de me dares os brilhantes de teu 
pai!... Quando te disse eu que precisava de ser infame para ser feliz? 

 — Foi uma indiscrição, meu amigo; mas perdoa-ma... — disse 
Paulina — Como os brilhantes tinham sido da mamã, e o papá 
muitas vezes nos disse que eram nossos, cuidamos que podíamos 
reparti-los entre ambas, sem medo de que chamassem roubo a isto. 
Agora não tem remédio a nossa loucura... Não te estejas tu assim a 
matar, meu Fernando. O crime é meu e não teu... 

 — Cala-te, pobre criança! — redarguiu Fernando — tu não sabes 
que mal me fizeste... 

Algumas frases mais, talvez inoportunas, do filho do artista, 
obrigaram Paulina a chorar e arrepender-se. 

Chegou, neste escuro trance, o secretário, e todos o viram como 
prenuncio de bonança. Eugênia saiu logo a perguntar-lhe se sabia 
onde estava o conde. 

 — Ainda não, minha senhora. Será talvez, difícil encontrá-lo, se ele 
já souber que o perseguem. 

 — Sou também perseguido? — atalhou Fernando. 

 — Ninguém sabe o teu nome, mas precisamente te procuram na 
estalagem onde estavas. Porém, como falaste sempre francês, e, por 
bom alvitre meu, te despediste como quem vai para França, muito 
diabólica será a alcaidaria madrilense se te farejar aqui. Observo que 
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os meus amigos estão todos três sem juízo para decidirem o que lhes 
convém. 

 — Eu decidi — disse Fernando. 

 — O teu plano deve ser o único racional na tua situação: é a fuga. A 
Sra. D. Eugênia dir-me-á o que tenciona fazer se o seu conde não 
aparece. 

 — Não aparece! — exclamou ela atribulada. 

 — Pode não aparecer, minha senhora, e não há motivo para que 
vossa excelência o considere descuidado, covarde, ou traidor. 

 — Então que eu hei de fazer?! — tornou Eugênia, pondo as mãos 
com dilacerante angústia. 

 — Quer vossa excelência seguir sua irmã, e esperar em Portugal 
que eu a avise do destino do conde? 

 — Não lembres à Sra. D. Eugênia um destino impossível — disse 
Fernando Gomes. — Eu não vou para Portugal. 

 — Como?! não vais para Portugal? 

 — Não fujo — replicou Fernando — e, quando fugisse, não iria 
levar a meu pai a notícia do nome que deixo em Madrid. 

 — Pois se ninguém te sabe aqui o nome? 

 — Sabe-o a minha consciência. 

 — Pois foge para França — recalcitrou Almeida — ou para a Itália, 
ou para onde quiseres. 

 — Não fujo; e perdoa-me, Paulina... Nós não podemos fugir. Teu 
pai vai receber de minha mão os brilhantes de sua mulher e de sua 
filha; tu entras espontaneamente num convento; de lá requeres 
dispensa do consentimento de teu pai: sairás de Madrid com 
honestidade, e eu com honra. É impossível ser feliz, e dar-te 
felicidade, se faltarem estas condições à nossa união. Isto é 
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irrevogável, meu amigo. Por delicadeza e compaixão não discutas 
comigo. Temo que este anjo suspeite da minha dedicação, se tu me 
condenares pela fraqueza das minhas apreensões. 

Paulina teve momentos de suspeita, e outros piores de 
arrependimento. Quisera ela esconder-se com a vergonha de seu ato 
a um coração bastante forte, ou bastante desempoeirado, que lhe 
fizesse sentir com vaidade a grandeza do seu heroísmo. Nem ele 
mesmo a absolvia! ele, por quem a imprudente se perdera no 
conceito do mundo, e na estima do pai! São pungentíssimos os 
espinhos das coroas que santificam os mártires da honra! Este é um 
dos casos em que a mulher amada, amigo, sociedade tudo conjura a 
azedar com mais fel o cálix do homem probo! Acontece que o leitor 
de um romance, que tais casos narra, simpatiza com semelhantes 
exceções deste mundo sublunar, mas assim mesmo, o panegirico do 
romance é galardão tardio, que não vale a menor das dores que 
excruciavam a alma do pobre filho de Francisco Lourenço. 

Estavam como atrofiadas as duas meninas. Almeida, sem dizer o 
seu destino, tinha saído. Fernando encarou na lagrimosa Paulina, 
correu a ela, e ajoelhou-se-lhe aos pés, murmurando: 

 — Duvidarás tu que te adoro, ó anjo da minha alma!... Poderás crer 
que o receio de ser apregoado ladrão me faz baixar ao egoísmo de 
maldizer a hora em que te vi!... Não, não, minha querida filha; não 
me julgues capaz de afastar uma infâmia com outra... 

 — Degradei-me por amor de ti — soluçou ela — e agora hei de ir 
morrer num convento, sem a amizade de ninguém, perdida no 
conceito de toda a gente, e tratada com vilipendio por todos... 
Cuidei que não me tornava indigna aos teus olhos... 

 — Indigna aos meus olhos! — exclamou Fernando coberto de 
lágrimas — quando te disse eu palavra que te dê razão de tamanha 
calúnia! Ó Paulina, eu quero-te pobre, quero fugir contigo já, mas 
salva tu da desonra o meu nome, que há de ser também o teu. Não 
leves o valor de um ceitil da casa de teu pai. Espera que o boato do 
grande roubo de cem mil cruzados, de que teu pai te argui, se 
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desvaneça, para que a tua dignidade não fique tão feiamente 
manchada. Não vês tu que se trata de salvar o teu nome? 

 — Salvá-lo, como?... — redarguiu Paulina. 

 — Restituindo os brilhantes — disse Fernando. 

 — De que serve restitui-los? Crês tu que o pai me dará licença de 
ser tua esposa por isso? Meu pai tem cem vezes o valor dos 
brilhantes... Há de perseguir-me atrozmente para eu não casar 
contigo, Fernando... 

*** 

No entanto, o secretário da legação entrou no hotel de Bartolo de 
Briteiros. 

Encontrou o velho prostrado no leito, espertando duma demorada 
sincope. Ninguém ao lado do pobre pai! Naquele instante solene 
calou-se o velho rancor de Almeida, e falou a compaixão. 

 — Mataram-me, as ingratas! — exclamou Bartolo — fugiram, 
fugiram as perdidas! Deixaram-me assim, sozinho, a amaldiçoá-las, 
agora, e sempre, e na hora da morte... 

Almeida deixou-se abraçar pelo ansiado velho, e disse-lhe: 

 — Cobre a possível serenidade para me ouvir, senhor Bartolo. 

 — Diga o que quiser, meu amigo. Pouca vida terei para ouvi-lo. 

 — Suas filhas deviam fugir ao vexame dos interrogatórios judiciais, 
e fugiram. Conduziu-as a minha carruagem; estão em minha casa. 

 — Estão?!... — exclamou Bartolo. 

 — Estão, como se estivessem na austeridade dum mosteiro. Vossa 
excelência deu-lhes o impulso desgraçado que dão os pais que o não 
sabem ser. Quis vossa excelência pautar o coração de suas filhas: 
tentou um absurdo, que deu origem à culpa. A natureza reage 
contra as violências; e a reação é quase sempre indiscreta ou 
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criminosa. Sua filha Eugênia amava o conde de Rohan, sua filha 
Paulina amava Fernando Gomes. O francês sei quem é de tradição; 
Fernando, que eu conheço desde as escolas, é um homem de tantas e 
tão insólitas virtudes, que o mundo atual há de ver-lhas com 
estranheza. Vossa excelência impugnou o enlace de suas filhas com 
estes dois mancebos escolhidos por elas. Uma, ia ser imolada ao 
marquês de Tavira, que sai embriagado dos alcouces às três horas 
da manhã; a outra estava esperando a sua hora de sacrifício. O 
funesto resultado destas coações foi uma e outra conspirarem 
surdamente contra a insensata tirania de vossa excelência. Fernando 
Gomes chegava a Madrid um dia antes de vossa excelência, em vez 
de estar na Irlanda procurando a senhora D. Paulina nos mosteiros; 
o conde de Rohan, chamado de França por a senhora D. Eugênia, 
veio hospedar-se neste mesmo hotel. 

 — E eu sempre vendido e enganado por elas!... — exclamou 
Bartolo. 

 — Era a justa paga do despotismo com que vossa excelência 
dispunha de suas filhas, que tinham em si o despotismo mais 
imperioso do coração! Pergunto eu ao Sr. Bartolo de Briteiros: se 
suas filhas, para se libertarem dum jugo violento, deram o estranho 
passo de prepararem a fuga, que crimes e vergonhas as reterão no 
mau caminho que tomaram, se vossa excelência não tiver a 
prudência de as chamar a si, e reabilitá-las no conceito do mundo?!... 
Por enquanto não há nada que as avilte. O levarem elas suas joias e 
as de sua mãe, isso, a meu ver e de toda a gente, é coisa de si tão 
desculpável, que não tem mesmo penas na lei que a puna. O valor 
moral do ato também nada significa. Imagine vossa excelência que 
as suas filhas gostavam dos seus enfeites, e, quando fugiam, 
levaram consigo esses adornos da vaidade, aos quais elas não 
ligaram valor algum real. Já disse a vossa excelência que não 
conheço pessoalmente o conde, amado pela senhora D. Eugênia. 
Informei-me agora mesmo na embaixada francesa, e soube que o 
conde era um dos mais nobres legitimistas da França, e tem castelos, 
senão reconstruídos à moderna, cravejados de muitos brasões, que, 
se me não engano, podem competir antiguidade com os de vossa 
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excelência. Este cavalheiro era incapaz de ser o receptador de um 
furto. Enquanto a Fernando, o português, posto que não tenha 
castelos nem mais apelido que o Gomes, que vossa excelência 
provavelmente não encontra nos seus nobiliários, os brilhantes que 
se presumem ter ido numa caixa, em tão pouco os reputa ele, que 
me encarrega a mim de os depositar nas mãos de vossa excelência. 
Queira o senhor Bartolo estalar a fechadura da caixa para verificar a 
identidade dos objetos. Fernando Gomes não sabe o que está aí. 

Almeida entregou a caixa a Bartolo, que apenas o interrompia com 
variados gestos de raiva, surpresa e condescendência. 

