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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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CAMILO ODIADO 
UMA CRÍTICA MORDAZ AO ESCRITOR 

 
O tratamento da gangrena é o ferro em brasa; os grandes perversos 
eram também marcados com o ferro em brasa na testa ou nas costas 
para condenação permanente. Temos hoje de aplicar este tratamento 
na pessoa de Camilo Castelo Branco, pela sua dupla qualidade de 
podridão física e degradação moral. Há muitos anos que este 
galeriano se tornou o símbolo da torpeza de costumes, da 
indignidade em todos os atos da sua vida, uma espécie de cadáver 
ambulante dentro do qual vomita corrupção, um vampiro que exala 
o asco da sacristia, a atrocidade do covil, a vilania do alcouce, e a 
linguagem desenfreada do açougue. A cara deste monstro, ultraje da 
espécie humana, é a sua biografia; nela estão escritos os vergões das 
chicotadas públicas que tem levado, e ainda se veem as manchas 
dos escarros de desprezo que tem provocado. O amolecimento da 
espinha dorsal, a que a natureza o condenou, é a história da crápula 
em que se tem revolvido; enfim o idiotismo de que se está sentindo 
possuir arrasta-o para o abismo da bestialidade de onde nunca teria 
saído, se o caso de uma infâmia o não trouxesse de guardador de 
cabras em Vila Real para uma terra grande como o Porto, que o tem 
tolerado como uma espécie de cloaca máxima, como o sumidouro 
de todas as paixões abjetas que se manifestam às vezes em qualquer 
sociedade. 

A cor lívida deste miserável que em França nem mesmo chegaria a 
ser Cartucho, e na Itália seria engraxa-botas de Casanova, a sua cor 
lívida representa a aliança com o patíbulo, se é que Camilo Castelo 
Branco valesse a ponta do baraço necessário para o enforcar. Ele não 
vale nem mesmo esse pedaço de corda. Deixamos estes traços da 
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sua fisionomia; passemos a indicar os mais característicos episódios 
da sua negra epopeia de iniquidades: 

Quando Camilo Castelo Branco guardava cabras em Vila Real, 
causou a ruína de uma pobre rapariga filha de um taverneiro; o pai 
da criança chamou-o para ele casar com a filha. 

Camilo aceitou a proposta com a condição de lhe dar o taverneiro 
um fato novo e uma moeda. Recebido o ajuste, Camilo fugiu com o 
fato e o dinheiro para a cidade do Porto, e aqui continuou o seu ciclo 
de imundas aventuras. Começou desempenhando o papel de 
aprendiz de padre, recebendo apoio dos jornais miguelistas e tendo 
só em vista uma cousa — o rapinar alguns cobres ao bispo. Padres e 
miguelistas achavam em Camilo um inspirado, capaz de ser um 
Ravailhac ou um Jacques Clemente; mas o ex-guardador de cabras 
sacrificou todos os planos dos seus protetores a uma só cousa que 
tem sido o móvel de todas as suas ações — comer e babujar. Com a 
raiva do asno que morde a albarda, Camilo anulou a proteção destas 
duas influências descompondo uns e outros. Foi então quando se 
sentiu uma potência, que tinha a força do mal para se fazer temer. 

Explorou este novo esgoto que se lhe abriu na alma, e assentou 
banca de descompostura por dinheiro: nas descomposturas que lhe 
pagaram contra a consorte do conde de Bolhão, a par das libras 
também recebeu algumas moedas de escarros na cara; nas 
descomposturas contra a Sra. Brown, recebeu também nisso que de 
cara passou a ser lata, as públicas chicotadas vibradas por seu filho 
Ricardo Brown. 

Os diferentes romances obscenos que foi escrevendo eram uma 
suporação desta necessidade de abocanhar; leram-se os romances 
para se descobrirem os escândalos portuenses. Mas quando o 
público se viu cansado deste desaforado histrião e os editores se não 
quiseram mais deixar roubar por ele, Camilo Castelo Branco lançou-
se numa empresa nova: explorou uma mulher casada que tivera a 
desgraça de ter perdido o senso moral com a leitura frequente 
desses romances a que aludimos. Todos sabem o caso da morte do 
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infeliz marido, e como Camilo Castelo Branco foi completar nas 
enxovias a educação que encetou com as cabras em Vila Real. 

Da cadeia começou Camilo a abrir brecha para a rapina na casa 
Moré, mandando ali mostrar um Romance de descompostura ao 
digníssimo procurador régio que não lhe tolerou certas 
obscenidades no cárcere; o amigo do procurador régio, gerente da 
dita casa, teve de pagar o romance para poupar um desgosto ao 
magistrado respeitável. Ainda não há muito tempo, que o Sr. José 
Gomes Monteiro se refugiou no nosso Escritório para evitar o 
encontro de Camilo na loja Moré, que ia ali armar uma escroquerie, 
com o fim, dizia ele, de pagar uma décima. Livre da cadeia, porque 
a lei quase que não admite prova no adultério, Camilo Castelo 
Branco devorou então os bens dessa infeliz criatura do Senhor que 
arrastou à aversão pública. Depois de ter comido o que pertencia à 
sua vítima, viu o que ainda pertencia ao filho dela, cujos 
rendimentos eram utilizados pela mãe, que, por não ter passado a 
segundas núpcias, ficara com a administração desse resto: nada 
mais natural que armar um cerco a este dinheiro. 

Em primeiro lugar não casou com a mulher a quem devia uma 
reparação, para ela não perder a administração do filho; e em 
segundo lugar mandou agora a criança para a África, na esperança 
dele ali morrer e então poder livremente dispor desse resto de 
dinheiro. Alerta Sr. Curador geral dos órfãos. Por onde quer que se 
olhe este monturo de crimes, que por aí infecciona os ares por todos 
os lados Camilo Castelo Branco só mostra aspectos repugnantes; 
ultimamente comprometeu a sorte de Vieira de Castro com a sua 
defesa; explorou a desgraça do amigo com o drama o Condenado que 
vendeu a dois indivíduos; e por último lucra ainda com a morte do 
homem de quem se diz amigo, vendendo para o Brasil por 800.000 
reis as cartas que esse desgraçado lhe escreveu da África. 

Para Camilo Castelo Branco as palavras honra, dever, amizade, são 
como as partículas sacrossantas que tivessem caído em poder de um 
macaco; privado do mínimo vislumbre de senso moral, a 
moralidade, a vergonha, o pudor são para ele como as cores para 
um cego de nascença. Ultimamente aspirou a um título de visconde, 
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porque viu alguns negreiros e agiotas ornados com esse distintivo; 
ele por tanto achava-se com maior direito para se distinguir pelo seu 
cinismo. Como alguém do paço se opôs a que acabassem de 
degradar os títulos nobiliárquicos, Camilo começou a insultar a Casa 
de Bragança. Mas como hoje as suas diatribes sujas produzem o 
efeito contrário ao que ele mira, e como já ninguém lhe pagava para 
pôr a sua pena ao serviço da calunia, ligou-se então com um francês 
devasso chamado Ernesto Chardron, para a publicação de um cano 
de despejo intitulado Insônias de Camilo Castelo Branco. Este Sr. 
Chardron é aquele que violou a casa de um seu compatriota, 
raptando-lhe a mulher, e aquele mesmo que estaria a estas horas na 
cadeia, se o gerente da antiga casa Moré tivesse selado as portas do 
estabelecimento quando este aventureiro saiu dali para traficar à 
vontade. Os dois grilhetas acharam-se dignos um do outro; 
Chardron é o passador dos latrocínios que o Camilo pratica sobre a 
honra dos que o desautoraram perante a honestidade. Ora neste 
opúsculo nº 7 das Insônias de Camilo Castelo Branco, com a sua 
autoridade de juiz de enxovia, onde já residiu, diz que eu lhe roubei 
o livro Mosaico, publicando-o contra a sua vontade. Este homem, 
que tem recebido dinheiro por livros que nunca escreveu, recebeu 
de nós 14 libras para escrever o Mosaico, e mais 9 libras por outra 
comedela; quando nos viu com o livro em metade da impressão, 
julgou ter-nos o pé no pescoço e exigiu mais dinheiro. Recusei-me a 
este logro e exploração sórdida, e para não perder o que já lhe tinha 
dado publiquei o livro na altura em que já estava. Camilo fez-me um 
arresto, mas o Tribunal da Relação em vista dos documentos de letra 
do próprio Camilo, mandou-me entregar o que era minha 
propriedade, por Acórdão de 31 de agosto de 1868. O desgraçado 
pária, porque um Acórdão restabeleceu o meu direito, vem hoje 
chamar-me ladrão. Não vamos aos tribunais, porque Camilo Castelo 
Branco manifesta já os primeiros sintomas de demência, e porque 
um elogio da sua boca seria a maior afronta que podíamos receber. 
Camilo lembrando-se ainda do tempo em que furtava os brincos às 
criadas da casa onde morava, está agora com a monomania de que 
todos o roubam; ei-lo ora nos jornais a acusar um garoto que o 
servia, ei-lo a restabelecer-lhe os créditos, dando a entender que fora 
roubado pela amásia e até pelo próprio filho! Ei-lo contando as 
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colheres de prata que pertenceram ao marido da sua vítima. 
Decididamente os amigos de Camilo têm razão para caracterizar-lhe 
o estado de demência. Este larápio das livrarias dos fidalgos de 
província, empulhando-os com livros de hipiátrica, e rindo da sua 
lorpice, este vendilhão acobertado com o pseudônimo de Jorge 
Correia, tem a audácia da rameira, para chamar aos outros aquilo 
que o distingue. Assim como Alexandre Herculano o pôs fora de 
sua casa, a sociedade devia expungi-lo, ficando à conta do 
município o recompensar aquele que lhe deitasse a bola. 

A nossa vingança está breve: ir-lhe-emos regar a cova com o que ele 
sabe, e temos a certeza que assim como se guardam os exemplares 
dos notáveis aleijões, a memória ominosa de Camilo Castelo Branco 
há de conservar-se por muito tempo na execração pública como uma 
das grandes aberrações morais da espécie humana. 

--- 
ANSELMO DE MORAES 
Porto, 22 de julho de 1874. 

Pesquisa e adequação ortográfica: Iba Mendes (2020) 
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CENAS CONTEMPORÂNEAS 

 
 
 

MORRER POR CAPRICHO 

 
 
Os meus amigos, decerto, não sabem o que é caçar coelhos na neve? 
 
Não admira. 
 
Imaginem-se em qualquer aldeia, nas vizinhanças do Marão. Olhem 
em redor de si, e contemplem o quadro que os viajantes na Suíça 
lhes descrevem todos os dias, suposto que nunca saíssem da sua 
terra. 
 
A primeira impressão que recebem é a do assombro. Léguas em 
roda, nem na terra nem no céu, se descobre uma crista de rochedo, a 
franja de uma árvore, a dobra de uma nuvem, que não seja branca, 
alvíssima, desde um horizonte a outro horizonte. 
 
E, depois, há aí em toda essa natureza amortalhada um 
silênciofúnebre. Não cantam as aves, não balam os cordeiros, não 
silva o búzio de pegureiro, não soam nas quebradas as campainhas 
da arreata de machos. 
 
Se ouvis um rugido assobiado ao qual respondem outros, não vos 
afasteis para longe da casa de onde presenciais, com o coração 
confrangido, esta cena. É uma alcateia de lobos, que descem 
famintos da serra, e serão capazes de vos irem buscar à cozinha, 
onde naturalmente tiritais de frio, sentados ao pé do toro de 
carvalho. 
 
Faço-vos esta recomendação porque sois uns homens afeminados, 
que nunca saístes dos salões, dos botequins, dos teatros, e das 
praças. Aposto que se désseis de face com um lobo, de garras 
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arqueadas, e fauces inflamadas, antes que o lobo vos desse o cordial 
abraço da fome, já vós tínheis perdida a sensibilidade, e consciência 
da vida, e até o direito que todo o homem tem de matar não só o seu 
semelhante, mas até um lobo, em justa defesa! 
 
Se eu pudesse contar com o vosso ânimo, aconselhar-vos-ia, que em 
uma dessas manhãs de neve, com meio côvado de altura nos 
terrenos chãos, tomásseis um cajado, e, com duas finas cadelas de 
coelho, fosseis dar na serra um passeio dalgumas horas. 
 
O pior que podia suceder-vos era o desvio do caminho, que só com 
muita prática se acerta, e, quando mal vos precatásseis, resvalar 
num abismo de neve, onde nem as orelhas de fora dissessem ao 
passageiro que um moço, a todos os respeitos excelente, fora ali 
absorvido por um sorvete dos que a natureza oferece aos amantes 
de refrescos, com menos economia que o Guichard. 
 
Afora este inconveniente, ainda há o dos lobos, que muitas vezes 
tomam conta das nossas cadelas, devoram-nas com uma perfeição e 
rapidez fabulosas, e, quando Deus quer, fazem dos nossos corpos 
um suplemento nutritivo às nossas cadelas, deixando-nos a alma 
por muito grande obséquio. 
 
O terceiro percalço, afeto à caça do coelho na neve, aconteceu-me a 
mim, último dos mortais, em 26 de dezembro de 1844. 
 
É o que tereis a bondade de procurar saber no capítulo seguinte. 

 
*** 

 
Fui convidado por alguns amigos a acompanhá-los à serra, porque o 
sol refrangia-se em cintilas na neve, que parecia desfazer-se em 
laminas de prata. 
 
Fui muito contente da consideração que se me dava, como caçador, 
porque, em verdade vos digo, atirei com certeiro olho a perdizes e 
galinholas. Se nunca matei nenhuma, o que também é verdade, 



8 
 

deve-se à péssima pólvora das nossas fabricas. Em compensação, 
matei muito melro e tordo nas cerdeiras, e consegui matar de noite 
uma coruja, tarefa que muitos caçadores famosos decerto não 
fizeram. Eu fui um grande homem antes de escrever folhetins! Deus 
perdoe a quem me torceu a vocação! Eu podia, a estas horas, ser um 
hábil corredor de lebres, e assim tornei-me a lebre dos galgos 
sociais. 
 
Estes galgos sociais, meu leitor, se tu és um deles, permite-me dizer-
te que tens o faro muito descaçado, e que eu hei de saltar por cima 
de ti, quando cuidares que me abocas. Se não és galgo, sensato 
amigo, aqui rasgo o diploma de tolo, que te concedi, sem te levar 
direitos de mercê. 
 
Agora, vai entrar a história direitinha até ao fim. 
 

*** 
 

Subimos à esplanada da serra. Éramos seis. Dividimo-nos em três 
grupos, e combinamos em nos darmos sinais com tiros no caso de 
nos perdermos encobertos pelo nevoeiro, que poderia de improviso 
esconder-nosos cabeços das serras, únicas balizas que nos serviam 
de guia. 
 
Assim combinados, cada grupo, com dois cães, seguiu as pegadas 
dos coelhos impressas de fresco na neve. Eram muitos, e morriam à 
pancada, porque os pobrezinhos alapados debaixo das urzes, se 
fugiam, eram logo mordidos pelos cães; se esperavam eram 
apanhados à mão. Alguns, mais previdentes, tinham emigrado para 
as fundas colheitas, formadas pelas sinuosidades interiores dos 
penedos aglomerados. A estes perseguia-os o furão, que eu levava 
no meu cacifo, desalapava-os, e os cães, farejando as avenidas da 
colheita, recebiam-os nos dentes, sacudiam-nos com o rancor do 
instinto, e atiravam-nos mortos aos nossos pés. 
 
Andamos assim uma hora, tão entretidos, tão esquecidos do mundo, 
que nunca tão distraída hora eu tive na minha vida, a não ser 
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aquelas em que durmo, e sonho que hei de tornar àqueles meus dias 
de candura, depois de lidar muito com a inocência destas angélicas 
criaturas, que vestiriam, por inocentes, como Adão e Eva, se a 
serpente lhes não dissesse que andavam indecentes. 
 
Ao cabo dessa hora, toldou-se o ar, e caiu uma segunda camada de 
neve. 
 
O meu companheiro quis logo voltar sobre os seus vestígios, porque 
(dizia ele) daqui a minutos as nossas pegadas estarão cobertas, e não 
saberemos caminhar para o nascente nem para o poente. 
 
― Eu, por ora, não vou ― lhe disse eu. 
 
― Por quê? 
 
― Estou bem aqui. Acho muita poesia neste quadro. Imagino que 
esta chuva de neve se transforma em chuva de fogo... Este nevoeiro, 
que rola em ondas aos nossos pés, e sobre a nossa cabeça, afigura-se-
me o fumo do grande incêndio no juízo final! Olha... não te parece 
que o vento espalha já as cinzas de uma grande cidade! Não vês 
Sodoma lá embaixo vomitando colunas de fumo?... 
 
― Eu não vejo nada... Acho de muito mau gosto as tuas visões... 
vamos embora... 
 
― Vai tu... e quando encontrares os nossos companheiros, dá um 
tiro, que eu lá vou ter. Estou bem aqui; não me mudo por coisa 
nenhuma. 
 
― Até logo. 

 
*** 

 
E eu continuei a ver as minhas visões. 
 
Parece-me que, por esses tempos, fui poeta, muito poeta, em 
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elevações d’alma para coisas de imaginação, que não era esta fria 
imaginação, que tenho hoje. 
 
Absorvido no meu quadro do juízo final, que só uma fantasia 
abrasada poderia dar-me, transfigurando a neve em fogo, ouvi um 
tiro, e não fiz caso. Ouvi segundo, e senti um piedoso desdém por 
aqueles homens, prosa vil, que não tiravam partido do grandioso 
panorama, que a mão liberal da natureza desenrolava diante de 
meus olhos absortos. 
 
Não sabeis que o nevoeiro embriaga? 
 
É uma verdade. A cabeça enfraquece; nos ouvidos há um zunido, 
que vos faz perder o rumo. Sentis uma sensação desagradável, 
semelhante à do giro penoso em que a indigestão do vinho vos traz 
a cabeça vertiginosa. 
 
Foi o que eu senti, quando me furtei às minhas contemplações 
impróprias do tempo e do lugar. 
 
Ergui-me, e não sabia já designar a direção que levara o meu 
companheiro, nem o ponto onde se deram os tiros. Desfechei a 
minha clavina, mas a humidade inutilizara a escorva. Os cães, que 
poderiam ensinar-me o caminho, tinham seguido o meu 
companheiro. Não desanimei. 
 
Tal direção pareceu-me que deveria ser a melhor, e segui-a. O 
nevoeiro deixava-me ver apenas o espaço que pisava. Atravessei a 
lombada da serra, e comecei a descer. Escorreguei muitas vezes nos 
algares da encosta, e senti a neve pela cintura. Gastei duas horas, 
três, quatro, descendo, descendo, sem encontrar uma povoação. 
Conheci que estava perdido. A neve aumentava. A noite 
aproximava-se, e nem um sintoma de vida! Então, sim; tive medo, e 
imaginei que a minha sepultura, sem solenidade alguma, deveria 
encontrá-la brevemente no estômago de algum lobo. 
 
E, de mais a mais, eu tinha fome. 
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Todos os provimentos, que eu levava na minha rede, eram um 
pedaço de broa para o meu furão. Reparti-o entre nós. O 
animalzinho comeu com apetite, e pilhando-se solto, como o seu 
ofício era desenlapar coelhos, entrou na primeira lura que viu, e fez 
saltar fora um gato bravo, que espirrava diabolicamente por cima 
dos tojos coroados de neve. 
 
Nunca me esqueceram os espirros deste gato bravo! 
 
Continuei o meu caminho, sem esperanças de encontrar pousada. 
 
Escureceu. 
 
Encostei-me, desalentado, a um castanheiro, e fiz da minha pobre 
cabeça uma cabeça acadêmica. 
 
Pensei muito, estabeleci vários raciocínios, que conspiraram em 
provar-me, que, perto dali, devia existir uma povoação, por isso que 
os castanheiros, campos, e paredes eram indícios de aldeia próxima. 
Neste comenos, ouvi um mugido de boi, e em seguida uma sineta, 
que tocava às “Ave-Marias.” 
 
Aquelas três badaladas ergueram a Deus o meu espírito 
reconhecido. Orei com a devoção dos dezoito anos. Não vos digo 
mais nada a este respeito, porque me não entenderíeis. Sois 
excelentes pessoas para devorar um romance em dez volumes; mas 
não leríeis, sem abrir três vezes a boca, uma página de sentimentos 
embalsamados do aroma do céu, que o poeta não deve nunca 
profanar, misturando-os a frioleiras de uma história, ao alcance de 
todas as capacidades. 
 
Eu creio que entre vós há entendimentos muito finos, paladares 
muito apurados no sabor do belo, corações muito brandos para 
emoções suaves. Creio que sim; mas o melhor é fazer de conta que 
os não há. 
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*** 

 
Minutos depois, achava-me numa povoação, onde nunca estivera. 
Encontrei uma velha que castigava um porco, rebelde à invocação 
de sua ama, com uma roca. 
 
Perguntei-lhe que povo era aquele. 
 
― Alpedrinha ― disse ela. 
 
Ora, Alpedrinha distava duas léguas e meia de minha casa. Era 
necessário pernoitar ali. Perguntei à dita velha onde morava o 
pároco. Mostrou-me a casa. Pedi gasalhado ao reverendo, que nesse 
momento voltava da igreja. Disse-me que subisse. Quis saber quem 
eu era, e tratou-me delicadamente, quando lhe citei um médico, 
pessoa de minha família. 
 
O Sr. padre Joaquim era um padre admirável. Tinha maneiras da 
corte. Vestia com muita limpeza. Falava com prodigiosa correção, e 
oferecia aos seus hóspedes aguardente e biscoitos, tudo do melhor, e 
servido em bons cristais e polida salva de prata. 
 
Momentos depois que eu chegara, apeou à porta do meu simpático 
sacerdote um cavaleiro, ainda moço, muito pálido e magro, com 
chapéu espanhol, faixa vermelha, e botas d’água. 
 
Era um estudante de Coimbra, que voltava doente para sua casa, e 
costumava pernoitar em Alpedrinha, com aquela família. 
 
A primeira pergunta do acadêmico foi esta: 
 
― Como está a Sra. D. Amélia? 
 
― O mesmo...― respondeu padre Joaquim. 
 
― E seu mano? Tem vindo a casa? 
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― Não senhor: desde que foi delegado para***, há três meses, não 
voltou... 
 
Eu estava ansioso por conhecer a Sra. D. Amélia, porque até ao 
momento em que o estudante chegou, supunha eu que toda a 
família do pároco se limitaria a alguma ama, e alguns pequenitos, 
que, de ordinário, são afilhados do padre. Depois das perguntas do 
meu ilustre companheiro de hospedagem, fiquei sabendo que 
naquela casa existia uma Sra. D. Amélia, e um senhor delegado de 
***. 
 
Padre Joaquim contou ao acadêmico as minhas aventuras de 
caçador; disse-lhe que me tinha achado muito fino (referia-se 
naturalmente à magreza), e fez a apologia dos meus olhos, que, 
naturalmente, revelavam uma extraordinária esperteza, 
espiritualizados pelo espírito de vinho, que o sacerdote me injetou 
nas veias marasmadas pelo frio. 
 
Conversei com o acadêmico. Perguntei-lhe muitas coisas de 
Coimbra: quantos canelões sofria um calouro; o cálculo aproximado 
dos puxões de orelhas; a solenidade indecente de certo vaso na 
cabeça... 
 
O acadêmico respondia-me com muito agrado, e oferecia-se para 
meu protetor em Coimbra, no ano seguinte, que devia ser o da 
minha partida. 
 

*** 
 

― Sr. Valadares ― disse o padre ao estudante ― minha cunhada 
ergueu-se da cama para vir cumprimentá-lo... 
 
― É uma grande consideração, que eu lhe não mereço; mas a 
delicadeza da Sra. D. Amélia é sempre um severo preceito que ela se 
impõe. 
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Falou bem. 
 
Nisto, entrou uma senhora, com um ar de tanta nobreza, que me 
pareceu uma coisa nova. Eu não conhecia assim nenhuma. Era alta, 
muito magra no rosto, mas muito bela nos olhos, nos lábios, nos 
cabelos, em tudo se via tanta formosura, tanto donaire, um senhoril 
tão estreme do vulgo, que eu, criança e poeta, senti-me tão acanhado 
como o mais boçal dos pastores de cabras daquela freguesia. 
 
― Como passou, Sr. Valadares? ― perguntou ela com voz trêmula, 
tossindo a cada palavra, e aconchegando da face a gola de veludo da 
sua capa. 
 
― Sempre doente, minha senhora... Por não poder mais, recolho-me 
a casa... 
 
― Eu bem lhe disse que não fosse... vossa senhoria teimou, agora já 
sabe que os conselhos de uma mulher não são sempre pieguices... 
 
― E os de vossa excelência nunca poderão sê-lo... Ea Sra. D. Amélia 
como está? 
 
― Deste modo que vê... Tossindo sempre, sempre mal, sem 
descanso deste lado, que me parece que já não vive, se não para 
matar o resto de vida que tenho... 
 
D. Amélia indicava o coração. 
 
― Porque não dá um passeio até Lisboa? ― tornou o acadêmico. 
 
― Isso lhe tenho eu dito todos os dias ― atalhou o padre. 
 
― De que me serve Lisboa? 
 
― São ares pátrios, minha senhora. Talvez o contato do coração com 
as suas amigas de colégio... 
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― Eu já não tenho coração para contato com amigas nem inimigas, 
Sr. Valadares... 
 
― O que vossa excelência tem é uma ardentíssima imaginação, alma 
de poeta, que só tem a sensibilidade do que é triste, e não sabe tirar 
recursos da esperança... 
 
― Esperança!... ― murmurou ela com um triste sorriso, e voltando-
se para mim, perguntou-me: 
 
―Já sei que este senhor esteve em risco de passar uma noite 
divertida com os lobos... 
 
― É verdade, minha senhora; mas a Providência encaminhou-me ao 
paraíso, depois de me ter mostrado o inferno. 
 
― Ora aí tem uma resposta de um moço, que seria pena comerem-
no os lobos!...― disse o padre, desafiando um gracioso sorriso de 
Amélia. 
 