Depois prosseguiu: 

 — Fernando Gomes está fazendo companhia às filhas de vossa 
excelência em minha casa. O conde de Rohan está hospedado na 
embaixada francesa. O que o conde quer não sei; o que Fernando 
deseja é que a senhora D. Paulina entre pacificamente num 
convento, e de lá instaure um processo para vossa excelência ser 
ouvido na questão de consentimento para matrimônio. Resolvi eu, 
sem permissão duns e doutros, vir propor a vossa excelência o 
seguinte: suas filhas voltarão para casa, e vossa excelência 
consentirá que elas se desposem com homens de sua escolha, 
recaindo ela em sujeitos tão beneméritos como o conde e Fernando 
Gomes. Ouvirei a sua resposta. 

Bartolo desceu do leito, amparando-se ao ombro de Almeida. 
Passou à antecâmara, sentou-se a chorar e enxugar lágrimas, refletiu 
alguns segundos, e disse: 

 — Pois que venham as minhas filhas para casa, e eu cederei o que 
for de razão ceder. Mas, senhor Almeida!... Esta ignomínia já deve 
ser notória em todo o Madrid! 

 — Apenas a justiça, autorizada por vossa excelência, anda em 
averiguações inúteis. Mande o senhor Bartolo suspender a 
vulgarização que os esbirros estão dando aos desgostos 
particularíssimos de sua vida. 
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 — Vou mandar... — disse Bartolo. 

 — Veem, por tanto, suas filhas. Eu não levo a certeza dos bons 
intentos de vossa excelência. Por isso mesmo ouso lembrar-lhe que, 
se forem o inverso dos meus bons desejos, as consequências 
redundarão todas em desgostos maiores para vossa excelência, e 
pode ser que mui grande vilipendio para suas filhas. O senhor 
Briteiros, se as chama para as castigar com violências, abre nesta 
casa trinta portas por onde elas podem fugir. Há uma hora em que 
um pai reconhece que toda a sua força se quebra diante do aceno 
duma débil criança. A luta é desigual com o coração, senhor 
Bartolo... 

 — Diz bem... — atalhou o velho. — Fui eu que as perdi com a 
educação, com o mundo, com a vida de Paris e Florença... 

 — Assim seria; mas o mal é insanável com cautérios: requer muita 
prudência o corrigi-lo. Vossa excelência pode faltar a suas filhas 
amanhã; e o mundo há de chamá-las a si com a educação que lhes 
deu, e engolfá-las no seu abismo. Salve-as com tempo, senhor 
Briteiros. A sociedade dá às mulheres este nefasto prestígio, que as 
entrona, com a condição de se despenharem depois na voragem 
onde foram buscar a realeza. 

 — Diz bem... — repetiu Bartolo de Briteiros, que, segundo minha 
opinião, percebeu levemente o interlocutor. 

 

CAPÍTULO 17 

Almeida foi apresentado ao conde de Rohan, que se envolvera na 
bandeira francesa, logo que houve notícia do descobrimento da 
projetada fuga. 

Para honra da França, diremos que o descendente do famoso 
cardeal, quando recebeu o pacote de Eugênia, se bem que o achou 
pesado, não cuidou que levava metade das joias e brilhantes. A 
mim, porém, me quer parecer que o ilustre conde não faria 
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caramunhas de mau gosto, quando a menina lhe mostrasse os 
adereces de ricas pedras. A França, nisto e em tudo, vai na dianteira 
dos espíritos. A virtude, lá, é coisa tão contingente, que chega a não 
ser regra. Menina que foge, não perde aos olhos do seu raptor, nem 
o tribunal do mundo se entoga com gravidade de juiz para coisa tão 
fútil. O conde de Rohan pensava muito em descobrir Eugênia, e 
pouquíssimo nos brilhantes, quando o cavalheiro de Almeida lhe foi 
apresentado pelo benévolo embaixador francês, amigo de ambos. 

Contou o secretário os sucessos decorridos, e a convenção, pouco 
segura, mas preparatória para bom resultado, que fizera com 
Bartolo de Briteiros. O francês, aprovando tudo com palavras de 
muito reconhecimento, pediu a Almeida a grande mercê de ser o 
apresentante dos brilhantes e dos seus respeitos ao fidalgo de 
Portugal. Estes respeitos, associados aos brilhantes, fizeram que o 
secretário notasse a superioridade do espírito da França sobre o de 
Portugal. Enquanto Fernando se estava naquelas lamúrias e 
quebrantos, o conde de Rohan, fumando um perfumado charuto de 
Havana, com a chávena de chocolate ao lado, sorria mui 
placidamente, ao passo que o informador contava os acontecimentos 
ocorridos; e, com quanta graça mesureira tinha de seus plácidos 
modos, enviou ao fidalgo português (hidalgo, disse ele) os seus 
brilhantes e os respeitos dele. 

 — Enquanto à minha boa Eugênia — acrescentou o conde — terá o 
cavalheiro a benevolência de lhe asseverar que eu sou sempre o 
mesmo homem, submisso escravo das suas vontades. 

Com tão boas novas, correu Almeida a sua casa. 

As notícias foram gratas a todos, posto que Paulina por palavras não 
denotasse a satisfação íntima, que sentira. Pode deduzir-se, sem 
desairar a menina, que as amarguras de Fernando, aquelas 
exuberâncias de dignidade, o muito falar na honra de seu nome, 
agradaram mediocremente à filha de Bartolo. Perguntei a diferentes 
senhoras, diferentes em temperamento, se o despeito de Paulina 
seria justo. Com muita mágoa de meu coração ouvi resposta, 
unânime de todas — que Paulina tinha razão; que Fernando 
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encerrava nas artérias água chilra; que um homem, assim apontado 
em sutilezas de honra, poderá ser um bom guarda-livros, um bom 
mordomo de uma casa, mas que há de sempre ser um amante 
glacial. 

Fiquei suspenso, e prometi refutar semelhantes despropósitos, 
quando escrevesse este romance. Desisto da tenção formada. 

Antes quero que o leitor discuta e abisme as senhoras que 
injuriaram o pobre moço, e acharam extrema graça e galhardia de 
ânimo no conde de Rohan. 

Entretanto, Paulina, ao despedir-se de Fernando, abraçou-o com 
exterioridades de muito afeto, e pediu-lhe que não chorasse, 
acrescentando: 

 — Tu podes contar sempre comigo, Fernando. Esperanças de que 
meu pai consinta no casamento, não levo nenhuma; mas se tu 
entenderes que, por meios da justiça, podemos conseguir os nossos 
desejos, tão desgraçadamente contrariados quando eu me julgava e 
te julgava feliz, estou pronta a requerer. 

Notem a frialdade desta linguagem! Fernando, Eugênia e Almeida 
todos a notaram. Ele, porém, beijou-lhe a mão, e disse: 

 — Vai, minha amiga, e esquece-me, se quiseres e poderes. O que 
nunca poderás esquecer é que o homem, que te não servia para o 
coração, tinha alguma boa qualidade que há de eternamente 
viver em tua memória. Antes esquecido por ti, que desonrado por 
amor de ti, Paulina. 

Sobreveio o secretário com reflexões tendentes a conciliar os ânimos 
despeitados dos dois tão amantes, tão doidos de alegria, algumas 
horas antes; e agora, a separarem-se, com a desconfiança n'alma, a 
desconfiança que é quase sempre a doença morta do coração! 

Paulina desceu, chorando, encostada ao braço de Almeida. 
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O filho do artista lembrou-se, neste acerbo momento, de sua mãe, 
porque teve precisão de orar, e quem lhe ensinara a oração fora sua 
mãe. 

Deixemo-lo orar e chorar. Preces e lágrimas assim, os anjos as levam 
ao Senhor. Àquelas almas disse Jesus: “pedi, e sereis atendidas.” 

Os que dão cegamente sua alma a quem a não merece, e rogam a 
Deus o resgate dela, sentem-se livres. 

Os que vão de rastros e quase moribundos sob o pé da injustiça 
humana, oram, e recobram uma força, que é insulto à covardia dos 
fortes. Deixá-los chorar e orar. 

Deus lhes mostrará os bálsamos das urnas que aí estão a desbordar 
desde que o Homem-divino perdoou aos que o matavam por 
ignorância. Por que não hão de perdoar estes homens de barro à 
cáfila de fariseus que os não entendem? 

Da cáfila de fariseus excetuo Paulina de Briteiros. Se eu não pudesse 
estremá-la, rasgava aqui estas páginas, e queimava os 
apontamentos, para que nenhum colega meu deste maldito 
ofício saísse alguma vez a lume com a história de uma linda mulher 
com alma tão feia! 

Paulina e Eugênia entraram nos seus aposentos, sem verem o pai. 

O secretário foi ao quarto de Bartolo entregar a outra porção de 
brilhantes, e continuar sua missão de conciliador e conselheiro. 

O fidalgo denotava boas intenções, enquanto ao conde de Rohan. De 
Fernando Gomes disse, à terceira pergunta, que havia de pensar no 
melhor modo de se realizarem os desejos de sua filha. 

As meninas passaram aquele dia sem leve incômodo de sua saúde, 
nem acessos de lágrimas que mereçam crônica. Doe-me ter de dizer 
que, aí por fins da tarde, riram com as criadas da figura que elas 
deviam fazer, quando saltaram à carruagem, desgrenhadas, com os 
capuzes das capas encarapuçados à laia de feiticeiras. Esta 
frivolidade de espírito feminil é coisa tão vulgar, que eu peço à 
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leitora que não levante a pedra, e deixe ir as coisas em paz, como 
Cristo mandou ir uma pecadora. 

No dia seguinte Fernando Gomes, instado por seu amigo, saiu com 
ele em carruagem. Passearam até à ponte de Segóvia, e apearam na 
praça do Sol, onde o secretário havia de cumprir ordens do ministro. 

O acaso encaminhara para ali o marquês de Tavira, que trazia o 
espírito encavalgado por um dragão. 

Viram-se e reconheceram-se. 

O marquês, cego de sua raiva, parou em frente de Fernando, e disse 
a brados que muita gente ouviu: 

 — Ainda tem a pouca vergonha de se mostrar nas praças um biltre 
que seduz filhas-famílias a roubarem seus pais! 

Se o período fosse mais comprido, morria incompleto na garganta 
do marquês. O filho de Francisco Lourenço engrifou os dedos com 
sanha felina. O rancor, brutalizando o homem, parece que lhe dá 
parecenças com a fera, cuja sanha imita! As dez unhas de Fernando 
faziam espirrar o sangue gótico do marquês, que escabujava como o 
Lacoonte de Virgílio nas roscas das serpentes. Caíram ambos de 
modo que o de Tavira foi fender o occipital no eixo duma 
carruagem, cujo dono fizera alto para disfrutar a luta. 