― Há de dizer ao seu parente médico que me salve da sepultura 
assim como nós esta noite o salvaremos de ser vítima dos lobos ― 
disse-me ela, apertando afetuosamente a mão de Valadares, em 
despedida, porque a tosse exasperava-se cada vez mais. 
 
Esta rápida aparição impressionou-me muito. Queria fazer mil 
perguntas; mas eu não tinha a quem. O padre e o estudante falaram 
em assuntos, que me não interessavam nada. O que eu queria era a 
vida, a história, os sofrimentos, a poesia daquela mulher. Eu tinha 
lido, dias antes, não sei que romance, onde vira uma mulher assim... 
 
Apareceu um tabuleiro com a ceia. O abade fez o prato de D. 
Amélia. Era uma asa de galinha, que ele mesmo lhe serviu. 
 
Valadares também comeu do púcaro da doente. Eu, com o abade, 
entramos corajosamente num coelho guisado, cuja retaguarda 
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cortamos com um excelente caldo verde, e lourejantes castanhas 
assadas com manteiga. 
 
No fim, demos graças a Deus. 
 
O padre, segundo o seu costume, foi sentar-se à cabeceira de sua 
cunhada. Eu e Valadares entramos num quarto comum. 

 
*** 

 
O acadêmico tinha uma fisionomia franca e insinuante. Conversava 
comigo sem desdenhosa superioridade. Familiarizamo-nos 
depressa, como dois futuros companheiros de casa em Coimbra. 
 
Eu fui um grande falador, naquela idade, em que pensava menos. O 
meu recente amigo simpatizou com a minha garrula eloquência, e 
dava sinais de desenfado, quando naturalmente devera querer 
dormir, depois de uma fatigante jornada, em dia de neve. 
 
Eu não era rapaz que, por delicadeza, calasse a minha curiosidade a 
respeito de D. Amélia. 
 
― O senhor faz-me o favor de me dizer uma coisa? ― disse eu. 
 
― Que é? quantas horas são?...são 10... quer dormir? 
 
― Não, senhor: queria saber quem é esta Sra. D. Amélia? 
 
― É cunhada do padre, e casada com um sujeito, delegado em***. 
 
― Isso já eu sabia... pouco mais ou menos. 
 
― Então sabe tanto como eu... 
 
― Mas é daqui desta aldeia esta senhora? Creio que ouvi dizer que 
era de Lisboa. 
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― É verdade... nasceu em Lisboa... 
 
― E como veio parar aqui neste matagal? Naturalmente perdeu-se, 
como eu, na serra, por causa da neve, e veio cá bater, e cá ficou! Pois 
eu dou-lhe a minha palavra de honra, que apenas vir luzir o buraco, 
retiro-me sem mais cerimônias deste delicioso covil de cabras. 
 
O meu amigo ria-se. Estava disposto a achar-me graça, e o leitor 
pode também rir-se, se lhe aprouver. 
 
E acrescentou ao sorriso: 
 
― Parece-lhe impossível que a tal senhora viesse de Lisboa para 
aqui sem ser impelida por um acaso? 
 
― Decerto... Já não admira que ela tenha tosse de tísica... O que me 
espanta é ela viver, se cá está desde ontem!... Quando veio ela? 
 
― Há dois anos. 
 
― Então é eterna... ou santa. Hei de dizer que encontrei esta mártir a 
uma minha tia, que é capaz de jurar que a viu fazer milagres... 
 
― O menino é sarcástico! Se o não visse tão inclinado a rir-se de 
coisas serias, contava-lhe uma história triste... 
 
― E eu gosto muito de histórias tristes... Verá que me não rio, 
quando me dizem alguma coisa que me toque o sentimento. A 
minha família chama-me poeta; os vizinhos chamam-me tolo; não 
sei bem o que sou; mas o que não sou é insensível... Vê... já não 
tenho vontade de gracejar... Conte-me agora a história, que eu 
prometo contar-lhe outra que me fez chorar, porque é uma 
passagem tão infeliz, que, se eu fizesse novelas, escrevia uma. 
 
― Talvez as escreva no futuro... 
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― Eu?... Deixe-se disso... O meu mestre de lógica diz que eu sou um 
alarve, e o de reitoria já me mandou ser aprendiz de alfaiate... Não 
tenho habilidade nenhuma. O meu gosto é ler os sonetos do abade 
de Jazente, e as quintilhas do Nicolau Tolentino. Não sei mais nada, 
nem quero saber... Vamos à história, sim? 
 
― Então aproxime-se de mim, que eu quero falar baixo. Mas, antes 
de mais nada, promete não contar a ninguém o que vou dizer-lhe? 
 
― Pois é segredo! 
 
― É. 
 
― Prometo... 
 
― Pois aí vai. 

 
*** 

 
― Esta senhora viveu em Lisboa até aos dezesseis anos. Hoje o mais 
que pode ter são vinte e dois. 
 
― Só?! Eu calculava trinta e tantos bons, como diz minha tia, quando 
quer fazer todas as pessoas mais velhas que ela. 
 
― Pois deixemos lá sua tia, que deve ser, pouco mais ou menos, 
como todas as tias... Vamos com a nossa história, e depressa, senão 
adormeço, e o meu curioso amigo perde a ocasião de saber quem é a 
Sra. D. Amélia... 
 
― Isso de modo nenhum ― atalhei eu com sobressalto ― Prometo 
não interromper a história. 
 
― Pois bem. O pai desta senhora morreu em Lisboa, e o conselho de 
família deliberou que a órfã viesse para a província, onde tinha tios, 
e o seu patrimônio em quintas. 
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Quando apareceu em***, os rapazes fizeram-lhe montaria, e 
disputaram a primazia no namoro. D. Amélia não aceitava, nem 
repelia a corte de nenhum. Tinha o mesmo riso para todos, e falava 
a todos com a mesma delicadeza. 
 
Havia ali um rapaz que não frequentava a sociedade de Amélia, 
porque não frequentava sociedade nenhuma. Fora educado em 
Genova, viera de lá aos quinze anos, vivera no Porto até aos vinte e 
cinco, e quando recolheu à província, de onde saíra de três anos, 
com a sua família que emigrara em 1828, ninguém o conhecia, e ele 
mesmo não queria conhecer ninguém. 
 
Chamavam-lhe célebre, esquisito, excêntrico, orgulhoso, impostor, e 
não sei que muitas outras lisonjas do charco de certos espíritos, que 
não podem sair da pequena esfera de lama, que a natureza lhes deu 
por homenagem. 
 
D. Amélia viu este rapaz numcemitério: leu um epitáfio que ele 
mandara abrir na sepultura de seu pai que o deixara em Genova no 
colégio, e viera morrer em 1836 à pátria: cumprimentou-o de 
passagem, respondendo a um distinto cortejo do melancólico poeta; 
e parece que, desde esse encontro, Amélia transfigurou-se para 
todos os homens, deu que pensar à sua família, queria todos os dias 
visitar o cemitério, e retirava quase sempre mais triste, porque 
muito raras vezes encontrou ali o invisível extravagante da opinião 
pública. 
 
― Como se chamava ele? Eu conheço alguns rapazes de*** que 
foram meus condiscípulos em lógica. 
 
― Não é nenhum dos seus condiscípulos. Já lhe disse que este 
sujeito veio do Porto para a província, com vinte e tantos anos pelo 
menos. O seu apelido é Corte-Real, conhece? 
 
― Nada, não conheço; mas ouço falar todos os dias nesse rapaz. 
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― Que ouve dizer? 
 
― Que está em Lisboa, doido, no hospital... 
 
― O senhor afiança-me isso? Há que tempo endoideceu? 
 
― Há dois ou três meses... 
 
― Quem lho disse? 
 
― Um médico, meu parente, que o mandou conduzir para a 
enfermaria dos doidos. 
 
O acadêmico fez-me sinal de silêncio, e mandou-me ouvir. 
 
― Não ouve? ― disse ele. 
 
― Ouço... é alguém que soluça... 
 
― É ela... 
 
― D. Amélia? 
 
― Sim... Ouviu a nossa conversa... Tem ouvidos de tísica... 
 
― É admirável!... Pois o quarto dela não é longe deste? 
 
― Passam-se três quartos, mas os repartimentos são de tabique, e eu 
não me lembrei de tal... Calemo-nos... 
 
― E a história?... Fale mais baixo, que ela não ouvirá mais nada... 
 
― Agora, é impossível... Aqueles soluços transtornaram-me a 
cabeça... Deite-se, e amanhã falaremos antes de nos despedirmos... 
 

*** 
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À cabeceira do meu leito, estava um volume das Viagens de Ciro, e o 
quinto volume de uma Miscelânea curiosa e proveitosa, onde encontrei 
uma longa poesia a D. Inês de Castro, que me fez dormir até às 8 
horas da manhã. 
 
O meu companheiro, quando abri os olhos, estava sentado na cama, 
e escrevendo nas páginas de uma carteira. 
 
― O senhor está a fazer versos? ― perguntei eu. 
 
― Adivinhou. 
 
― Faz favor de recitar, se não é segredo! 
 
 
― Recito: olhe lá se entende: 
 

Eras um anjo? Se o eras 
Que torvo facho do inferno 
Te queimou as asas? Diz: 
Porque, tão cedo, infeliz 

Cais no abismo eterno!... ETERNO! 
 
― Entendeu? 
 
― Não, senhor. 
 
― Veja se entende agora: 
 

Eras pura, quando lágrimas 
Tu me deste, e me pediste... 

Tu choraste aqui, choravas... 
Mas por quê? profetizavas 
Este abismo em que caíste? 

 
― Entendeu? 
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― Nada... Ora diga-me os versos tem alguma coisa com a história 
que ficou suspensa? 
 
―Não, senhor; pertencem a outra, que nasceu aqui nesta casa, e que 
é toda minha... 
 
― Esta casa parece-me uma casa de novela... Estou a ver se aqui 
arranjo também alguma história para contar a minha tia, que está 
rezando o quadragésimo responso a Santo Antônio por minha 
causa, se é que já me não rezou por alma... Então o senhor não conta 
ao menos a primeira história completa? 
 
― Hei de contar. 
 
― Quando? Eu vou-me embora logo. 
 
― Não vai. Já aqui esteve o padre, e disse que não sairíamos daqui 
hoje, porque aumentou de noite a neve. 
 
― Deixá-la; mas a minha família, se eu não apareço, nem dou parte 
de mim, julga-me morto, e é capaz de me fazer ofício de corpo 
ausente. 
 
― Não se assuste, que o padre ontem à noite mesmo fez partir para 
a sua aldeia um criado com a certeza de que o senhor ficava vivo, e 
mais o seu furão. 
 
― A propósito, sabe se já dariam de almoçar ao meu furão. 
 
― É natural que sim...Aívem o Sr. abade; perguntemos-lhe... Sr. 
padre Joaquim, pergunta ali o nosso amigo se o furão já almoçou. 
 
― Comeu quatro ovos, e está agora brincando com minha cunhada, 
que é muito amiga de bichos. 
 
― E como passou ela? ― perguntou Valadares. 
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― Penso que melhor... Ergueu-se muito cedo: a criada disse que a 
vira chorar toda a noite; mas agora fui, com grande espanto meu, 
encontrá-la com o furão no regaço, a sorrir-se como quem é muito 
criança e muito feliz... Sabe o senhor que... 
 
Não sei bem o que o padre disse ao ouvido do estudante. Desconfio, 
pela resposta, que o resto do segredo era o receio de que ela 
endoidecesse. 
 
Tudo isto, apurava-me o desejo de saber o que era a demência de 
Corte-Real, e a tísica de Amélia. 

 
*** 

 
Almoçamos. 
 
D. Amélia esteve conosco alguns minutos, ouvindo não sei que 
palavras a meia voz, do meu amigo, ininteligíveis para mim, 
suposto que aí se falasse duas ou três vezes numa D. Miquelina. 
Tudo mistérios! 
 
O padre foi dizer missa. D. Amélia foi com ele. Fiquei com 
Valadares, tremendo de frio, ao pé de uma bacia de brasas. O 
atencioso levita teve a delicadeza de nos não convidar a 
participarmos da sua missa, que naquele dia, com tal frio, faria 
hereges espíritos devotos. 
 
― Aí vai agora a continuação da história ― disse o acadêmico, 
engolindo o fumo de quatro cigarros sucessivos ― A família desta 
senhora é muito realista, muito fanática, arde em ódio contra os 
ímpios, que são todos, menos os sectários de D. Miguel, e alguns, 
senão todos, de D. Sebastião. A família de Corte-Real é ultraliberal, 
odeia os realistas com aquele ódio saturado na emigração, e não 
admite honra, inteligência, nem merecimento em homem que não 
fosse capaz de cortar as orelhas a um miguelista, se ele estiver por 
isso. Já vê que as duas famílias detestam-se. De parte a parte no 
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momento em que as relações de Amélia com Corte-Real fossem 
percebidas, imagine o meu amigo que não iria! 
 
― Então eles namoravam-se? 
 
― Pois eu não lhe disse já que sim? 
 
― Não, senhor: disse-me que Amélia passeava repetidas vezes no 
cemitério para vê-lo, mas que não o via muitas vezes. Eu queria 
saber como se encontraram... porque... desejo saber como é que a 
gente pode sair de um encontro desses!... Não há muito que me vi 
entalado com um desses encontros... Eu tinha o recado na ponta da 
língua, e, quando vi a mocetona, que não era coisa de atarantar um 
estudante de lógica, pegou-se-me a língua ao céu da boca, como diz 
não sei que poeta...vox faucibus hoesit... Que lhe disse ele quando a 
viu? 
 