Almeida estava, poucos passos distante, observando o desenlace, 
que o enchia de júbilo. O marquês, ensanguentado, coberto de lama, 
e quase desacordado, nem de leve se buliu, quando Fernando 
desencravou as unhas. Aproximou-se Almeida, e ofereceu ao 
fidalgo a sua carruagem para conduzi-lo onde quisesse. O soberbo 
de sua miséria respondeu com uma insolência, e retirou-se com 
respeitosa, mas curiosa cauda de gaiatos, testemunhas pertinazes e 
minudenciosas de todos os conflitos magníficos. 

Constou ao secretário que o marquês saíra, no seguinte dia, de 
Madrid, com direção a Portugal, onde a presença do convencionado 
não incomodava ninguém. Parece que Bartolo de Briteiros lhe 
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emprestara dinheiro com que ele pudesse na pátria sustentar a 
antiga ociosidade e dissipação de seus avós. E, como não sei se virá 
de molde lembrar o nome deste sujeito no decurso da novela, fique 
o leitor sabendo que o marquês de Tavira, depois de residir em 
Lisboa alguns meses, fez-se um liberal rasgado, ou roto, como 
quiserem, e conseguiu ser nomeado ministro numa das cortes da 
Europa, e mais tarde governador dos estados da Índia, donde veio, 
já muito na flor dos sessenta anos, casar em Portugal, onde está rico 
e honrado. 

Paulina, sabedora da derrota que sofrera o primo marquês, sentiu 
uma satisfação que eu sinceramente lhe não louvo, e ao mesmo 
tempo um acréscimo de estima por Fernando, estima que eu não 
posso atribuir ao coração. Estas anomalias que a moral reprova e a 
animalogia desentende, são uns jeitos de mulher que avisadamente 
não discuto. São assim. Deus as faça melhores ou piores, de modo, 
porém, que fiquem mais decifráveis e inteligíveis. 

Bartolo, como é bem de ver, ficou raivoso contra Fernando Gomes, e 
esteve uma noite toda a cismar no modo menos estrondoso de se 
desfazer daquele inimigo. Ponderou o malvado intento de lhe 
comprar a vida; mas ocorria-lhe que em Madrid era difícil e 
arriscado andar em cata de um sicário destro e fiel. Desanimou: mas 
jurou que sua filha Paulina havia de morrer num convento, se 
teimasse em querer casar com o facinoroso. 

Este sucesso apressou o casamento de Eugênia com o conde de 
Rohan. O fidalgo colheu informações, que condisseram exatamente 
com as do secretário, mas muito por miúdo. O conde era oriundo 
dos primeiros soberanos da Bretanha, condes de Porrhoit, viscondes 
de Renes, por Alain I, quarto filho de Eudon, que vivia no século X. 
Desta nobilíssima estirpe procediam os duques de Rohan, com esta 
legenda no escudo: ROI NE PUIS, PRINCE NE DAIGNE, ROHAN JE 
SUIS. 

À vista disto, e do mais que deixo à averiguação dos genealógicos, 
Bartolo de Briteiros deu Eugênia ao conde, liberalmente dotada, e 
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resolveu ir viver em Paris no inverno, e num dos castelos da 
Bretanha, no verão, em companhia de seu genro. 

O velho principiava assim a vingar-se de Fernando Gomes. 

No jantar nupcial, ao qual assistiram titulares espanhóis, e a 
diplomacia dos diferentes estados, Bartolo de Briteiros, num brinde 
que propôs a seu genro, disse em remate do discurso: 

 — Eu morrerei feliz, se vir minha filha Paulina casada com um 
parente dos Rohan; e, se não puder ser tanto, que seja, e muito ainda 
será, um nobre da França ou das Espanhas, a quem meu genro 
aperte a mão, sem receio de a retirar suja. 

 — De sangue... — disse Almeida com um sorriso que tinha fogo do 
inferno. 

Esta palavra “sangue” turvou um pouco o vinho que Bartolo bebia. 
Ao ex-ministro da Alçada quis parecer que havia naquele dizer 
sucinto uma alusão. Nem que o secretário da legação falasse em 
corda! 

 

CAPÍTULO 18 

Fernando Gomes, informado, não por Paulina, mas por Almeida, 
dos sucessos que se iam encaminhando a um natural e triste 
desfecho de tantos trabalhos, pode dizer-se que morreu antes que o 
matassem. Senhoreou-o amargura serena, sem contorções; mas 
profunda, lutuosa, e inalterável por nenhuma diversão. 

Alguma carta que escrevia a Paulina ia breve, desalentada, sem a 
palavra esperança, sem a palavra saudade, sem a palavra amor. 

Divagava por uns nevoentos dizeres, como devem ser os do 
enfermo de mortal doença, que antevê o fim, e se está, meio vida, 
meio eternidade, conversando com amigos, que deixa sem saudade 
e sem esperança de tornar a vê-los noutro mundo. 
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Paulina entendia mal esta nova fase do espírito de Fernando, e 
respondia-lhe queixando-se da secura de suas cartas; porém, a 
tibieza dos queixumes podia apostar letargia d'alma com o aparente 
regelo das cartas de Fernando. 

 — Como caíste nesse estado? perguntava Almeida ao seu amigo. 

 — Era o meu estado natural. Assim me conheceste no cerco e na 
universidade. Paulina emprestou-me uma segunda natureza que eu 
lhe devolvi em lágrimas, e fiquei como era, pior do que era, porque 
havia uma virtude em que eu tinha fé — o coração da mulher — e 
esta crença também se foi diluída em lágrimas. 

 — Injustiça! — interrompeu Almeida. — Não te diz ela que está 
pronta a requerer o seu depósito? 

 — Disse, não diz. 

 — Propõe-lho. 

 — Não. Quero forrar o meu pundonor ao ultraje da negativa. 

 — Farei eu a proposta, mediante o conde de Rohan. 

 — Recuso o favor. Quem te diz a ti que o conde de Rohan deseja o 
casamento de sua cunhada comigo? 

 — Ele. 

 — Não creias. O conde de Rohan tem irmãos. Paulina é rica e 
formosa como Eugênia. 

 — Imponho-me o dever de não julgar ninguém pelos teus olhos. Tu 
és uma raridade, um excêntrico, uma coisa com jeitos de pessoa. 
Erras quantos juízos fazes. Eu hei de sondar o conde. Pode ser que 
tudo se consiga sem processo judicial. 

O secretário procurou o conde. Falou amplamente de Fernando 
Gomes, e das suas injustiças ao caráter de Paulina. O conde mostrou 
simpatizar com o caráter do português, e disse: 
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 — Eu falarei a meu sogro. 

E falou de modo que as suas últimas palavras sumariam o elogio 
que se lhe deve: 

 — O homem, cuja mão eu aperto com sincera satisfação de quem 
sabe prezar a virtude, é Fernando Gomes. Peço encarecidamente a 
mão de minha cunhada para este tão modesto como honrado 
mancebo. Condescenda, meu sogro, para eu poder dar-lhe o nome 
de provado amigo. 

Bartolo de Briteiros respondeu umas palavras oscilantes, que 
nenhuma resolução significavam. O conde saiu magoado desta 
conferência, e disse à cunhada: 

 — Se Paulina quiser casar com Fernando, tem de adoptar meios 
extraordinários. Requeira o depósito, que a família do ministro 
francês presta-lhe sua casa. 

Paulina respondeu: 

 — Era preciso que Fernando ao menos me enganasse, para eu 
aceitar o seu conselho. Fernando, quando me escreve, nem ao menos 
diz que me ama. 

 — Ama com a mais segura das paixões: a paixão que mata com 
infernal lentidão. 

 — Se ele mo fizesse assim acreditar!... — replicou ela. 

O conde inferiu que Paulina estava cansada das virtuosas, 
incompreensíveis e fastidiosas singularidades de Fernando. E assim, 
muito à puridade, o comunicou ao secretário. 

Bartolo chamou Paulina, e mostrou-lhe cartas de Lisboa. A 
importância destas cartas há de ressumbrar na seguinte, que ela 
escreveu a Fernando: 

Meu querido amigo. 
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Nem a cegueira do amor me engana. As tuas cartas dizem-me tudo 
que está em tua alma. Eu não sei por que desmereci aos teus olhos. 
Não sei, Fernando! Aquela impensada fuga que eu havia de fazer, 
com teu consentimento, creio que me tirou todo o prestígio. Esta 
pobre formosura, que tanto encarecias, já te não inspira mesmo as 
palavras animadoras que releio nas antigas cartas, com o coração 
traspassado de dor! O ser rica sabia eu que era coisa nenhuma em 
teu conceito; mas o ser-te leal há dois anos, à custa de tormentos 
tamanhos, cuidava eu que seria um título à tua eterna dedicação. 
Louca mulher, que tão vaidosa julguei merecer o que o mundo não 
pode dar! Com que me recompensas tu o fel que eu tenho tragado 
desde que voltei dos teus frios braços para debaixo dos olhos 
severos e queixosos de meu pai? O teu esfriamento é incrível! Se me 
dissessem que amas outra mulher, compreenderia o homem e a 
ingratidão. Mas sei que vives só, que vives triste, que tudo te é 
indiferente, e eu mesma quase esquecida! Cada carta que me envias 
é como obrigada pela delicadeza. Palavras ininteligíveis, apreensões 
vagas, e nenhuma em que me digas positivamente o que pensas, e 
esperas de mim! E eu amante como sempre! Capaz de tudo, mas 
incapaz de me abalançar a novos sacrifícios, sem que me tu digas 
corajosamente: “Lutemos de novo!” Por que mo não dizes, ó 
Fernando!? 