― Isso é que eu não sei, porque não ouvi. O que sei é que se falavam 
por cartas, e entretiveram assim relações seis meses. Por fim, 
descobre-se o namoro. Corte-Real falava da rua para a janela com 
Amélia: um tio dela é avisado; espera-o no pátio, com a porta 
fechada, e, quando ele principia a dizer belas coisas, o tal bruto abre 
a porta, e descarrega-lhe quatro bordoadas, que o puseram fora do 
combate. No dia seguinte, mandou-lhe a casa a capa, o chapéu, e 
uma clavina, que fora três vezes batida à queima roupa do tal 
varredor de feiras. 
 
― E depois? 
 
― D. Amélia, duas horas depois, foi mandada entrar numa liteira, e 
conduzida a casa deste padre. 
 
― Para quê? 
 
― Para ninguém saber o seu destino, enquanto vinha de Lisboa, 
onde ela tinha o conselho de família, uma ordem para ser recolhida 
a um convento. 
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― E Corte-Real que fez? 
 
― Curou as feridas da cabeça, e indagou o destino de Amélia. Como 
o não soube, caiu numa melancolia profunda, teve acessos de 
loucura, e, pelo que o senhor me disse, está hoje no hospital de 
Rilhafoles. 
 
― E Amélia casou-se? 
 
― Pois no casamento é que está o interessante da história. 
 
Quinze dias depois da sua vinda para aqui, chegou de Coimbra o 
irmão do padre. Parece que sentiu por Amélia o que era muito 
natural que sentisse. Amou-a, mas não ousou declarar-se, porque 
sabia os precedentes, que a trouxeram a esta casa. Ela, por si, 
tratava-o com a fria delicadeza da indiferença, até ao momento, em 
que recebeu de uma sua tia a notícia de que viera ordem do 
conselho de família para ser conduzida a Lisboa, e lá recolhida em 
um convento. 
 
Lida a carta, Amélia ofereceu-se como esposa do bacharel. O 
imprudente sem mais nem menos, aceitou a oferta. Alcançou do 
arcebispo dispensa de banhos e consentimento do tutor: o irmão, 
sem consultar a filosofia, a religião, e a consciência, casou-os. Na 
tarde do dia das bodas, chegou a liteira que devia levar a órfã a 
Lisboa. Amélia apresentou-se a seu tio com um desdenhoso sorriso, 
e disse: “Não tenho dúvida nenhuma em ir para Lisboa, e para um 
convento, mas é necessário que meu marido vá comigo.” 
 
― Seu marido! ― exclamou o tio estupefato. 

 
*** 

 
― Dias depois, esta vítima dos seus caprichos, caiu doente. O 
médico capitulou-lhe a enfermidade de tísica no primeiro grau. O 
marido arrependeu-se muito cedo. Ela não se arrependeu, porque 
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sabia que dava um passo que devia matá-la. E, com efeito, está ali... 
está morta... 
 
...Aívem ela e o padre... Falemos de outra coisa... 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Um ano depois, em Coimbra, dizia-me Valadares: 
 
― Olha que tive carta do abade de Alpedrinha. D. Amélia morreu, e 
as suas últimas palavras ao marido foram estas: MORRO POR 

CAPRICHO. 
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UMA PAIXÃO BEM EMPREGADA 
 

O meu amigo Valadares, em uma tarde formosa, passeando comigo 
no Penedo da Saudade, sentou-se, acendeu um cigarro com 
perfeição acadêmica, abriu a carteira, e recitou-me os versos, que, 
um ano antes, me recitara em Alpedrinha. 
 
— Lembras-te? — disse ele. 
 
— Perfeitamente. Prometeste contar-me então uma história. 
 
— Vou cumprir a promessa. 
 
— E disseste que o teu conto prendia muito com aquela casa. 
 
— Disse, e vais ver porquê. Olha que eu não vou fazer estilo. 
Prepara-te para uma narração simples, e clara. Não pertenço à escola 
dos nossos lapidários de palavras, que nos dizem em estilo de 
Corneille as cenas cômicas de Molière. A minha história, se tal nome 
lhe cabe, é uma tragédia com muitas cenas de farsa. Ainda que me 
não vejas rir, tens a liberdade da gargalhada. Aí vai: 
 
Em 1843 fui à feira do Santo Antônio a Vila-Real. Encontrei aí uma 
família que mora uma légua distante de minha casa. Compunha-se 
de uma senhora idosa, que era mãe de um cavalheiro, e este 
cavalheiro era pai de uma bonita mulher, que teria dezoito anos. 
Gostei dela, ou antes confirmei a simpatia que ela me tinha presa 
desde que a vi, pela primeira vez, dois anos antes, numas férias 
grandes. Não lhe disse quase nada. Eu era rapaz de dezoito anos, e, 
aos dezoito anos, um moço de aldeia tem o coração acanhado, e cora 
facilmente, quando encontra os olhos de uma mulher, suposto que 
os veja constantemente em sonhos. A rapariga chamava-se 
Miquelina; isto não faz ao caso; mas sempre te digo que nunca 
supus poder pronunciar este nome sem lágrimas... O que é o 
tempo!... 
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Combinamos partir juntos de Vila-Real. Não recordo na minha vida 
um dia mais feliz do que o dia da nossa partida! A familiaridade 
animava-me a dizer algumas palavras daquelas que nunca 
exprimem senão a sombra do sentimento. Miquelina corava, mas 
nem por isso sustinha as rédeas do cavalo para esperar a avó e o pai, 
que vinham alguns passos distantes. 
 
Teríamos andado légua e meia, quando o macho em que vinha 
montada a velha tomou susto de um tiro, que se deu ao lado da 
estrada, recuou, e deu em terra com a pobre senhora. Acudimos 
todos. 
 
Encontramos-lhe uma fratura profunda na cabeça, e uma perna 
quebrada. Perguntamos se dali perto haveria uma casa onde nos 
recolhêssemos. Encaminharam-nos a Alpedrinha, e a casa era a do 
padre onde me encontraste. 
 
O acolhimento que nos deram foi excelente. Encontrei aí o irmão do 
abade que era meu contemporâneo em Coimbra. Os facultativos 
disseram que era impossível continuar jornada, e aí ficamos vinte 
dias. 
 
Neste espaço de tempo, sonhei a felicidade, por que hoje sei que não 
existe a realidade desses sonhos. Fui muito feliz, senti-me poeta, 
idealizei à sombra de Miquelina coisas e pessoas que nunca tiveram 
senão matéria vilíssima para as aspirações do poeta. Enfim, meu 
caro, cheguei a recuperar a fé perdida nas coisas da Providência, 
porque me parecia impossível tanta felicidade sem consentimento 
especial da Providência. 
 
Disse a Miquelina tudo que humanamente pode dizer-se. Traduzi-
lhe em palavras os êxtases, que as não tinham. Interessei-a na 
compreensão da minha alma, e arranquei-lhe uma palavra, que mil 
vezes lhe morrera nos lábios, como queimada pelo ardor do pejo. 
Quando ela me disse “amo-o” se não endoideci de contentamento, é 
porque a disposição do meu cérebro é invulnerável aos golpes da 
demência. Hoje rio-me disto, e tu, se te não ris, agouro-te que não 
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poderás dizer o mesmo a respeito da tua cabeça, passados alguns 
anos. 
 
— Por quê? 
 
— Porque das duas uma: ou doido, ou cínico. Tomar a sério a 
sociedade é endoidecer. Viver com ela em boa paz é escarnecê-la. 
Ou doido ou cínico. Não enlouqueci; mas depravei-me. Este 
escárnio, que indistintamente voto a tudo, é a negação da piedade 
para todas as dores nobres, e a do ódio para todos os prazeres 
infames. Não me espanta nada. Aperto a mão do mais corrupto, e a 
do mais virtuoso com a mesma graça. Recebo todos os desaforos 
como fatos consumados. Não dou dez reis pela virtude dos 
missionários do Japão, nem daria cinco de volta se eles me 
trocassem a sua fé pela minha ilustrada impiedade. Eu e eles somos 
bons, ou maus: como quiserem. Eu acho que todos somos excelentes 
filhos de Deus, e Deus, que nos conserva, lá sabe a razão porque o 
faz... 
 
— Tu não sentes o que dizes... 
 
— Estás a brincar comigo!... Pois não sinto o que digo?! Tu não vês o 
que está dentro deste homem, nem podes ainda ajustar à face do 
cadáver a máscara que o retrate... 
 
— Mas é possível ser-se o que tu és?! 
 
— Se é!... Se me não tivesses interrompido, já sabias a razão porque 
o sou... Nada de interrupções... Se começo a divagar, digo diabruras, 
perco-me em abstrações, que te hão de parecer pretensiosas, e lá vai 
a história... 
 
— Palavra, que não te interrompo... 
 
— Quando saímos de Alpedrinha, as minhas intimidades com 
Miquelina eram já suspeitas ao pai, que não se entremetia 
paternalmente no negócio. Sabes que eu tenho uma sofrível casa, e 
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Miquelina não era muito mais rica. Era possível, e até vantajoso um 
casamento. Murmurou-se neste assunto em casa do padre, e eu fui 
consultado por ele. 
 
Isto arrefeceu-me um pouco. Não queria que me viessem tão cedo 
direitos ao materialismo. A pequena, porém, não tinha culpa. Eram 
coisas da velha, que quebrara a perna, mas ficara com a alma inteira 
para seguir o reto caminho, a lógica implacável do namoro, banhos, 
casamento, filhos, aborrecimento, barrete de dormir, catarro, 
cangalhas no nariz, e reumatismo. 
 
Eu amava verdadeiramente Miquelina. Instado pelas perguntas do 
oficioso abade, respondi que me casaria um ano depois, porque não 
queria dar tal passo sem o consentimento de um tio, que fora 
receber ao Brasil uma herança, que viria aumentar 
consideravelmente a minha casa. 
 
Ficamos nisto. 
 
Três vezes por semana, durante os dois meses de férias, visitei 
Miquelina, e revalidei os meus votos, porque esta paixão não era das 
que fogem quanto mais fáceis se aproximam. A minha Beatriz 
parecia-me boa de coração, ajuizada de cabeça, fina de espírito, e 
enquanto à cara, ao corpo, e ao donaire... dir-te-ei que as seduções 
eram tantas, e tão a propósito que nunca tive ocasião de me sentir de 
uma ilusão desvanecida. Vim para Coimbra. A nossa despedida foi 
patética. Beijei-lhe a testa pela primeira vez. Comprimi-a ao coração 
com o entusiasmo do primeiro abraço. Recebi da sua mão trêmula, 
como prenda, o lenço com que enxugara as lágrimas, e retirei-me 
com o coração partido, mas vaidoso de esperanças, que a saudade 
me dourava no meu lindo futuro. 
 
Logo que aqui cheguei, escrevi-lhe. Imagina o que eu lhe diria! Eram 
vinte folhas de papel, escritas em todas as estalagens onde pernoitei, 
e fechadas com uma espécie de hino de lágrimas, em que se me foi 
tudo o que a minha alma podia dar de superior àquilo que todos os 
homens sabem dizer numa carta de namoro. 
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Respondeu-me. A sua carta era simples, mas os toques eram 
verdadeiros... pareciam-no... via-se ali a mulher que escreve a 
primeira carta, o coração tímido que balbucia os sons de uma 
selvagem inocência, que é a felicidade do homem que primeiro os 
tira do coração de uma virgem. 
 
Três meses assim, três meses de uma vida fantástica. Ânsias 
insaciáveis das suas cartas. Tristezas doces quando me faltavam 
num correio. Zangas sem ódio, se o coração de tão longe a criminava 
de ingrata... três meses assim... e no fim de três meses... adivinha o 
que aconteceu... 
 
— Eu sei cá... morreu? 
 
— Não. 
 
— Veio cá ter contigo? 
 
— Não. 
 
— Abandonou-te? 
 
— Abandonou. 
 
— Isso é incrível! 
 
— Acredita. Agora adivinha por quem eu fui preferido. 
 
— Eu só te conheço a ti na tua terra... 
 
— Imaginas que algum dândi a requestou de modo que a frágil 
criatura sucumbiu às seduções invencíveis? 
 
— Só assim. 
 



32 
 

— Ora adeus! Tu não adivinhas, porque não sabes nada de 
mulheres... 
 
— Foi o pai que a forçou a casar-se com algum brasileiro muito 
rico?... 
 
— Também não... 
 
— Diz lá isso, que estou impaciente... 
 
— Pois lá vai: a minha querida Miquelina, o meu anjo que corava se 
o meu hálito lhe roçava nas faces, a minha pudibunda Virgínia que 
recebeu o meu primeiro beijo a tremer, a minha mimosa sensitiva 
que parecia ressequir-se à míngua dos meus carinhos... sempre 
queres que te diga? 
 
— Pois então? 
 
— A minha prometida esposa... fugiu com um... digo? 
 
— Acaba, homem! 
 
— Com um lacaio da casa!... Olá! não fiques assim atordoado! Rite, 
como eu... 
 
— Isto é inconcebível!... E depois? 
 
— Depois... que queres que eu te diga? 
 
— Que fim teve essa mulher? 
 
— Foi agarrada por ordem do pai, e o lacaio morreu arcabuzado 
sumariamente para não dar que fazer à justiça. 
 
— E ela... vive? 
 
— Creio que sim. 
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— Na companhia da família? 
 
— Não... Tu não me disseste que viras no Porto... Fiquemos aqui... 
 
— Isso de modo nenhum... Hás de concluir... 
 
— Pois sim... que importa!... Não me disseste que viste no Porto 
uma meretriz que revelava uma boa educação, e não queria dizer 
donde era, nem como viera àquela vida?... 
 
— Disse... mas não se chamava Miquelina... 
 
— Isso não faz nada ao caso... Rosa, ou Miquelina, é a mesma... é a 
minha prometida esposa, é o anjo dos meus primeiros amores, é a 
pomba alvíssima da inocência que encontrei em Alpedrinha... É 
ela... Basta... É noite... Vou fazer monte, e depois, se te quiseres 
embriagar comigo, vamos ao Paço do Conde, e beberemos à saúde da 
excelentíssima Miquelina Alpoim e Malafaia, vítima de uma paixão 
pelo infeliz lacaio, que desceu ao túmulo... das ilustres vítimas. Já 
sabes como se faz um cínico? A esses parvos, que por aí andam a 
gaguejar um ceticismo que cheira a cueiros, dá-lhe com uma 
palmatória. 
 
E não tornou a falar-me nesta mulher. 
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DE ABISMO EM ABISMO 

 
 
Eu é que não podia satisfazer a minha curiosidade com a descosida 
revelação de Valadares. 
 
Muitas vezes acalorei a questão do cinismo, aplicando-a a 
Miquelina; mas este nome enfurecia-o de tal modo, que as nossas 
relações estiveram a romper-se, e reataram-se com a condição de eu 
nunca lhe tocar ligeiramente em semelhante assunto. 
 
Sujeitei-me; mas, na primeira ocasião prosperada pelo acaso, 
alcancei esclarecimentos, que elucidam a degradação da pobre 
mulher. 
 
Em 1848, Miquelina vivia ainda no Porto. A sua vida já a sabem. 
Como veio ela tão abaixo? 
 
Foi assim: 
 
Alguns dias depois da fuga vergonhosa com o defunto lacaio, 
Miquelina foi conduzida a Lisboa. A avó, que pôde sobreviver ao 
golpe, quis salvar a neta da cólera do filho. Este ausentara-se para 
Chaves, no momento em que a filha entrara em casa. De lá, 
escrevendo à mãe, dizia-lhe que desse à infame algum destino, 
porque, enquanto a sua presença envergonhasse aquela casa, nunca 
ele tornaria ali. 
 
Daquela família estava em Lisboa um magistrado, tio materno de 
Miquelina. Foi este o encarregado de recebê-la durante alguns meses 
na sua casa. 
 
Não se passaram muitos dias, sem que Miquelina revelasse os seus 
instintos. Namorava escandalosamente um homem, sem nome, que 
frequentava as janelas de um alfaiate, que morava em frente. 
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O magistrado suspeitou, e proibiu-lhe o uso das janelas. O homem, 
que, por força, havia de ter um nome, e poderia muito bem chamar-
se José Maria, não era tão escasso de meios que não comprasse um 
criado da casa. O criado era o intermédio da correspondência, 
menos da última carta, surpreendida pelo magistrado. Esta carta 
autorizava José Maria a empregar a força judicial para tirar de casa 
Miquelina. Nesse mesmo dia, a perigosa “donzela” foi mudada para 
casa de um general, cunhado de seu tio. 
 
O general era solteiro, homem de cinquenta e tantos anos bem 
conservados, admirador das boas mulheres, e vigoroso ainda para 
não desmentir o culto, quando se lhe pedissem provas práticas das 
teorias um pouco irrisórias na sua idade. 
 
Tinha consigo duas irmãs, mais novas, que, mutatis mutandis, 
professavam as ideias do irmão. 
 
Dito isto, vê-se que a casa, onde Miquelina foi reclusa, era um 
viveiro de moral. 
 
Foi bem recebida, e até muito bem aconselhada. As irmãs do general 
falavam muito da virtude, e da honra. Quem as não conhecesse, 
acrescentaria duas mártires inéditas às onze mil virgens conhecidas, 
de que Byron duvidou, e eu não me sinto muito propenso a 
acreditar, nem o meu amigo Valadares. 
 
O José Maria não sei que fim levou. Seria algum desses quatro que 
em 1845 se precipitaram dos “Arcos das Águas-livres!?” Se foi, não 
andou bem, porque fez as coisas de modo que ninguém fala dele. 
Os Werthers sabem escolher as ocasiões, senão... é melhor deixarem-
se morrer de tédio, que é a morte que me espera a mim, e a ti, leitor, 
no fim deste livro, se não morreres no meio. 
 
O general namorou Miquelina. Namorando-a, seduziu-a. 
Seduzindo-a, abriu-lhe a outra meia porta da corrupção. 
 
Porque foi assim que as coisas se passaram: 
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Miquelina afeiçoou-se ao general, como se afeiçoara a Valadares, ao 
lacaio, e ao José Maria. Trazia o cunho da perdição! Era uma destas 
desgraçadas que a gente vê cair, cair, cair a despeito de todos os 
estorvos! Que Deus, ou que demônio imprime o movimento nestas 
máquinas, sem coração nem cabeça? Não se sabe! A verdade é que 
eu sinto vontade de chorar essas vítimas cegas de um destino 
bárbaro, e tenho fúrias de blasfemo quando me dizem que Deus se 
entremete nas coisas deste mundo... Vamos adiante, senão atiro a 
pena fora, e rasgo o papel... 
 
Ora já vedes que o general era um devasso, e a pobre menina deve 
merecer-vos uma pouca de compaixão, se eu vos afianço que o 
amou, até ao ciúme. 
 
Disseram-lhe um dia que uma mulher de capote e lenço entrara no 
quarto do general, que era ao rés da rua. Miquelina estava doente de 
cama. Ergueu-se com febre, vestiu-se precipitadamente, desceu as 
escadas cambaleando de fraqueza, escutou à porta do traidor, e 
ouviu risadas, e palavras obscenas. 
 
Era noite, quando isto se passava. 
 
As irmãs do general deram pela falta da hospeda, e desceram a 
procurar o irmão. Miquelina, quando as sentiu, na incerteza do que 
devia responder-lhes, fugiu. Fugindo, achou-se numa rua que não 
conhecia, atravessou umas poucas, chegou a uma praça onde 
encontrou umas mulheres esfarrapadas que a trataram por tu, e 
fugiu até deparar as escadas de uma igreja, onde um soldado lhe 
veio dizer palavras desconhecidas. 
 
Fugiu ainda; mas a desgraça corria a par dela. 
 
O frio da noite, e a febre do coração aniquilaram-na. Sentou-se num 
portal, e desmaiou. Uma patrulha deu-lhe com a ponta do pé, e a 
desgraçada não respondeu. Tomaram-na como bêbeda, e foram seu 
caminho. 
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Outra patrulha sacudiu-lhe a cabeça pelos cabelos. Miquelina 
gemeu, abriu os olhos, e pediu erguendo as mãos que a deixassem 
morrer. Estava perto do hospital de São José. Os soldados pediram 
socorro ao próximo corpo da guarda, e mandaram-na para lá. 
 
No hospital, deram-lhe uma cama na enfermaria... não sabemos que 
enfermaria; mas parece que o facultativo, na visita de manhã, 
mandou retirar a mulher para um quarto particular, pago à sua 
custa. 
 
Que foi o que ela disse ao médico? Nada. Seria nele um arrojo de 
caridade? Não. “Pois não tens uma palavra boa para explicar uma 
ação nobre?” Nobilíssimos leitores, deixai-me supor que sois 
melhores pessoas que o médico. O que ele queria era uma criada, 
com as feições de Miquelina. As despesas da cura, além de ficarem 
encontradas no seu ordenado, seriam pequenas. Uma febre benigna 
não resistiria ao tratamento de oito dias. 
 
Mas, ao sétimo, Miquelina fugiu do hospital, favorecida pela 
enfermeira, em cuja casa foi residir. 
 
Desde esse dia, chamou-se Rosa... 
 
— Que bonita rapariga é aquela que está em casa da A*** na calçada 
do Duque? 
 
— É uma rapariga da província, pela pronuncia: chama-se Rosa, 
mas não diz de onde é, nem quem a trouxe ali. 
 
— Parece bem educada! 
 
— Parece... e não é desbocada... Não tem ainda a consciência do seu 
ofício... É necessário que perverta a linguagem, se quiser celebrizar-
se... 
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— De quem falam vocês? — disse um terceiro, que, na Praça do 
Rocio, veio associar-se ao grupo. 
 
— Daquela Rosa, que tu denominaste um querubim precipitado na tua 
poesia. 
 
— E é... 
 
— É!...pois tu sabes a vida dela? 
 
— Sei... 
 
— Contas? 
 
— Não... 
 
Este terceiro era Valadares. 
 
Teve ele coragem de vê-la face a face? 
 
Não teve: entrou ali com uma máscara na terça feira de Entrudo. 
 
Conheceu-o ela? Conheceu: porque no dia imediato desapareceu de 
Lisboa. 
 
É por isso que eu a vi no Porto em 1848... 
 
O general é hoje conde. O menos torpe dos florões da sua coroa é 
este... Foi honrado e hospitaleiro!... 
 
Valadares embriaga-se todos os dias, e não pode assim viver muitos 
mais, porque já não sente no paladar o ácido do conhaque. 
 
E Miquelina? 
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Há mais de seis anos que os estudantes da escola médico-cirúrgica 
do Porto a retalharam fibra a fibra com os seus escalpelos 
observadores. 
 
Já vedes que morreu no hospital, e foi em pedaços atirada ao 
monturo da santa casa, depois de se prestar, como cadáver, às 
lucubrações da anatomia. 
 
Podeis não acreditar tudo, ou parte disto... Olhai, porém, que vos 
não dei aqui a verdade descarnada como ela é no conto melindroso, 
que vos contei. Escondi-vos metade. 
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AVENTURAS DE UM BOTICÁRIO DE ALDEIA 

 
 
O Sr. Manuel Pires, farmacêutico aprovado por outro farmacêutico 
que não foi aprovado em parte nenhuma, estabeleceu a sua botica 
numa aldeia do concelho de Carrazedo de Monte Negro. O seu 
laboratório químico era um fogareiro e uma retorta de vidro, 
emendada no colo por um cilindro de lata. A sua livraria era 
o Médico lusitano, in folio; uma Farmacopeia, edição de 1700; e um 
pequeno volume intitulado — Segredos da natureza. Os lotes, que 
eram seis, continham garrafões de barro vidrado, atapulhados de 
ervas, que tinham o merecimento cronológico de serem 
contemporâneas dos garrafões. Afora isto, não sei que líquidos 
verdes e amarelos e azuis variegavam um dos lotes, que, pelos 
modos, continha os remédios heroicos, como óleo de amêndoas 
doces, extrato de amoras, solimão, e óleo de mamona. 
 
Com tantos elementos não admirava nada que o Sr. Manuel Pires 
fosse um sábio, não digo consumado, mas superior à inteligência de 
alguns cirurgiões daquela redondeza. 
 
Apenas estabelecido, este filho bastardo de Hipócrates honrou as 
cinzas de seu pai fazendo a cura radical de uma espinhela caída na 
pessoa da Sra. Terezinha da Fonte. Este triunfo da farmácia sobre a 
espinhela elevou o Sr. Pires, não direi até às colunas do Zacuto, mas 
até onde podiam levá-lo as suas aspirações de mestre Manuel Pires, 
como respeitosamente lhe chamavam os seus numerosos fregueses. 
 
Um segundo triunfo veio consolidar a reputação adquirida no 
primeiro. A cura de uma ostrução, que eu não sei o que é, e outra de 
umas almorreimas renitentes, não deixou nada a desejar por aqueles 
arredores. 
 
O Sr. Manuel Pires soube tirar partido dos dotes que a Providência 
lhe cedera. Relacionou-se com o pároco, com o regedor, com o juiz 
de paz, e associou-se assim a um triunvirato, que decidia dos 
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destinos da freguesia. E o que eles não fizessem dez léguas em redor 
ninguém o faria. Uma vez ouvi eu dizer ao tio Antônio da Poça que 
o sobredito juiz de paz se correspondia com os governos de Lisboa. 
Não posso abonar na sua íntegra a verdade do dito; mas não será 
sem fundamento a coisa, atendendo à importância de um juiz de 
paz, quando se trata de fazer um deputado. 
 
O boticário era uma figura incapaz das honras anatômicas do 
romance. Tinha a cara vermelha como um molho de beterrabas. Os 
rofegos das bochechas caíam-lhe em forma de sanefas sobre os 
colarinhos engomados com pós de batata. 
 
As ventas eram dois vulcões que resfolegavam lavas de simonte; e, 
não sei porque analogia estupenda, os dentes acavalados simulavam 
uma Herculanum em miniatura, um destroço de pilastras e ogivas e 
capitéis. 
 