Ainda agora saí do quarto de meu pai, onde fui chamada, e entrei a 
tremer. Mostrou-me cartas de Portugal, cartas forjadas talvez aqui, e 
mandadas lançar lá no correio. Todas falam de ti misérias que eu me 
pejo de dizer. Mas adivinho que desejas ouvi-las. Creio que, em 
dizer-tas, te alívio de conjunturas dolorosas. Noticiam que teu pai é 
um sapateiro de Lisboa, que tua mãe era colchoeira, e que andas por 
aqui a estragar as economias de teu pai, enquanto ele lá está 
quebrado de trabalho, cerceando ao pão de cada dia para te 
sustentar uma vida aventureira. São assim misérias deste jaez. 
Irritou-me a alegria de meu pai, quando ele com ar de vitória me 
estava lendo estas calúnias. Não tive mão em mim, e disse-lhe: “Isso 
é tudo falso. Se o pai de Fernando fosse um sapateiro, não iria visitá-
lo a Londres, nem lhe daria a decência com que tem vivido há dois 
anos em Florença, aqui, e em toda a parte. Meu pai encontrou-o em 
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casa dum príncipe, e o príncipe de Monfort não aperta a mão a 
filhos de sapateiros, nem ministros de Portugal em Espanha o 
tratariam com tanta consideração, se ele fosse o que essas cartas 
dizem. Meu pai enfureceu-se dizendo que o Almeida era filho dum 
latoeiro, e por isso ocultava o teu nascimento...” 

Fernando, neste ponto, machucou a carta na mão direita, e atirou-a 
aos pés. 

RESPOSTA 

“Minha senhora. 

Não mentiram ao pai de vossa excelência. Sou filho dum sapateiro, e 
duma colchoeira. Meu pai está ganhando o pão que me sustenta, e 
vendendo as suas economias para suprir às despesas que o seu 
trabalho não alcança. O sapateiro foi a Londres, é certo; mas não foi 
visitar-me, como vossa excelência presume: foi pedir-me que 
voltasse à pobre casa, onde minha boa mãe me chamava para me 
abraçar antes de morrer. Ensurdeci ao chamamento de minha mãe, e 
não vi as lágrimas de meu pai. Vossa excelência tinha-me levado 
ouvidos e olhos, deixando-me no coração apenas a fibra do remorso 
de ser mau filho. 

Humilho-me diante de vossa excelência, não como filho do 
sapateiro, mas avergado pelo arrependimento de lhe ter ocultado a 
minha humilde origem. Foi o coração que me traiu, dizendo-me que 
para vossa excelência era coisa de nenhuma significação o meu 
nascimento. Penso que devo ser desculpado desta falta: seria grande 
estranheza andar eu divulgando o meu nascimento. Eu tinha estado 
em França, e vira ministros saírem das oficinas: e o mundo 
respeitava-os pela honra dos pais, e por sua elevação com esforços 
próprios. Tudo me induziu, não a esquecer-me de que meu pai era 
sapateiro, mas a presumir que me era lícito com minhas ações 
continuar a ser honrado como meu pai, sendo certo, minha senhora, 
que eu nunca ousei supor que meu pai carecia de minhas virtudes 
para se dar nobreza de si. 
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Faz-me pena o desgosto de vossa excelência quando esta carta 
estiver lendo! 

O que a senhora D. Paulina de Briteiros tem sofrido por minha 
causa! Que mal empregados sacrifícios! 

Não foi a mão de Deus que a susteve à borda do abismo, minha 
senhora? Que imensa vergonha e agonia devia ser a sua, se vossa 
excelência a esta hora fosse minha mulher?! Que torturas 
irremediáveis! Como havia dizer-lhe eu em Portugal o nome de meu 
pai? 

Nunca pensara nisto!... Agora me parece incrível que não pensasse! 

Escrevo-lhe com quanta quietação de espírito se pode, minha 
senhora. O coração está esmagado. Matou-o a vergonha de ter 
pulsado em tão baixo peito, vergonha que eu confesso sentir diante 
da sombra de vossa excelência, agora, e sempre. 

Veja que horrível organização social esta, senhora D. Paulina! Diga 
vossa excelência em sua íntima e clara razão, se eu merecia ser 
vilipendiado por meu nascimento, enquanto não praticasse alguma 
ação infamante! que mal fiz eu à sociedade em ter nascido de 
operários?... Desculpe-me vossa excelência estas perguntas vans, 
desordenadas e indignas da sua atenção. 

Neste momento vou queimar as cartas de vossa excelência, menos 
desta última a página em que, por suas mãos, a Providência me 
ministra uma lição, que me pode ainda levantar diante de mim 
mesmo. 

De novo lhe rogo me perdoe, no silêncio de sua consciência, porque 
as suas palavras já não poderei vê-las escritas. Subscrevo-me, com 
quanto respeito me inspiram suas virtudes, criado de vossa 
excelência 

Fernando Gomes.” 

Almeida tinha saído com o ministro para o Aranjuez, para voltar 
quatro dias depois. Fernando queimou as cartas de Paulina, lendo as 
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primeiras de Florença, quanto as lágrimas lho consentiam. Enfardou 
o seu fato. Comprou passagem na primeira diligência em direção à 
fronteira de Portugal, e mandou entregar a sua última carta a 
Paulina, ao embarcar-se na locomotiva. 

Almeida, recolhendo do Aranjuez, encontrou este conciso escrito: 

“Vou ver o pobre artista, e a pobre companheira do artista, que não 
tem culpa dos meus infortúnios. 

Com as mãos erguidas te rogo que não digas a alguém o meu 
destino. 

Terás as minhas cartas regularmente, enquanto viver. 

Graças, meu amigo, pelo coração de irmão que me deste. A 
recompensa é este chorar que me tolhe poder escrever-te mais. São 
as últimas lágrimas do teu Fernando.” 

 

CAPÍTULO 19 

DE FERNANDO GOMES A HIPÓLITO DE ALMEIDA 

Lisboa, 4 de agosto de 1842. 

“Meu presado amigo. 

Aqui estou na casa onde nasci, no pequeno quarto em que os livros 
me iniciaram para tormentos superiores aos que conheceste em 
minha vida. 

Entrei em casa inesperadamente, e encontrei minha mãe chorando, e 
nos braços dela, uma de minhas irmãs viúva, e ali, ao lado, deitada 
num berço, uma criancinha de dois meses. 

Minha irmã casara com um capitão de mar e guerra, que morreu em 
viagem para Moçambique. Fora ela dotada com dez mil cruzados, 
cuja maior parte o marido empregou em mercadorias, que levava 
consigo, na esperança de grandes lucros. 
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O navio deu à costa, e presume-se que meu cunhado se suicidou. A 
minha pobre irmã ainda ignora que está em pobreza extrema. 

Sabe-o meu pai, que é um santo, e aceita das mãos da Providência 
tudo que vier. 

Outra minha irmã, casada com um oficial de secretaria, vive muito 
infeliz, e tem querido refugiar-se no abrigo dos pais; o marido, em 
poucos meses, leva quase dissipado o dote, sem mesmo assim poder 
resgatar-se de descréditos que mais tarde ou mais cedo o reduzirão 
a vir pedir esmola à porta do seu sogro. Acaba meu pai de me 
contar estas alegrias, que eu te refiro para que vejas os ditosos 
auspícios com que entrei nos lares domésticos. 

Meu pai está quase cego, e minha mãe num estado de decrepidez 
extraordinária. As minhas despesas dos últimos oito meses 
custaram ao santo velho o sacrifício da venda dos bens do Cartaxo. 
O que ele não vendeu foi a livraria, nem os manuscritos de Bocage, 
seu amigo da mocidade. Disse-me que me salvara os livros para me 
legar amigos. Perdoa ao bom velho o seu descrer em amigos: ele não 
sabia que tu eras mais verdadeiro e valedor que os livros. 

O meu futuro é fácil de conjeturar. Tenho uma numerosa família 
dependente de mim. A outra minha irmã, e uma filha, não tardarão 
aqui. Meu pai ainda vai à loja examinar, ou finge que examina, o 
trabalho dos oficiais. Estes são já pouquíssimos, em relação com o 
diminuto consumo que tem a obra. 

Penso em arranjar emprego; mas sinceramente te digo que não sei o 
para que sirvo, nem como estas coisas se alcançam. Lembra-me abrir 
loja de conselhos e requerimentos; estou esquecido do pouco que 
aprendi; careço de muita prática, e de muita paciência. Falta-me 
gosto, alma e vontade. Nenhuns estímulos de atividade me 
impelem. Este espetáculo inesperado escureceu-me o espírito de 
modo que nenhum raio de esperança já pode reanimar-me. Espero 
em Deus que esta crise não se demore; e, depois, veremos. 

Noutra carta me abrirei mais contigo. A opressão produz no ânimo 
dolorosa preguiça. Em contentamento sereno ou nas aflições 
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agitadas, nestes dois extremos, é que o espírito se compraz ou 
desafoga em difusas cartas. Esta minha dor é termo médio que 
prostra e embrutece. Adeus. Teu amigo muito grato 

Fernando.” 

DE HIPÓLITO DE ALMEIDA A FERNANDO GOMES 

Madrid, 14 de agosto de 1842. 

“Meu Fernando. Quando recebi no Aranjuez, onde tive de demorar-
me, a tua carta de despedida, corri logo a Madrid, não esperançado 
em encontrar-te, mas em ânsias de saber o que se havia passado em 
minha ausência. Esporeava-me o ódio que recresceu nestes últimos 
meses contra o algoz togado, o vilão que me enganou quando eu 
tinha na mão o fio com que esperava cortar-lhe a vida na garganta. 

Deram-me a tua carta, e contou-me o criado que te vira queimar as 
de Paulina. Percebi logo que um completo rompimento vos separara 
para sempre. Odiei-a! Dei-te logo razão, porque eu sabia que tu eras 
um anjo merecedor de melhor alma. 

Na incerteza de me estarem trancadas as portas de Bartolo, procurei 
na rua o conde de Rohan, e soube que Paulina estava doente. 
Perguntei, sem rebuço, que razões se haviam dado para a tua saída 
repentina de Madrid, e ele sem me dar explicações, instou por saber 
o teu destino. Não lho podia dizer, não lho diria, ainda mesmo que 
antevisse nesta infração a tua felicidade. A tua felicidade, digo eu! 

Há homens que ninguém deve conduzir a uma suposta felicidade: a 
má sina pode tudo com eles, e reverte-lhes em mal os mais lógicos 
planos do bem. Os próprios amigos se tornam fautores da sua 
desgraça. 

“Neste mesmo dia recebi um bilhete de Paulina, a perguntar-me 
onde estarias. Respondi que o não podia declarar. Redobraram 
instâncias: permaneci inabalável. O último bilhete dela é este que te 
envio. Não cálculo o que sucedeu para resolução tão improvisa! 
Dar-se-á caso, Fernando, que a tua doentia imaginação te 
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enganasse? Poderias tu ser injusto, sem consciência de o ser? Irias 
arrebatadamente, onde com alguma hora de reflexão, deixarias de 
ir? 

Não ouso decidir por mim a hipótese: tamanha confiança me merece 
o teu bom juízo e reflexiva dignidade. Antes me quis persuadir que 
procedeste como devias. Esperei. 

Agora, porém, recebo a tua carta de 4 de agosto. Nem uma palavra a 
tal respeito! Dir-se-ia que eu sonhei que tinhas amado Paulina, ou tu 
duma para outra semana perdeste a memória do teu coração! Isto 
mais me capacita de que a razão do teu proceder foi tão grande que 
presumes deva eu já sabê-la, e por amor de ti próprio a omites. Juro-
te que apenas sei o que devo inferir dos bilhetes dela. 

O conde ignora tudo. Bartolo está com ares de satisfação; nada, 
porém, diz ao genro nem a Eugênia. Este mistério mortifica-me. 
Esclarece-mo, que o deves ao teu Almeida. 

Falemos agora da tua situação. Compunge-me a sorte de tuas irmãs, 
e de teus bons pais. Triste espetáculo, na verdade; mas providencial 
e necessário para a glorificação da tua honra. Precisas de força, e de 
paciência para poder empregá-la. 

Queres um cargo público? Os teus estudos, talento e serviços hão de 
obtê-lo; mas não cuides que será já, meu amigo. Tu perdeste a 
ocasião de entrar nas secretarias com o arcabuz do cerco do Porto 
debaixo do braço. As gravatas dos heróis de gabinete na emigração 
já se não temem das dragonas. Estamos em tempos pacíficos. O que 
há seis anos se conseguia e recebia com a mão a cheirar a pólvora, é 
preciso havê-lo agora das mãos enluvadas das mulheres, que fazem 
os despachos nas otomanas, com os ministros reclinados sobre o 
seio. Advirto-te, para que a decepção te não surpreenda. 

Entretanto, meu caro Fernando, o que tu precisas é de encaminhar 
desde já a tua pretensão, dando ares de que não pretendes. Resgata 
os teus bens do Cartaxo, se o comprador tos ceder: ostenta uma 
independência que fira o orgulho vilão dos grandes que não 
suportam ânimos generosos e isentos; entra na política, e escreve, 
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que necessariamente hás de escrever coisas excelentes, visto que é 
esse o ramo de conhecimentos humanos que dá fruto a quem lho 
pede, e para o qual todo o homem está habilitado. A honra há de 
ser-te um empeço à boa saída; mas pode ser que a mesma exceção te 
aproveite. Ora como para estas coisas, e principalmente para a 
independência, é necessário o dinheiro, vai ter à rua Augusta, 
procura meu velho pai, que hás de encontrar a bater alguma 
caldeira, e diz-lhe quem és. Deves saber que eu sou já senhor da 
legítima materna, e este capital, que excede a vinte contos de réis, lá 
o tem meu pai à espera que eu lhe dê destino. A tal qual decência, 
com que vivo aqui, é meu pai que ma dá, proibindo-me que eu gaste 
da herança de minha mãe. Vê tu que ânimo este de artista, que 
ainda não despegou uma semana de trabalhar! Vai lá, meu amigo; 
ele está prevenido, e sabe que és meu irmão. Pede o que quiseres, 
para mo pagares quando puderes. 

Fecho, que está a partir o correio. Escreve muito ao teu 

Almeida.” 

DE FERNANDO GOMES A HIPÓLITO DE ALMEIDA 

Lisboa, 31 de agosto de 1842. 

“Meu irmão. 

Guardo em minha alma a tua carta. 

Falarei primeiro dos teus fraternais oferecimentos. 

Fui ver teu pai, porque desejava conhecê-lo e abraçá-lo. Que cabelos 
brancos, e que mãos calejadas aquelas! Que bem e orgulhoso me 
senti nos braços dele! Fala de ti com lágrimas; mas todo aquele rosto 
se abre em contentamentos dum justo! 

Quis que lhe contasse pormenores da tua vida em Madrid. 

Satisfiz aquela ânsia do teu velho. Foi dia de férias na oficina a 
minha visita. Mandou os operários passear, recomendando-lhes que 
não fossem à taverna. Depois jantei com ele, e lá fiquei até à noite. 
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Teu pai deita se ao escurecer e ergue-se com a aurora. Disse-me ele 
quando eu estava para sair: “Veja lá o dinheiro que quer, doutor.” 
Respondi-lhe que não queria nenhum. Montou os seus grandes 
óculos de cobre, arregaçou os punhos da camisa, releu a tua carta, e 
exclamou: “Então como se entende o que reza esta carta do meu 
Hipólito?!” Satisfiz às suas dúvidas, dizendo-lhe que o teu 
oferecimento não fora solicitado, nem por enquanto me era preciso 
aceitá-lo. 

Assim passaram quatro boas horas da minha vida. Face a face com o 
príncipe de Monfort não me senti tão feliz e entranhado de respeito 
como ao lado do artista, do teu digno pai, meu querido Almeida. 

Beijo-te as mãos pelo amigo que me deste. Enquanto ao dinheiro, 
deixemo-lo estar, como nosso, na mão do honrado depositário. 
Quando precisarmos, lá iremos. 

Agora direi pouco de Paulina para te satisfazer, e menos terei que 
dizer-te, enviando-te uma cópia da página da sua última carta. Aí 
tens decifrado o enigma. O filho do sapateiro teve pejo e 
arrependimento de se haver abalançado ao coração da filha de um 
Briteiros: pejo de se haver abatido, e arrependido de a ter 
humilhado. Caí em mim. Podia ser mais tarde, e mais funestamente 
para ambos. Deus poupou-me ao aperto de entrar em Portugal, e 
por esta porta dentro, onde todos choram, com a faustuosa e 
brilhante Paulina, que está fadada para alegrias e esplendores. Que 
sentiria aquela alma vendo-se aqui neste ambiente de pobreza, 
pobreza que se adivinha em tudo! Ali dois velhos; além duas irmãs 
uma viúva, outra divorciada; acolá duas criancinhas, cada uma em 
seu berço, vagindo; lá embaixo o martelar do trabalho; em tudo o 
cunho de uma maneira de ser incompatível com a índole e educação 
de Paulina!... 

Que queres tu, à vista disto, que eu faça ao coração? 

Sufoco-o; obrigo-o a repartir-se por estas quatro criaturas, que não 
têm mais ninguém. 
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O bilhete de Paulina como não me autorizas a queimá-lo, devolvo-
to; pode ser que ela venha a envergonhar-se de tê-lo escrito, e to 
reclame. 

Persiste em não dizer nada de mim; e, se tenho algum outro favor a 
pedir-te, é que me não fales dela; antes me ajuda a esquecê-la. 

Meu generoso pai ainda a tal respeito me não disse palavra. 
Adivinhou tudo. Tudo me tinha profetizado em Londres, com estas 
palavras: Que direitos tens tu a uma felicidade que te custa humilhações? 
Para que a procuras afincadamente, se vais de rastros após ela? Por que hás 
de tu querer ombrear com os grandes, se eu apenas te fiz entrar numa 
carreira por onde levarias teus filhos à grandeza? 

Na última pergunta é que o profeta ouviu demasiadamente os seus 
arremessados desejos. Esta minha carreira é a da inabilidade e da 
pobreza; mas cá estou a refazer-me de alentos para a trilhar. Adeus, 
meu extremoso amigo. Não aceito o teu alvitre de me fazer político. 
Já vi o que isto é. Não estou ainda bastante podre para adubar o 
torrão em que braceja a árvore da imoralidade. Estou envergonhado 
de ter dado o meu sangue para isto! às vezes chego a cismar se 
Bartolo de Briteiros teria razão! 

Perdoa esta ímpia ironia. Antes isto que os patíbulos. Cada qual 
enforca a sua honra à sua vontade, e não causa lástima nem espanto. 
Não há tempo para mais. Adeus. Teu 

Fernando.” 

 

CAPÍTULO 20 

DE HIPÓLITO DE ALMEIDA A FERNANDO GOMES 

Madrid, 3 de setembro de 1842. 

“Meu Fernando, não espero a tua resposta para te escrever. Tenho 
só tempo de participar-te que Paulina entrou hoje num convento, 
contra a vontade do pai. O conde de Rohan supõe que és tu a causa 
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deste sucesso. Bartolo supõe que a filha se enclausurou para de lá 
requerer casamento contigo. Eles e eu andamos literalmente às 
aranhas. Ela e tu sois os ferrolhos do mistério. Sai a mala. Adeus. 

Almeida.” 

DO MESMO AO MESMO 

Madrid, 12 de setembro de 1842. 

“Viva Deus! que quebraste os sete cadeados do cofre! Vi o altíssimo 
quilate do ouro da tua honra. Já o conhecia. 

Estas linhas deviam magoar-te; mas não justificam a fuga, e menos 
ainda o desprezo. Não é desprezo o que sentes por ela; mas, seja o 
que for os efeitos são análogos. 

Paulina, como já deves saber, vive no convento das Teresinhas. 
Consta-me, de informações exatas, que Paulina está num 
consternador abatimento de espírito. Raro se deixa ver e apenas sai 
da cela para receber, na grade, a visita do conde ou do pai. Eugênia 
entra no convento, e passa muitas horas com ela; mas nem assim lhe 
arranca o essencial motivo do rompimento e reclusão. 

Bartolo tem providenciado para o caso de haver depósito judicial. 
Realiza-se o que eu te havia dito. Sei que de antemão, e por hipótese, 
já estão alugados os juízes. 

Eugênia pediu-me ontem um encontro no Prado. Insistiu comigo 
para eu lhe descobrir a tua residência. Inútil. Jura que Paulina te 
ama até se deixar morrer, para assim pelo remorso se vingar da tua 
ingratidão. Estive, sem receio de quebrantar minha palavra, quase a 
mostrar-lhe a cópia da página da última carta da irmã. Desisti, por 
me não parecer, ainda assim, justificável o teu procedimento, e 
também para respeitar o sigilo de Paulina. Ela, que o reserva, lá tem 
suas razões, e nós as nossas. 

Aconselhar-te eu? não me atrevo a tanto. Já disse: contra certos 
destinos é impotente esta lógica vulgar, vade-mécum de todos os 
homens vulgares. Escuta o teu coração, sem menos-preço da 
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consciência. Obriga a razão a obtemperar a certas e 
importantíssimas pequenezas, que são o essencial da vida. Isto não é 
conselho: é súplica. 