Como quer que fosse, o Sr. Manuel Pires, aos quarenta anos, contava 
quarenta conquistas das melhores raparigas da freguesia. E, honra 
lhe seja feita, não deu nunca pasto nos soalheiros, nem consta que 
desse o menor escândalo. Lá como ele fazia as coisas, e a felicidade 
dos seus triunfos, vai o leitor ajuizar, se, em desconto dos seus 
pecados, quiser ler uma página altamente dramática da biografia do 
nosso amigo. 
 
Manuel Pires foi chamado um dia para curar uma dor de reins na 
pessoa da tia Maria do Eiró. Não é necessário dizer que a moléstia 
obedeceu. Na mesma casa curou da triz o tio João, e por fim talhou 
o bicho com perfeição e felicidade à Mariquinhas, rapariga de uma 
vez, e coisa de pôr a cara a um lado a mais de quatro Antonis de 
socos que lhe andavam por lá a regougar palavras de ternura. 
 
O leitor não saberá o que é talhar o bicho, e eu, realmente lhe digo, 
que não consultei o dicionário das ciências médicas. Fiquemos com 
a nossa ignorância; e eu faço sinceros votos porque nos não seja 
preciso nunca talhar o bicho. 
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O caso é que o mestre Manuel Pires falou ao coração da rapariga, e 
fez-lhe vibrar todas as cordas da viola de alma. Não sei se a moçoila 
viu arcanjos, serafins, e brisas, e raios de lua a pratear lagos de anil. 
O que eu sei é que a boa da rapariga achava que eram pouco os 
olhos da cara para ver o Sr. Manuel Pires, que, diga-se a verdade, 
não era cético, nem carpia tristezas por desoras ao som do 
murmurar saudoso do sujo regato que lhe passava à porta. 
 
Felizmente para ele, o dono da casa foi atacado de um estalecídio que 
lhe caiu nos bofes, segundo a opinião do boticário, e a cura 
demorada desta séria enfermidade proporcionou aos ternos amantes 
ocasiões ditosas de se trocarem palavrinhas de porem o coração em 
maré-cheia de poesia chula. 
 
O diálogo, que mais concorreu para a solução final, foi 
incontestavelmente o seguinte: 
 
ELE — O deus Cupido fez dos olhos de vosmecê duas setas, que 
trespassaram o meu coração. 
 
ELA — E as palavras de vosmecê, como o outro que diz, são 
palavrinhas de mel a que não regeste meu sensível peito. 
 
ELE — Eu bem queria dizer a vosmecê as ternuras do meu coração, 
e as congeminências do meu pensamento. Vosmecê é mais bonita 
que Vênus, e Cupido é o deus do amor que me derrete aos pés de 
vosmecê 
 
ELA — Pois se vosmecê me tem amor para o bom fim o deve ter, 
que quem mal anda mal acaba, como o outro que diz. 
 
ELE — O fim para que eu falei a vosmecê só eu o sei; e a troco desse 
negócio faz míngua falarmos outra vez. 
 
ELA — Quando vosmecê quiser, e Deus o faça para bem, que lá eu 
querer-lhe isso quero eu, assim Deus me ajude, e o bicho me torne se 
assim não é. Uma rapariga que tem seus cretos não deve de perdê-
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los, e vosmecê bem entende as coisas que é sábio e homem de 
cabeça, por muitos anos e bôs. 
 
ELE — E vosmecê que os conte. Ora pois; o que se há de fazer ao 
tarde faça-se ao cedo. Se vosmecê me der duas palavrinhas esta 
noite, ouvirá da minha boca as afetíveis ternuras do meu amante 
coração, onde o deus Cupido cravou as mais duras setas. 
 
ELA — Pois se vosmecê promete de ter toda àquela de... sim, dizia 
eu, se vosmecê promete de ter toda àquela... sim... como diz lá o 
ditado... 
 
ELE — Pelo deus Cupido lhe prometo a vosmecê de lhe não pôr a 
minha mão, nem palavra lhe direi que seja contra a honra de 
vosmecê. 
 
A resistência da rapariga era impossível! Quando a eloquência, 
assim inspirada do íntimo da alma, regurgita em jorros nos lábios de 
um amante, é certo o triunfo. O amor é realmente o galvanismo dos 
estúpidos, desses cadáveres morais, que se levantam do túmulo da 
inteligência, e cantam lerias num alamiré celeste! Não nos 
recordamos de ter lido em romances franceses um diálogo tão fértil 
de imagens, tão vibrante de afetos, tão digno, enfim, de ser copiado 
na carteira destes obtusos amadores das salas, para os quais não há 
assunto, se lhes falharem as reminiscências do borda d'água. 
 
Manuel Pires retirou-se com os acicates do seu deus Cupido 
cravados n'alma, e foi, a toda a pressa, aviar duas tisanas, e quatro 
cáusticos para a numerosa clínica que o esperava. Sem exageração, 
este farmacêutico era uma pílula de Holloway viva! Resumia todas 
as virtudes da revalenta arábica. Logo que o anjo da guarda, não 
pudesse salvar o enfermo das agressões mefíticas do espírito mau, 
Manuel Pires, anjo sublime do charlatanismo, com dedo inspirado, 
apontava a enfermidade, quer na boca do estômago, quer nos bofes 
quer nos miolos! Este homem desprezava a nomenclatura de Bichat, 
de Soares Franco, e de tantos outros criadores de nomes bárbaros 
que não fazem nada à saúde do cidadão. Honra lhe seja feita! 
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O nosso homem, aviadas as receitas, tirou do bolso uma coisa 
enorme de cobre defumado; levantou as camadas de metal, que 
guardavam não sei que pitonisa mágica, e, por fim de contas, era um 
relógio, cujo invólucro supria à farta uma bacia de semicúpios. 
 
Eram 8 horas. Na aldeia é esta a hora dos amantes. Manuel Pires 
enfiou as suas meias de lã até à cintura, calçou os sapatos 
confidentes de mil empresas semelhantes, dobrou galhardamente o 
seu pau de carvalho ferrado de amarelo, e partiu. 
 
Às 8 e um quarto, estava Manuel Pires no quinteiro da Mariquinhas, 
esperando-a, com a ansiedade própria da sua organização nervosa. 
Maus fados quiseram que naquela noite, e a tais horas, andasse fora 
de casa o tio João do Eiró. A rapariga entendeu que devia esconder 
em casa o seu boticário, enquanto o pai não recolhesse. Quis 
primeiro sumi-lo na corte das vacas, mas lembrou-se que o pai, 
antes de deitar-se, costumava ir afagar a sua vaca castanha, pela 
qual na feira dos 8 rejeitara sete moedas e um quarto! Meteu-o, 
depois, na loja da égua, mas a bestinha, egoísta e ciumosa da 
manjedoura, não compreendeu que o Sr. Manuel Pires era um 
racional, e jogou-lhe uma parelha de coices, que por um tris o não 
remeteu à galeria póstuma dos farmacêuticos ilustres. Introduziu-o 
no curral dos carneiros, mas a entrada do infeliz amante foi recebida 
com uma escaramuça de marradas, como se um lobo cerval os 
surpreendesse. Ultimamente, Mariquinhas, melhor avisada, levou o 
seu paciente amante para a cozinha, levantou um alçapão, fê-lo 
descer uma escada, e, quando descia mansamente o fatal alçapão, 
entrava o pai. 
 
— Que fazes tu aí, rapariga? — bradou ele. 
 
Mariquinhas atrapalhou-se, e coçou a cabeça com ambas as mãos. 
 
Deve saber-se que o tio João desconfiava que a filha, quando podia, 
lhe roubava das caixas o seu saco de milho, que vendia para 
comprar, à surrelfa, o seu cordãozinho de ouro. 
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Na loja, onde o boticário desceu, estavam as caixas do milho, e não 
há nada mais natural que a irritação do velho, quando apanhou a 
rapariga em flagrante delito. 
 
— Onde está a chave deste alçapão, rapariga? interpelou o tio João 
no mesmo diapasão. 
 
— A chave tem-na vosmecê. 
 
O homem entrou no seu quarto, próximo da cozinha, e veio com a 
chave, resmungando: 
 
— Ora deixa-te estar, que não hás de cá tornar pô-lo vezo, minha 
cabra de não sei que diga! 
 
Fechou o alçapão, e foi-se deitar. 
 
A loja não tinha outra saída. O boticário, por tanto, achava-se numa 
posição falsa, diz o leitor. Ele sabia lá o que eram posições falsas! O 
que ele fez primeiro foi apalpar. Encontrou uma caixa, e disse lá 
consigo: “no chão não me deito eu.” Continuou fleumaticamente a 
fazer o seu juízo crítico do local em que se achava, e esbarrou com o 
nariz num presunto. Não obstante, o Sr. Manuel Pires tirou uma 
segunda conclusão: “de fome não morro eu.” Mais adiante esbarrou 
numa pipa, e teve a pachorra de lhe tocar com os nós dos dedos 
para ver se estava cheia. E o caso é que estava! Manuel Pires era um 
onagro de felicidade! “Deixa correr o mundo!...” disse ele, e estirou-
se francamente sobre a caixa à espera de um sono regalado. 
 
Passara-se uma hora, e o boticário, começando a pensar seriamente 
na sua situação, teve momentos de Napoleão na ilha de Santa 
Helena! Aplicou o ouvido, e nem um sussurro ouviu na cozinha. 
Sentiu frio, por que em dezembro não é fácil aquecer o corpo no 
fogão do amor. Deu alguns passos maquinais, buscando uma saída 
qualquer, e encontrou um albardão. “Valha-nos ao menos isto,” 
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disse ele, e pegou do albardão, colocou-o convenientemente sobre si, 
e tornou-se a deitar. 
 
Agora falemos das cólicas de Mariquinhas. 
 
Como sabem, o pai deitou-se, e a rapariga recolheu-se ao seu quarto, 
já que não posso dizer ao seu palheiro. Alma de pedreneira, ferida 
pelo fuzil do amor, a moçoila não atinava com a maneira de pôr no 
olho da rua o seu querido farmacêutico. Inspirada pelo derradeiro 
esforço da sua dor sublime, lembrou-se de pôr em execução um 
plano digno de melhor sorte. 
 
O pai ressonava profundamente, Maria, pé ante pé, entrou-lhe no 
quarto e saiu com as calças, em cujo bolso estava a chave. Judite não 
saiu mais contente da tenda de Holofernes! 
 
Abriu o alçapão com sutileza, mas, no momento em que o 
levantava, os gonzos rangeram, e o lavrador, que sonhava com um 
saco de milho que lhe emigrava das tulhas, saltou abaixo da cama, 
gritando: “ó rapariga!” 
 
Não se diz, em linguagem Portuguesa, sem um conhecimento 
profundo dos clássicos, a atrapalhação da cachopa! O tio João 
procurou as calças, e não as achou, mas o caso urgia. Mesmo em 
camisa (proh pudor!) saltou do quarto para a cozinha, já quando a 
filha se esgueirava, escada abaixo, para o quinteiro. 
 
O tio João, contra todas as leis da decência, foi atrás de sua filha, e 
filou-a pelo gasnete: 
 
— O que ias tu fazer à loja, Maria? 
 
— Raios me parta (disse ela a chorar) se eu ia à caixa do pão ou dos 
feijões! 
 
— Então a que ias tu lá, diabo? 
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— Assim me Deus salve, em como lhe não tirei nem um graeiro da 
caixa... 
 
O tio João sentiu frio, e reconheceu que a brisa gelada da noite lhe 
soprava nas pernas. Tornou para a cozinha, e foi direito ao alçapão; 
mas... ai dele!...o alçapão estava aberto, e o honrado chefe de família 
resvalou com todo o peso da sua bestialidade até à loja. 
 
Manuel Pires soltou um urro de surpresa, que já não foi ouvido pelo 
João do Eiró, que desmaiara. 
 
Maria, ainda no quinteiro em postura de Dido lastimosa, ouviu um 
ruído, mas supus que era o cair do alçapão. Atravessou a cozinha, 
amaldiçoando a sua sorte, e meteu-se no seu quarto a pensar no 
desenlace daquela tragédia. 
 
A tia Maria do Eiró, acordando, não achou na cama o seu velho, e 
sentiu ciúmes, pela primeira vez na sua vida. Chamou com voz do 
íntimo, três vezes, o seu João, e como ninguém lhe respondesse, a 
mulher começou a vestir-se, enfiando responsos a Santo Antônio, de 
mistura com não sei quantas pragas, que ela rogava ao sumidouro 
das suas socas. 
 
E a filha, cosida com as mantas, nem uma palavra! 
 
A tia Maria acendeu a candeia, e foi direita à cozinha, que era o 
ponto convergente de todas as operações daquele drama. Viu o 
alçapão aberto, e não tinha ainda reconcentrado em si todo o horror 
daquela fatalidade, quando ouviu um gemido surdo que vinha lá 
debaixo. A pobre mulher lembrou-se que estava roubada! Abre a 
janela e grita desentoadamente “aqui del-rei ladrões!” A vizinhança 
alarmou-se, e pouco depois os 60 fogos daquela aldeia 
aglomeravam-se no quinteiro do tio João do Eiró. 
 