Bartolo vive muito há dias com um marquês galego, que veio ao 
senado; riquíssimo galego, e descendente dos monarcas de Aragão. 
Presume o conde de Rohan, com o muito sal do seu espírito, que 
Paulina corre risco de ser encabeçada na corte descabeçada de 
Aragão. Eugênia acrescenta a estas observações que Paulina só sairá 
do mosteiro, se a não deixarem lá sepultar na clausura. Isto parece-
me extremamente grave, Fernando. 

Queres tu que eu ultrapasse as tuas ordens, ou prescrever-mas 
novas? Custa-me a ser-te fiel entre as reiteradas insistências do 
conde, de Eugênia, e da piedade a que indiretamente me compunge 
Paulina. 

Anseio a tua resposta. 

Dá outro abraço ao meu bom pai. Diz-lhe que eu vou muito cedo 
apertá-lo ao coração, e que, se o aborrecimento desta vida 
diplomática for assim aumentando, decerto lá ficarei a ouvir o 
estrondear das caldeiras. Adeus. Muito do coração. 

Almeida.” 

DE FERNANDO GOMES A HIPÓLITO DE ALMEIDA 

“Lisboa, 12 de setembro de 1842. 

Respondo, meu amigo, à tua cartinha. A esta hora já recebeste a 
carta explicativa do meu procedimento. Julga-me, e absolve-me, se 
fui injusto. O meu destino é ver que as minhas ações, aconselhadas 
pelo dever, redundam sempre em gravame alheio e desconceito 
meu. Estou enganado com o mundo. Devo restringir-me, cada vez 
mais, num curto espaço em que todas as operações de minha 
inteligência, se reduzam ao trabalho necessário à vida. Só assim 
poderei achar um cantinho da sociedade, onde caiba com a minha 
insignificância. 
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Cuidei que, saindo de Madrid, deixava essa senhora em paz consigo 
e com o mundo. Pus o coração debaixo dos pés, e nem assim consigo 
a liberdade do espírito! 

A entrada de Paulina no convento, a meu parecer, significa uma 
fadiga de alma, que faz as mulheres iguais aos homens. Paulina 
sofreu; creio que sim. Está repousando para reassumir as poderosas 
faculdades de sua juventude, formosura e aspirações. Pode ser que, 
ao receberes esta carta, ela tenha já deixado o mosteiro pelas salas; e 
amanhã deixará as salas pelo mosteiro. Paulina lê romances. Os 
personagens femininos, da novela moderna, são quase todos a cópia 
fiel da brilhante extravagância do espírito. Leem-se, e a simpatia, em 
vez do riso, nos impressiona. Imitam-se, onde há espaço, e é preciso 
tê-lo, ainda assim, para as cenas grandiosas, que, afinal, desfecham 
em tragédias que o mundo, fútil e chocarreiro, denomina 
“comédias”. 

Na próxima carta me dirás o prosseguimento desse estranho passo. 
Autorizo-te a dizer-lhe, tão diretamente quanto puderes, que 
respeito em silêncio todos os seus desígnios, e peço a Deus, que ao 
encontro deles, lhe saia o anjo da felicidade. Enquanto a amá-la, faz-
lhe sentir que eu sou bastante desgraçado para não poder esquecê-
la. 

Vou amanhã ao Porto a fim de solicitar o embolso de algumas 
dívidas de calçado que lá devem a meu pai as lojas que se forneciam 
de nossa casa. Tudo é necessário para ir custeando estas grandes 
despesas. Já vês que estou feito caixeiro de cobrança de uma loja de 
sapatos. Para bem desempenhar estas funções, levo comigo as 
minhas cartas de bacharel formado em leis! 

Vou ver as paragens onde vimos juntos a morte tantas vezes! 
Procurarei o rochedo das Antas, onde me encostei ferido no dia em 
que fui condecorado. Ama o teu camarada daqueles bons dias de 
sangue, de esperanças, de alegrias. 

Fernando.” 

DE HIPÓLITO DE ALMEIDA A FERNANDO GOMES 
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Madrid, 25 de setembro de 1842. 

“Meu amigo. 

Bartolo de Briteiros está na eternidade. O marquês galego foi o 
indireto homicida do lambaz Briteiros! Houve jantar opíparo no 
hotel. O anfitrião recolheu-se pesado à cama, e, se adormeceu, 
acordou na eternidade. 

Não fez testamento. Achou o conde umas declarações, ou norma de 
testamento, que dão notícia da grande fortuna de Bartolo. Orçam-na 
em seiscentos contos, em diferentes espécies. 

Paulina saiu do mosteiro para a companhia de Eugênia. Fiz a minha 
visita de pêsames ao conde, que me disse ir brevemente a Portugal 
liquidar a herança do sogro, e vai depois para França. É de supor 
que Paulina acompanhe a irmã. 

Em vista do que, já não receio que a jovem menina pereça no 
mosteiro. 

Ninguém me tem falado de ti. A tristeza de Paulina sei eu que é 
inalterável. 

Diz-me o que fazes: fala-me da tua família. Teu sempre extremoso 

H. de Almeida.” 

Nenhuma outra carta nos veio à mão. 

Fernando Gomes, voltando do Porto com os créditos de seu pai 
liquidados, melhorou o pessoal dos operários, e alargou o seu 
comércio, criando freguesias de lojas nas terras que percorreu. Em 
toda a parte encontrou condiscípulos, que se maravilharam de o 
verem agenciando os interesses duma loja de sapateiro. Deu isto em 
resultado que ninguém o visitou nas estalagens onde se aposentava. 

Francisco Lourenço mostrava-se penalizado de ver seu filho ocupar-
se em tal mister, tão incongruente com sua educação. Reconhecia a 
iniciativa melhoradora do estabelecimento; mas, ainda assim, pedia-
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lhe incessantemente que requeresse um emprego, alegando sua 
instrução e serviços. 

Fernando, submisso a seu pai, aos prantos da mãe, e meiguices das 
pobres irmãs, requereu, apresentou ao ministro seus papéis, foi três 
vezes à audiência geral do secretário de Estado, e esperou. 

De vez em quando ia examinar o seu nome no livro da secretaria, e 
lia sempre: ESPERADO. 

Este esperado é regularmente o prólogo do indeferido. Indeferiram-lhe 
o requerimento. O lugar pedido na tesouraria fora dado a um filho 
de regedor, que pusera às ordens da situação oito votos e quatro 
cacetes, que valiam vinte e quatro votos. 

Fernando leu o despacho no Diário do Governo, leu os comentários 
num jornal da oposição, e riu-se. 

Pegou na medalha de Torre e Espada, embrulhou-a num papel de 
mata-borrão, e enviou-a ao ministro, com esta carta: 

“Excelentíssimo. As honras a quem competem. Faça vossa excelência 
presente disso ao meu feliz competidor. Ganhei essa coisa por ter 
suado sangue a favor desta causa em que o mérito do cacete devia 
ser instaurado. O cacete venceu. Agora competem aos sacerdotes do 
pagode, que eu ajudei a erguer, as condecorações que nada prestam 
aos operários inativos. Eu, e o meu competidor, que ceifou o 
carvalho cívico com o cacete paterno, o que fizemos foi derramar 
sangue de irmãos. Devemos ombrear nas honras. Ora, os 
arrependidos devem rejeitá-las em favor dos contumazes. Deus 
guarde a vossa excelência, como todos havemos mister, e deveras 
lho deseja o criado inútil de vossa excelência, Fernando Gomes, com 
loja de sapateiro na calçada do Sacramento nº 11 — Lisboa.” 

O ministro recebeu a carta e o embrulho. Pensou em autuar o 
signatário; mas o oficial maior pediu licença para observar a sua 
excelência que a carta não encerrava injúria pessoal nem coletiva, 
salvo aos caceteiros, por cuja honra não ficava airoso ao ministro 
sair. Assim acabou o episódio. 
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Fernando Gomes passou de agente exterior a fiscal da oficina. 
Descia à loja, e examinava de perto a labutação; ajudava a encaixotar 
o calçado, e assinava, em nome de seu pai, a correspondência com 
os fregueses. Os oficiais antigos respeitavam-no, dando-lhe sempre 
o epiteto de doutor. Ora o doutor um dia, alto e bom som, disse a 
todos os seus oficiais que se chamava Fernando. 

Esta metamorfose divulgou-se, contada pelos operários. É admirável 
que ninguém lhe desse grande peso! Muitos doutores disseram: “se 
ele viu que não tinha jeito para mais nada, fez bem em se fazer 
sapateiro, assim como dizem que o pai se queria transformar de 
sapateiro em poeta”. 

O mundo tem destes escárnios, que fazem vontade de perguntar ao 
criador se está contente com a obra que fez. 

À força de muito observar, Fernando já sabia talhar umas botas 
como se fosse criado no ofício. Diante, porém, do pai não ousava 
fazê-lo, nem os oficiais ousavam dizê-lo ao velho. Parecia a 
Francisco Lourenço que o trabalho de talha andava muito suprido, e 
elogiava a atividade do contramestre encarregado daquele serviço. 
Ele, por si, o pobre cego, nada fazia já. 

Fernando passava todas as noites em casa, ora contando à mãe e 
irmãs o que vira em suas viagens; ora lendo a seu pai os poetas 
relidos na infância, e os livros de história e viagens, que ele trouxera 
do estrangeiro. Estas leituras coavam calor de contentamento, a 
través dos setenta invernos de Francisco Lourenço, e embalavam o 
rebelde sono da mãe, que acabava por adormecer entre o seu rosário 
e uma descrição dos gelos polares por Cook. 

Esta vida durou assim seis meses. É de crer que neste espaço se 
trocassem interessantes cartas entre Fernando e o secretário da 
legação. Como as não alcançamos, o que podemos conjeturar é que 
Paulina se conservou em Madrid esperando que o seu saudoso 
amigo, alguma hora, ali voltasse, conduzido pelo amor, ou pelo 
pesar de tão dura ingratidão. Não sabemos se o conde veio a 
Portugal liquidar o patrimônio de sua mulher, como Almeida 
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anunciara. Se veio, é muito de supor que ninguém em Lisboa lhe 
desse notícias do chevalier Ferdinand Gomes, como ele eufonicamente 
o conhecia. 

 

CAPÍTULO 21 

Estava um dia, 5 de janeiro de 1843, Fernando Gomes na loja da 
calçada do Sacramento, aviando uma carregação de fazenda para o 
Porto. 