Os mais destemidos rapazes da aldeia desceram à loja, e 
encontraram o pobre velho com a cabeça aberta por dois lados, e 
não sei quantas costelas desmanchadas. Reinou o silêncio do 
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mistério! Ninguém conjecturava a causa daquele estranho sucesso, 
quando um dos que farejavam os recantos da loja, descobre um pé 
por debaixo de um albardão! Levantou-se uma gritaria infernal: até 
que o mais resoluto, afastando o albardão, soltou um brado terrível 
de espanto: 
 
— O senhor mestre Manuel Pires! 
 
Hão de ter visto nos dramas descabelados um encapotado, que é 
necessariamente um rei, mostrar a cara, e petrificar uma súcia de 
perseguidores, que o atacam. Pois tal foi o efeito que o boticário 
produziu na chusma de valentões de foice roçadora, que o 
cercavam. 
 
O tio João, tornando a si, foi direito ao boticário para agradecer-lhe a 
prontidão com que viera curá-lo. Mas a tia Maria pôs tudo em 
pratos limpos: contou tudo a seu marido, que a escutava com cara 
de parvo, segundo convinha em semelhante conflito. 
 
Mestre Manuel Pires ia ser apregoado ladrão, por que a sua 
importância, passado o momento da surpresa, começava a sofrer 
uma grande baixa na opinião dos lavradores. 
 
Mas o seu caráter repelia tamanha afronta! A hora solene de uma 
honrosa satisfação estava chegada. O farmacêutico, superando com 
a sua voz o ruído da turba conspirada, disse: 
 
— Chamem cá a Mariquinhas que essa é que sabe do negócio como 
ele é. 
 
O Pedro da Eira, apaixonado de Mariquinhas, vendo, com olhos de 
amante, o segredo da coisa, quis logo ali partir a cabeça do seu rival. 
 
— Oh su’alma do diabo!...exclamou ele. 
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Contiveram-no. O Sr. João do Eiró chamou a filha. A pobre rapariga 
era uma cascata de lágrimas. Veio a muito custo, cuidando que era 
então a sua fim, como ela depois disse. 
A sua aparição impôs às multidões um respeitável silêncio. 
 
Mestre Manuel Pires falou assim, com ar de inspirado, e o braço 
direito em atitude profética: 
 
— Esta rapariga é minha mulher, se ma derem. Eu vim aqui a troco 
dela. Em bom pano cai uma nodoa. Mal remediado é mal acabado. 
Amanhã se Deus quiser leem-se os banhos, e não há nada mais a 
fazer aqui! 
 
A Mariquinhas ficou com cara de tola, e não cabia num sino. Os 
pais, desses não se fala. Mestre Manuel era o casamento mais 
vantajoso da freguesia. Endireitou as costelas ao sogro, bebeu à 
saúde da boa companhia, e casou com grande préstito, onde não 
faltou o juiz de paz, que teve de mais a mais o prazer de pendurar 
nesse fausto dia o hábito de Cristo na casaca. Nas bodas célebres 
para sempre, nos anais de Carrazedo de Monte-Negro, comeram-se 
dez cabritos assados com o competente arroz de forno. 
 
Já lá vão cinco anos. 
 
Mestre Manuel Pires espera ser deputado com um governo 
apreciador do verdadeiro talento; e a senhora Mariquinhas Pires já 
este ano veio a banhos de mar, e viu por aí baronesas, que lhe 
despertaram o louvável desejo de o ser. 
 
E há de ser, se Deus quiser.  
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COISAS QUE SÓ EU SEI 

 
 
Na última noite do Carnaval, que foi justamente aos 8 dias do mês 
de fevereiro, do corrente ano, pelas 9 horas e meia da noite entrava 
no Teatro de São João, desta heroica e muito nobre e sempre leal 
cidade, um dominó de cetim. 
 
Dera ele os dois primeiros passos no pavimento da plateia, quando 
um outro dominó de veludo preto veio colocar-se-lhe frente a frente, 
numa contemplação imóvel. 
 
O primeiro demorou-se um pouco a medir as alturas do seu 
admirador, e virou-lhe as costas com indiferença natural. 
 
O segundo, momentos depois, aparecia ao lado do primeiro, com a 
mesma atenção, com a mesma penetração de vista. 
 
Desta vez o dominó-cetim aventurou uma pergunta naquele 
desgracioso falsete, que todos nós conhecemos: 
 
— Não quer mais do que isso? 
 
— Do que isso!...— respondeu uma máscara que passava por 
casualidade, esganiçando-se numa risada que raspava o tímpano. — 
Olha do que isso!... Já vejo que és pulha!... 
 
E retirou-se repetindo — Do que isso... do que isso... 
 
Mas o dominó-cetim não sofreu, ao que parecia, a menor 
contrariedade com esta charivari. E o dominó-veludo nem sequer 
acompanhou com os olhos o imprudente que viera embaraçar-lhe 
uma resposta digna da pergunta, fosse ela qual fosse. 
 
O cetim (fique assim conhecido para evitarmos palavras e tempo, 
que é um preciosíssimo cabedal), o cetim, desta vez, encarou com 
mais alguma reflexão o veludo. Conjeturou suposições fugitivas, que 
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se destruíam mutuamente. O veludo era forçosamente uma mulher. 
A pequenez do corpo, cuja flexibilidade o dominó não encobria; a 
delicadeza da mão, que protestava contra o ardil mentiroso de uma 
luva larga; a ponta de verniz, que um descuido, no lançar do pé, 
denunciara debaixo da fímbria do veludo, este complexo de 
atributos, quase nunca reunidos num homem, captaram as sérias 
atenções do outro, que, incontestavelmente, era um homem. 
 
— Quem quer que sejas — disse o cetim — não te gabo o gosto! 
Tomara eu saber o que vês em mim, que tanta impressão te faz! 
 
— Nada — respondeu o veludo. 
 
— Então, deixa — me, ou diz-me alguma coisa ainda que seja uma 
sensaboria, mais eloquente que o teu silêncio. 
 
— Não te quero embrutecer. Sei que tens muito espírito, e seria um 
crime de lesa— Carnaval se te dissesse alguma dessas graças 
salobras, capazes de fazer calar para todo o sempre um Demóstenes 
de dominó. 
 
O cetim mudou de opinião a respeito do seu perseguidor. E não 
admira que o recebesse com rudeza no princípio, porque, em 
Portugal, um dominó em corpo de mulher, que passeia “sozinha” 
num teatro, permite umas suspeitas que não abonam as virtudes do 
dominó, nem lisonjeiam a vaidade de quem lhe recebe o 
conhecimento. Mas a mulher em quem recai semelhante hipótese 
não conhece Demóstenes, nem diz leso-carnaval, nem aguça a frase 
com o adjetivo salobras. 
 
O cetim arrependeu-se da aspereza com que recebera os atenciosos 
olhares daquela incógnita, que começava a fazer-se valer como tudo 
aquilo que apenas se conhece por uma face boa. O cetim juraria, pelo 
menos, que aquela mulher não era estúpida. E, seja dito sem tenção 
ofensiva, já não era insignificante a descoberta, porque é mais fácil 
descobrir um mundo novo que uma mulher ilustrada. É mais fácil 
ser Cristóvão Colombo que Emílio Girardin. 



52 
 

 
O cetim, ouvida a resposta do veludo, ofereceu-lhe o braço, e gostou 
da boa vontade com que lhe foi recebido. 
 
— Conheço — diz ele — que o teu contato me espiritualiza, belo 
dominó... 
 
— Belo, me chamas tu!... É realmente uma leviandade que te não faz 
honra!... Se eu levantasse esta sanefa de seda, que me faz bonita, 
ficavas como aquele poeta espanhol que soltou uma exclamação de 
terror na presença de um nariz... que nariz não seria, santo Deus!... 
Não sabes essa história? 
 
— Não, meu anjo! 
 
— Meu anjo!... Que graça! Pois eu ta conto. Como o poeta se chama 
não sei, nem importa. Imagina tu que és um poeta, fantástico como 
Lamartine, vulcânico como Byron, sonhador como Mac-Pherson e 
voluptuoso como Voltaire aos 60 anos. Imagina que o tédio desta 
vida chilra que se vive no Porto te obrigou a deixar no teu quarto a 
pitonisa descabelada das tuas inspirações, e vieste por aqui dentro a 
procurar um passatempo nestes passatempos alvares de um baile de 
Carnaval. Imagina que encontravas uma mulher extraordinária de 
espírito, um anjo de eloquência, um demônio de epigrama, enfim, 
uma destas criações miraculosas que fazem rebentar uma chama 
improvisa no coração mais de gelo, e de lama, e de toucinho sem 
nervo. Ris? Achas nova a expressão, não é assim? Um coração de 
toucinho parece-te uma ofensa ao bom senso anatômico, não é 
verdade? Pois, meu caro dominó, há corações de toucinho estreme. 
São os corações, que resumam óleo em certas caras estúpidas... Por 
exemplo... Olha este homem redondo, que aqui está, com as 
pálpebras em quatro refegos, com os olhos vermelhos como os de 
um coelho morto, com o queixo inferior pendente, e o lábio escarlate 
e vidrado como o bordo de uma pingadeira, orvalhada de banha de 
porco... Esta cara não te parece um grande rijão? Não crês que este 
baboso tenha um coração de toucinho? 
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— Creio, creio; mas fala mais baixo que o desgraçado está gemer 
debaixo do teu escalpelo... 
 
— És tolo, meu cavalheiro! Ele entende me lá! É verdade, aí vai a 
história do espanhol, que tenho que fazer... 
 
— Então queres deixar-me? 
 
— E tu?. Queres que eu te deixe? 
 
— Palavra de honra que não! Se me deixas, retiro-me... 
 
— És muito amável, meu querido Carlos... 
 
— Conheces-me?! 
 
— Essa pergunta é ociosa. Não és tu Carlos! 
 
— Já falaste comigo na tua voz natural? 
 
— Não; mas começo a falar agora. 
 
E com efeito falou. Carlos ouviu um som de voz sonora, metálica e 
insinuante. Cada palavra daqueles lábios misteriosos saía vibrante e 
afinada como a nota de uma tecla. Tinha aquele não-sei-quê que só 
escuta nas salas onde falam mulheres distintas, mulheres que 
obrigam a gente a prestar fé aos privilégios, às prerrogativas, aos 
dons muito peculiares da aristocracia do sangue. Todavia, Carlos 
não se recordava de ter ouvido semelhante voz, nem semelhante 
linguagem. 
 
Uma aventura de romance! dizia ele lá consigo, enquanto o dominó-
veludo, conjeturando o enleio em que pusera o seu entusiasta 
companheiro, continuava a fazer gala do mistério, que é de todas as 
alfaias aquela que mais alinda a mulher! Se elas pudessem andar 
sempre de dominó! Quantas mediocridades em inteligência 
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rivalizariam com Jorge Sand! Quantas fisionomias infelizes viveriam 
com a fama da mulher de Abdel-Kader! 
 
— Então quem sou eu?— prosseguiu ela. — Não me dirás?... Não 
dizes... Pois então, tu és Carlos, e eu sou Carlota... Fiquemos nisto, 
sim? 
 
— Enquanto eu não souber o teu nome, deixa-me chamar-te de 
“anjo”. 
 
— Como quiseres; mas sinto dizer-te que não és nada original! Anjo! 
É um apelido tão safado como Ferreira, Silva, Sousa, Costa... et cetera. 
Não vale a pena questionarmos: batiza-me à tua vontade. Ficarei 
sendo o teu “anjo de Entrudo”. E a história?... Imagina que te 
possuías de um amor impetuoso por essa mulher, que fantasiaste 
linda, e insensivelmente lhe curvaste o joelho, pedindo-lhe uma 
esperança, um sorriso afetuoso através da máscara, um aperto 
convulsivo de mão, uma promessa, ao menos, de se mostrar um, 
dois, três anos depois. E essa mulher, cada vez mais sublime, cada 
vez mais literata, cada vez mais radiosa, protesta eloquentemente 
contra as tuas instâncias, declarando-se muito feia, indecentíssima 
de nariz, horrível até, e, como tal, pesa-lhe na consciência matar as 
tuas cândidas ilusões, levantando a máscara. Tu que a não crês, 
instas, súplicas, abrasas-te num ideal que toca as extremas do 
ridículo, e estás capaz de lhe dizer que te abolas o crânio com um 
tiro de pistola, se ela não levanta a cortina daquele mistério que te 
dilacera uma por uma as fibras do coração. Chamas-lhe Beatriz, 
Laura, Fornarina, Natércia, e ela diz-te que se chama Custódia, ou 
Genoveva para te aguar a poesia desses nomes, que, na minha 
humilde opinião, são completamente fabulosos. O dominó quer 
fugir-te ardilosamente, e tu não lhe deixas um passo livre, nem um 
dito espirituoso a outro, nem um lançar de olhos para as máscaras, 
que a fixam como quem sabe que está ali uma rainha, envolta 
naquele manto negro. Por fim, a tua perseguição é tal que a 
desconhecida Desdêmona finge assustar-se, e sai contigo ao salão do 
teatro para levantar a máscara. Arfa-te o coração na ansiedade de 
uma esperança: sentes o júbilo do cego de nascimento, que vai ver o 
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sol; estremeces como a criança a quem vão dar um bonito, que ela 
não viu ainda, mas imagina ser quanto o seu coração infantil 
ambiciona neste mundo... Ergue-se a máscara!...Horror!... Vês um 
nariz... Um nariz-pleonasmo, um nariz homérico, um nariz Maio 
que o do duque de Choiseul, onde cabiam três jesuítas a cavalo! 
Recuas! Sentes despregar-se-te o coração das entranhas, coras de 
vergonha e foges desabridamente... 
 