Antes de descer à loja, sua mãe, quando ia para a mesa do almoço, 
abraçou-se nele, e disse-lhe: 

 — Olha Fernando, tu não crês em sonhos, e eu creio!... Tive um 
sonho alegre!... 

 — Então sonhou que vendíamos algumas grosas de botas, minha 
mãe? Os nossos sonhos alegres não podem ir mais além desta 
ambição de vender muito sapato. 

 — Bendito seja o Senhor, que nos ajuda, filho! — disse a velhinha. 
— Desde que tu diriges a casa, parece que tudo levou volta! Olha 
que teu pai já disse que, se assim continuarmos um ano mais, 
havemos de resgatar os nossos benzinhos do Cartaxo. 

 — Então sonhou, minha mãe, que estávamos outra vez 
proprietários no Cartaxo? 

 — Não foi isso, Fernando... Sonhei mais alguma coisa... Sonhei que 
te via vestido de príncipe. 

 — De príncipe?! Olé! de príncipe! Sabe o que deu causa a esse 
sonho? 

 — Que foi, meu filho? 

 — É porque ontem à noite estivemos a conversar a respeito do 
entrudo, que está à porta. A mãe adormeceu com a ideia do entrudo, 
e por isso sonhou que me via vestido de príncipe. Não foi outra 
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coisa, minha querida mãezinha... Venha almoçar, que eu levo-a pelo 
braço, como em casa de Jerônimo Bonaparte levei uma vez a 
princesa Carolina. 

 — Valha-te nosso Senhor! não me deixas dizer o meu sonho até ao 
fim! — tornou ela, dando-lhe uma fagueira palmada na face 
esquerda. 

 — Pois o sonho estava no princípio, minha mãe? 

 — Estava... Credo! 

 — Cuidei que o príncipe acabava príncipe. Querem ver que ele se 
fez sapateiro? 

As irmãs riram; e o velho, abrindo os seus grandes olhos 
cataratosos, largou também uma casquinada de alegre riso. 

Fernando temperou o chá de sua mãe, serviu o pai, e prosseguiu: 

 — Ora agora, ninguém a interrompe, mãezinha. Exponha lá as suas 
alegres visões. 

 — Tu eras príncipe; ou estavas vestido de príncipe; mas, através do 
peitilho da farda, batido a ouro, via-se-te o coração. Quando tu 
assim estavas, começaste a chorar, porque descera do céu um anjo, e 
te levara o coração para Deus. Nisto apareces vestido de negro, 
muito pálido, menos no lugar do rosto onde corriam as lágrimas, 
que brilhavam como diamantes. Quando assim estavas muito triste, 
e nós todos a chorar contigo, torna a descer o anjo, e dá-te o coração, 
que te havia levado, dizendo-te umas palavras, que se me varreram 
da memória. Eis se não quando, apareces vestido todo de 
resplendores de luz, com um semblante muito luminoso, e uma 
alegria, como a pintam no rosto dos bem-aventurados que adoram o 
Altíssimo. Teu pai estava como absorto a olhar para ti, eu também, 
todos ríamos e chorávamos de felicidade, ao mesmo tempo, e neste 
momento é que eu acordei. 
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 — Alegre sonho, minha mãe! disse Fernando. O que eu agora 
queria era que vossemecê me explicasse o como se há de converter 
em realidade esse bonito vestido de resplendores. 

 — Pergunta-o ao Senhor que me deu o sonho, filho, disse a mãe. 

 — O seu chá arrefece, tornou Fernando, eu faço-lhe outra chávena. 

 — Pois sim, meu querido filho; tem paciência, que eu estou a tremer 
o queixo. A velhice parece que traz consigo uma constante Sibéria! 

 — Vejo que ainda se lembra das suas lições de geografia, que o pai 
lhe dava há vinte anos, minha mãe. Ainda sabe que a Sibéria é fria! 

 — Não, que tu cuidas que a velha há de ser estúpida por que é 
velha!... — disse ela risonha. — Olha que ainda às vezes recordo os 
versos do nosso Bocage, e do nosso Francisco Dias Gomes. Este era 
do nosso sangue; o outro era do nosso coração, não era Francisco? 

 — Oh! se era! estou-o vendo, como se fosse ontem, quando ele, na 
mercearia, a São Sebastião da Pedreira, me improvisou os versos 
com que eu te venci, minha ingrata! Amaste-me por não poderes 
amar o Bocage, não foi? Ora confessa a verdade, que eu agora já não 
tenho ciúmes... 

 — Olha o tolo! — disse a senhora Maria Luciana, com a boca cheia 
pelo bocado de pão, rebelde aos seus raros dentes. — Lá que os 
versinhos me encantaram, isso te juro eu que sim, Francisco... Não 
sei o que seria se me dissesses em prosa aquelas coisas... Tu eras tão 
acanhado quando ias lá a casa! Olha se te lembras que para me dares 
um raminho de violetas em dia de meus anos, andaste a pedir ao 
aprendiz, quinze dias antes, que mo entregasse... 

Fernando e as irmãs sorriam, sem quebra de respeito, destas 
amorosas reminiscências dos dois velhos, que trocavam gracejos, 
que era um como prazer de lágrimas ouvi-los, de lágrimas, digo, 
para ouvintes que tivessem coração muito sensível às poucas coisas 
comoventes que tem a vida humana. 
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Findo o almoço desceu Fernando à loja, como já se disse começando 
este capítulo. 

Acabara ele de dar saída aos caixões de embarque, e outras ordens, 
quando Hipólito de Almeida apeou duma carruagem, com as 
cortinas corridas por dentro das vidraças. 

Fernando viu-o no limiar da loja, e correu a abraçá-lo, exclamando: 

 — Que surpresa! Eu não te esperava, meu querido amigo! Subamos 
à saleta. Deixa-me ao menos tirar esta jaleca! 

Almeida fitou os olhos no amigo do cerco, de Coimbra, de Paris, de 
Madrid, e as lágrimas rebentaram-lhe a quatro. 

 — Isso que é? — disse Fernando. — Que tens tu, Almeida? 

 — Tenho a alegria, que precisa chorar como a dor. A tua virtude 
causa-me uma veemência de respeito, de piedade, sensações tão 
estranhas e fortes, que me fazem isto que vês, estas não sei se 
primeiras lágrimas de minha vida. O que tu pudeste sobre ti, ó 
Fernando! 

Os oficiais pararam de trabalhar, enleados neste lance, e chorando 
sem compreender o alcance do que viam. 

 — Subamos — repetiu Fernando comovido. — Vem dar um abraço 
em meu pai, em paga dos muitos abraços que tenho dado no teu. 

 — Pois sim, vamos — tartamudeou Almeida, numa irresolução. — 
Vamos... também quero ver tua mãe... 

Subiram, e os dois velhos vieram logo espontaneamente à saleta por 
ouvirem pronunciar o apelido Almeida. 

 — É o amigo do nosso Fernando — disse Francisco — vem daí, 
Maria! vem abraçá-lo. 

Oh meu Deus! que magníficos lances preparam as vossas divinas 
leis! Quantas vezes, e quantos lances assim passam despercebidos 
na obscuridade onde vivem os vossos eleitos! 
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Os dois velhinhos acharam-se nos braços de Hipólito de Almeida, 
que sentiu em suas faces as lágrimas de ambos. Fernando, eletrizado 
por aquele instante da vida do céu, beijou a mão do amigo, por que 
ele assim respeitava e amava seus pais humildes. 

Almeida parecia querer dizer alguma coisa que se lhe não moldava 
à expressão. Aquele vacilar, e olhar dum para outro rosto, o começar 
e recomeçar da frase, terminou por esta abrupta pergunta à mãe de 
Fernando: 

 — Minha senhora, quer ter a delicadeza de oferecer a sua casa a 
uma dama, que veio em minha companhia, e me está lá fora 
esperando na carruagem? 

 — É sua irmã, senhor Almeida? — perguntou a velha. 

 — Não tem irmã — disse Fernando. — Será sua esposa. Queres 
surpreender-me com a tua noiva? é espanhola? 

 — Não é noiva — tornou o secretário — é irmã. 

 — Irmã! — redarguiu Fernando com espanto. 

 — Sim, irmã, porque tu és meu irmão. 

 — Como?! — exclamou impetuosamente Fernando. 

 — Vá, vá! — volveu Almeida — vá, minha senhora, oferecer a sua 
casa à sua filha Paulina, que vem aqui pedir-lhe a mão de seu filho! 

 — Fernando já tinha corrido a escada abaixo; mas, a meia descida, 
parou, olhou para si, e viu-se naquele traje. Hesitou instantes, e 
disse: 

 — Por que não?! Ainda me torturas, miserável vaidade! 

A mãe seguia-o de perto, ajudada por Almeida. 

Em seguida iam as duas irmãs de Fernando, cada uma com seu 
filhinho nos braços. 
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Francisco Lourenço, que mal descortinava as escaleiras, ia mui de 
manso, tateando o mainel da escada. 

Fernando abriu a portinhola da carruagem. 

Paulina saltou-lhe aos braços; e, antes de proferir palavra, rompeu 
num chorar e soluçar tão sufocante, que, nos braços dos dois e da 
velhinha, foi transportada para o pátio. 

Fernando ajoelhou à beira de Paulina, que recostava a face 
desmaiada ao seio de Maria Luciana. Uma das criancinhas, do colo 
de sua mãe, estendeu-lhe a mão a um dos anéis dos cabelos negros. 

Paulina abriu os olhos, e sorriu à criança, e apertou a mão de 
Fernando. 

Maria, com as mãos erguidas, murmurou: 

 — É o anjo do Senhor que volta com o coração de meu filho. Vejo-te 
agora vestido de resplendores, Fernando! 

O moço lembrou-se do sonho de sua mãe, e respondeu beijando-lhe 
a mão. 

Ainda agora chegava Francisco Lourenço. Pediu que o deixassem 
aproximar de Paulina, e disse com a voz convulsa de lágrimas: 

 — Eu lhe agradeço, minha senhora! Eu lhe agradeço o bem que faz 
ao meu virtuoso filho. Deus a abençoe, santa, que soube avaliar os 
merecimentos deste anjo. Deixe-me rojar as cãs aos seus pés, que 
não há desaire nesta humildade do pobre velho, ainda que ele fosse 
um rei! 

Paulina abraçou-se expansivamente ao artista, e chamou-lhe pai. 

 — Pai! meu Deus! — exclamou ele — Com que liberalidade me 
pagais os padecimentos de alguns anos! Minha filha, que imensa 
alegria vem trazer a tantos que a pediam ao Senhor! Eu quero que 
meu filho sinta mais intensa felicidade que eu!... 
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Paulina saiu amparada ao braço de Fernando, e no pescoço de Maria 
Luciana. Entraram na saleta da livraria. Era a riqueza daquela casa. 
Sentou-se a ditosa na cadeira de Fernando, junto à mesa onde ele 
fazia as suas leituras. Relanceou os olhos sobre a mesa, e viu na capa 
dum grosso volume de papel almaço esta palavra — Paulina. —  

Lançou rápida mão ao livro. Leu das últimas páginas escritas as 
linhas finais, que diziam assim: 

Porque te vejo ainda, ó abençoado anjo do meu infortúnio! Que luz é que tu 
me mandas em sonhos, se o meu despertar é sempre no meu abismo de 
saudade?... Ainda te verei, ó Paulina?... 

Ergueu-se, escarlate de alegria, o anjo abençoado daquele augusto 
infortúnio, abraçou Fernando com fremente ardor, e disse: 

 — Pois não vim eu trazer-te a luz dos teus sonhos, meu querido 
Fernando? 

 

CONCLUSÃO 

Fernando Gomes não pedia explicações de sua felicidade a Hipólito 
de Almeida, nem a Paulina de Briteiros. 

Aquelas alegrias tinham ainda a vaga desconexão dum sonho. 

Os enlevos do presente não pedia ao passado a sua razão de 
existência. 

Os pais, e as irmãs de Fernando, pálidas e melancólicas meninas, tão 
na madrugada da vida desgraçadas, pareciam estar agradecendo a 
Paulina o bem que fazia a seu irmão, único amparo delas. 

Almeida, quando pôde falar, sem desdizer da eloquência das 
lágrimas da bem-aventurada família, disse gravemente o seguinte: 

 — Fernando, eu já te vi de joelhos aos pés desta senhora; mas não te 
ouvi pedir perdão... 
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 — Ah! exclamou Paulina, apertando ao seio Fernando para que hás 
de tu ajoelhar-te? Não quero, meu querido amigo. A mais 
desgraçada não era eu!... Eu sabia que havia de encontrar-te, 
Fernando; tu é que não esperavas mais ver-me. Eras 
incomparavelmente mais atormentado que eu... 

 — Mas, atalhou Almeida, vossa excelência dá-me licença de expor o 
relatório conciso... (o sizo, nestes relatórios de amores, é 
extraordinária coisa...) 

Fernando e Paulina sorriram com o secretário, que prosseguiu: 

 — Expor o relatório, dizia eu, dos imperiosos acontecimentos que 
me constituíram na gloriosa obrigação de ser o mais ditoso dos 
casamenteiros. Permite vossa excelência? 

 — Se for sempre engraçado como começa, consinto, disse Paulina. 

 — Como hei de eu ser engraçado contando uma história de 
lágrimas, minha senhora? 

 — Então não diga, não diga; eu contarei tudo ao meu Fernando. São 
poucas palavras, meu amigo; é uma só palavra... amava-te; mas o teu 
Almeida foi um bárbaro! Sabia as minhas angústias, e deixava-me 
morrer. Mandei-lhe pedir do convento, tantas vezes, que me 
dissesse em que ponto da terra eu poderia encontrar-te!... Por fim 
calei-me, e esperei acabar ali, e deixar-te uma lembrança que havia 
de vingar-me... Não recordemos... não queiras que eu recorde o que 
sofri, até à hora em que me vi livre para te procurar... Aqui estou, 
Fernando... É a segunda vez que te procuro... Desta vez não me 
deixes mais sair do abrigo da tua grande alma... 

Não sei se o prolongar o colóquio destas felizes criaturas seria dar 
ao leitor um quinhão do contentamento daquela família; o que 
certamente me dispensam, é preambular para chegarmos ao 
ponto do casamento. 
 
Almeida, neste mesmo dia, voltou com a licença do patriarca para 
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os esposórios se celebrarem logo, onde aprouvesse aos 
contraentes, dentro do patriarcado. 
 
Paulina quis ser recebida na igreja onde fora batizada, e onde estava 
a sepultura de sua mãe. Do templo de Santa Izabel passaram a 
visitar, nas Amoreiras, o palácio onde Paulina tinha nascido. 

 — Pedia-te — disse ela a Fernando — que ficasses aqui, e a nossa 
família toda. Vê tu como em vinte e quatro horas o nosso bom 
Almeida fez mobilar esta casa, há nove anos desabitada! Meu pai 
não consentiu nunca que vivesse alguém na casa onde minha mãe 
tinha morrido... Olha, Fernando, neste quarto morreu ela e nasci 
eu!... 

Desceram ao jardim. Lá estavam os canteiros, mas nenhuma flor das 
que ela memorava com infantil saudade em Florença. 

 — Elas renascerão! — disse Paulina. — Nós teremos as minhas 
flores, Fernando! Serão os meus enfeites nos dias memoráveis de 
nossos prazeres e amarguras! Na felicidade deve ser tão doce 
recordar os gozos como as lágrimas... 

A família de Fernando aposentou-se no palácio das Amoreiras. A 
loja da calçada do Sacramento fechou-se, depois que Francisco 
Lourenço andou repartindo por asilos, e cadeias, e famílias pobres, a 
fazenda com que ia recomeçar a prosperidade do estabelecimento. 

O primeiro e único desgosto que assaltou, de surpresa, Fernando 
Gomes, foi quererem os governos fazê-lo por força visconde. O 
ministro que, à conta da remessa da medalha e da carta memoranda, 
o quisera meter nas garras da justiça, era o mais pertinaz turibulário 
do homem que, um ano antes, fora vencido em concorrência com o 
filho do regedor. O ministério estava entalado entre o Banco de 
Portugal e a dívida ativa, e a dívida passiva, e a dívida flutuante. 
Fernando Gomes era convidado a salvar a ordem e as liberdades 
pátrias, mediante cinquenta contos, garantidos pelas contribuições 
diretas, indiretas, quinto para amortização, real de água... 
garantiam-lhe os cinquenta contos até com os brilhantes da coroa, se 
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ele pagasse à guarnição do Porto, que ameaçava sublevar-se. 
Fernando Gomes teve pejo de ser português, e respondeu que 
pagaria os direitos do viscondeado se o dessem ao sobrinho do 
regedor, o qual sobrinho do regedor — diga-se aqui de passagem — 
chegou a ser visconde, sem que ninguém lhe pagasse os direitos. 

Francisco Lourenço morreu em 1848, e a senhora Maria Luciana dois 
anos depois. 

Tão ditosos lhes correram estes últimos anos da existência, que mais 
parece que os anjos vieram a trasladá-los de um céu para outro. 

Gracinda e Genoveva educaram seus filhos na abundância e 
melindre com que foram educados os de Paulina. Entre a filha do 
nobilíssimo Briteiros e as empobrecidas filhas do artista, nenhuma 
estrema observavam os servos e a sociedade. As pompas no trajar 
eram iguais, e raro se encontrava uma sem as outras nos bailes, onde 
Fernando ia por comprazer com sua mulher, e ela por comprazer 
com as invencíveis prescrições do mundo. 

Eugênia passava em Paris os invernos, e alguns passou em Lisboa. 
Todas as damas bem sorteadas em felicidade conjugal, poderiam 
invejá-la, menos Paulina. A condessa de Rohan dizia que, a não o 
ter, teria pedido a Deus um marido como o de sua irmã. 

São volvidos vinte anos. Paulina deve ter quarenta. É ainda uma 
daquelas privilegiadas formosuras, que Deus faz e conserva para 
que a adoração dos esposos não afrouxe nunca. Fernando Gomes, a 
orçar por cinquenta e dois anos, promete prolongada vida: a alegria 
do coração, e da consciência é muito na pureza do sangue, no 
equilíbrio nervoso, e nesta suprema felicidade humana chamada 
saúde, isto havemos de inferi-lo da nenhuma concorrência de 
médicos e padres ao palácio das Amoreiras. 

Quem ali é certo, todas as noites, é Hipólito de Almeida, conde de 
São Salvador, par do reino, ministro de estado honorário, e 
padrinho dos dois filhos de Fernando. Como é riquíssimo e solteiro, 
espera-se que os afilhados lhe sucedam na herança. 
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A um seu amigo contou o conde de São Salvador que, um destes 
últimos dias, Fernando Gomes descia a calçada do Sacramento com 
sua mulher e filhos. Em frente da loja onde morou Francisco 
Lourenço, parou Fernando, chamou os filhos, e disse-lhes: 

 — Vosso avô foi cinquenta anos sapateiro nesta casa. Se alguma vez 
o orgulho vos quiser perder, vinde aqui, e lembrai-vos que vosso 
honrado e santo avô foi cinquenta anos sapateiro nesta casa. 

E voltando-se a Paulina, disse-lhe: 

 — Lembras-te, filha?... Há vinte e dois anos, feitos em cinco de 
janeiro, que tu apeaste neste mesmo sítio... Foi aqui... Minha mãe e 
eu levamos-te em braços para aquela pobre salinha dos meus livros. 
Recordas-te, Paulina? 

A senhora, com os olhos turvos de lágrimas, apertou a mão do 
marido, que lha beijou sem pejo de seus filhos. 

Há um anexim, que diz: 

PROCURAR AGULHA EM PALHEIRO. 

É baldado empenho? 

Pois eu assevero que, uma vez, procurei uma, e achei-a! 

E, desde então, com a minha infinita paciência, acho tudo que quero, 
neste palheiro da humanidade, mormente quando os indivíduos, 
que procuro, têm devorado a palha, e se me apresentam a nu, — 
coisa que me tem acontecido mais vezes do que mereço a Deus. 

Agora não espero achar tão cedo sujeito como Fernando Gomes. 

Paulinas decerto há muitas. As senhoras, em geral, são, como ela, 
todas, todas, quando encontram homens como aquele. 

Nós, miseráveis déspotas e miseráveis escravos, é que as fazemos 
más ao parecer do mundo; mas na pureza de sua essência, na 
angélica porção que trazem do céu, não podemos nós corrompê-las. 
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Se não, corrompíamos. 

Ó santas do infortúnio, vós sois, no juízo de Deus, como as santas da 
virtude! 
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