— Tudo isso é muito natural. 
 
— Pois não há nada mais artificial, meu caro senhor. Eu lhe conto o 
resto, que é o mais interessante para o mancebo que faz do nariz de 
uma mulher o termômetro de avaliar-lhe a temperatura do coração. 
Imagina, meu jovem Carlos, que saíste do teatro depois, e entraste 
na Águia de Ouro a comer ostras, segundo o costume dos elegantes 
do Porto. E quando pensavas, ainda aterrado, na aventura do nariz, 
te aparecia o fatídico dominó, e se assentava ao teu lado, silencioso e 
imóvel, como a larva das tuas asneiras, cuja memória procuravas 
delir na imaginação com os vapores do vinho... Perturba-se-te a 
digestão, e sentes contrações no estômago, que te ameaçam com o 
vômito. A massa enorme daquele nariz figura-se-te no prato em que 
tens a ostra, e já não podes levar à boca um bocado do teu apetitoso 
manjar sem um fragmento daquele fatal nariz à mistura. Queres 
transigir com o silêncio do dominó; mas não podes. A inexorável 
mulher aproxima-se de ti, e tu, com um sorriso cruelmente 
sarcástico, pedes-lhe que te não entorne com o nariz o copo de 
vinho. Achas isto natural, Carlos? 
 
— Há aí crueldade demais... O poeta devia ser mais generoso com a 
desgraça, porque a missão do poeta é a indulgência não só para as 
grandes afrontas, mas até para os grandes narizes. 
 
— Será; mais o poeta, que transgrediu a sublime missão de 
generosidade para com as mulheres feias, vai ser punido. Imagina 
que aquela mulher, pungida pelo sarcasmo, levanta a máscara. O 
poeta ergue-se, e vai fugir com grande escândalo do dono da casa, 
que naturalmente tem a sorte do boticário de Nicolau Tolentino. 
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Mas... Vingança do céu!...aquela mulher ao levantar a máscara 
arranca do rosto um nariz postiço, e deixa ver a mais famosa cara 
que o céu iluminar há seis mil anos! O espanhol que ajoelhar àquela 
dulcíssima visão de um sonho, mas a nobre andaluza repele-o com 
um gesto, onde o desprezo está associado à dignidade mais senhoril. 
 

*** 
 
Carlos cismava na aplicação da anedota, quando o dominó disse-
lhe, adivinhando-lhe o pensamento: 
 
— Não creias que eu seja mulher de nariz de cera, nem me suponhas 
capaz de assombrar-te com a minha fealdade. A minha modéstia 
não vai tão longe... Mas, meu pacientíssimo amigo, há em mim um 
defeito pior que um nariz enorme: não é físico nem moral; é um 
defeito repulsivo e repelente: é uma coisa que eu não sei exprimir-te 
com a linguagem do inferno, que é a única e mais eloquente que eu 
sei falar, quando me lembro que sou assim defeituosa! 
 
— És uma enigma!... — atalhou Carlos, embaraçado, e convencido 
de que encontrara um tipo maior que os moldes tacanhos da vida 
romanesca em Portugal. 
 
— Sou, sou! — acudiu ela com rapidez — sou aos meus próprios 
olhos um dominó, um continuado carnaval de lágrimas... Está bom! 
Não quero tristezas... Se me tocas na tecla do sentimentalismo, 
deixo-te. Eu não vim aqui fazer papel de dama dolorida. Soube que 
estavas aqui, procurei-te, esperei-te mesmo com ansiedade, porque 
sei que és espirituoso, e podias, sem prejuízo da tua dignidade, 
ajudar-me a passar algumas horas de ilusão. Fora daqui, tu ficas 
sendo Carlos, e eu serei sempre uma incógnita muito grata ao seu 
companheiro. Agora acompanha-me: vamos ao camarote 10 da 
segunda ordem. Conheces aquela família? 
 
— Não. 
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— É uma gente da província. Não digas tu nada; deixa-me falar a 
mim, e verás que não passas mal... É muito orgulho, não achas? 
 
— Não acho, não, minha querida; mas eu antes queria não 
desperdiçar estas horas porque fogem. Tu vais falar, mas não é 
comigo. Sabes que tenho ciúmes de ti? 
 
— Sei que tens ciúmes de mim... Sabes tu que eu tenho um profundo 
conhecimento do coração humano? Já vês que não sou a mulher que 
imaginas, ou quererias que eu fosse. Não comeces a desvanecer-te 
com uma conquista esperançosa. Faz calar o teu amor-próprio, e 
emprega a tua vaidade em bloquear com ternuras calculadas uma 
inocente a quem possas fazer feliz, enquanto a enganas... 
 
— Julgas, portanto, que te minto!... 
 
— Não julgo, não. Se mentes a alguém é a ti próprio: bem vês que 
não te creio... Tempo perdido! Anda, vem comigo, senão... 
 
— Senão... O quê? 
 
— Senão... Olha. 
 
E a melindrosa desconhecida largou-lhe o braço com delicadeza, e 
retirara-se, apertando-lhe a mão. 
 
Carlos, sinceramente comovido, apertou aquela mão, com o frenesi 
apaixonado de um homem que quer suster a fuga da mulher por 
quem se mataria. 
 
— Não — exclamou ele com entusiasmo — não me fujas, porque me 
levas a esperança mais bela que o meu coração concebeu. Deixa-me 
adorar-te, sem te conhecer!... Não levantes nunca esse véu... Mais 
deixa-me ver a face da tua alma, que deve ser a realidade de um 
sonho de vinte e sete anos... 
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— Estás dramático, meu poeta! Eu sinto realmente a minha pobreza 
de palavras garrafais... Queria ser uma vestal de estilo fervente para 
sustentar o fogo sagrado do diálogo... O monólogo dever cansar-te, 
e a tragédia desde Sófocles até nós não pode dispensar uma segunda 
pessoa... 
 
— És um prodígio... 
 
— De literatura grega, não é verdade? ainda sei muitas outras coisas 
da Grécia. A Laís também era muito versada, e repetia as rapsódias 
gregas com um garbo sublime; mas a Laís era... Sabes tu o que ela 
era?... E serei eu o mesmo? Já vês que a literatura não é sintoma de 
virtudes dignas da tua afeição... 
 
Tinham chegado ao camarote na segunda ordem. O dominó-veludo 
bateu, e a porta foi, como devia ser, aberta. 
 
A família que ocupava o camarote compunha-se de muitas pessoas, 
sem tipo, vulgaríssimas, e prosaicas demais para captarem a atenção 
de um leitor avesso a trivialidades. Todavia, estava aí uma mulher 
que valia um mundo, ou coisa maio que o mundo — o coração de 
um poeta. 
 
As rosas purpurinas dos vinte anos tinham-lhe sido crestadas pelo 
hálito abrasado dos salões. A placidez extemporânea de uma vida 
agitada via-se-lhe no rosto protestando não contra os prazeres, mas 
contra a debilidade de um sexo que não pode acompanhar com a 
matéria as evoluções desenfreadas do espírito. Mas que olhos! Mas 
que vida! Que eletricidade no frenesi daquelas feições! Que projeção 
de uma sombra azulada lhe descia das pálpebras! Era uma mulher 
em cujo rosto transluzia a soberba, talvez demasiada, da sua 
superioridade. 
 
O dominó-veludo estendeu-lhe a mão, e chamou-lhe Laura. 
 
Seria Laura? É certo que ela estremeceu, e recuou a mão 
repentinamente como se uma víbora lha tivesse mordido. 
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Aquela palavra simbolizava um mistério dilacerante: era a senha de 
uma grande luta em que a pobre senhora devia sair escorrendo 
sangue. 
 
— Laura — repetiu o dominó — não me apertas a mão? Deixa-me 
ao menos sentar-me perto... Muito perto de ti... Sim? 
 
O homem que mais próximo estava de Laura afastou-se 
urbanamente para deixa aproximar uma máscara, que denunciara o 
sexo pela voz, e a distinção pela mão. 
 
E Carlos nunca mas despregou os olhos daquela mulher, que 
revelava a cada instante um pensamento na variadas fisionomias 
com que queria disfarçar a sua angústia íntima. 
 
A desconhecida fez sinal a Carlos para que se aproximasse. Carlos, 
enleado nos embaraços naturais daquela situação toda para ele 
enigmática, recusava cumprir as imperiosas determinações de uma 
mulher que parecia calcar todos os melindres. Os quatro ou cinco 
homens, que pareciam familiares de Laura, não deram muita 
importância aos dominós. Conjeturaram, primeiro, e quando 
supuseram que tinham conhecido as visitas, deixaram em plena 
liberdade as duas mulheres, que se falavam de perto como duas 
amigas íntimas. O cavalheiro passou por um tal Eduardo, e a 
desconhecida tiveram-na por uma D. Antônia. 
 
Laura umedecia os lábios com a língua. As surpresas pungentes 
produzem uma febre, e aquecem o mais belo calculado sangue-frio. 
A incógnita, profundamente conhecedora da situação da sua vítima, 
falou ao ouvido de Carlos: 
 
— Estuda-me aquela fisionomia. Eu não estou em circunstâncias de 
ser Max... Sofro demasiado para contar as pulsações deste coração. 
Se te sentires condoído desta mulher, tem compaixão de mim, que 
sou mais desgraçada que ela. 
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E voltando-se para Laura: 
 
— Procuro, há quatro anos, uma ocasião de prestar homenagem à 
tua conquista. Deus, que é Deus, não despreza os incensos do verme 
da terra, nem esconde à vista dos homens a sua cara majestosa num 
manto de estrelas. Tu, Laura, que és mulher, embora os homens te 
chamem anjo, não desprezarás vaidosa a homenagem de uma pobre 
criatura, que vem depor aos teus pés o óbolo sincero da sua 
adoração. 
 
Laura não levantava os olhos do leque; mas a mão, que o sustinha, 
tremia; e os olhos, que o contemplavam, pareciam absortos num 
quadro aflitivo. 
 
E o dominó continuou: 
 
— Foste muito feliz, minha cara amiga! Eras digna do ser. Colheste o 
fruto abençoado da abençoada semente que o Senhor fecundou no 
teu coração de pomba! Olha, Laura, deves dar muitas graças à 
Providência, que velou os teus passos no caminho do crime. 
Quando devias resvalar no abismo da prostituição, subiste, radiante 
de virtudes, ao trono das virgens. O teu anjo da guarda foi-te leal! És 
uma exceção a milhares de desgraçadas, que nasceram em estofos 
de damasco, cresceram em perfumes de opulência. E, quanto mais, 
minha ditosa Laura, tu nasceste nas palhas da miséria, cresceste nos 
andrajos da indigência, ainda viste com os olhos da razão a desgraça 
sentada à cabeceira do teu leito... e, contudo, eis-te aí rica, honrada, 
formosa, e soberba de encantos, com que podes insultar toda essa 
turba de mulheres, que te admiram! Há tanta mulher infeliz! Queres 
saber a história de uma? 
 
Laura, contorcendo-se como se fosse de espinhos a cadeira em que 
estava, não tinha ainda balbuciado um monossílabo; mas a urgente 
pergunta, duas vezes repetida, do dominó, obrigou-a a responder 
afirmativamente com um gesto. 
 
— Pois bem, Laura, conversemos amigavelmente. 
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Um dos indivíduos, que estava presente, e ouvira pronunciar Laura, 
perguntou à mulher que assim era chamada: 
 
— Elisa, ela chama-te Laura? 
 
— Não, meu pai... — respondeu Elisa, titubeando. 
 
— Chamo Laura, chamo... e que tem lá isso, Sr. Visconde? — 
atalhou a incógnita, com afabilidade, erguendo o falsete para ser 
bem ouvida. — É um nome de Carnaval, que passa com os dominós. 
Quarta-feira de cinza torna a filha de vossa excelência a chamar-se 
Elisa. 
 
O visconde sorriu-se, e o dominó continuou, abaixando a voz, e 
falando naturalmente: 

 
*** 

 
— Henriqueta... 
 
Esta palavra foi um abalo que fez vibrar todas a fibras de Elisa. O 
rosto incendiou-se-lhe daquele encarnado do pudor ou da raiva. 
Esta sensação violenta não podia ser desapercebida. O visconde, que 
parecia estranho à conversação íntima daquelas supostas amigas, 
não o pôde ser à agitação febril da sua filha. 
 
— Que tens, Elisa?! — perguntou ele sobressaltado. 
 
— Nada, meu pai... Foi um ligeiro incômodo... Estou quase boa... 
 
— Se queres respirar vamos ao salão, ou vamos para casa... 
 
— Antes para casa — respondeu Elisa. 
 
— Eu vou mandar buscar a sege — disse o visconde; e retirou-se. 
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— Não vás, Elisa... — disse o dominó, com uma voz imperiosa, 
semelhante a uma ameaça inexorável. — Não vás... Porque, se vais, 
contarei a todo o mundo uma história que só tu hás-de-saber. Este 
outro dominó, que tu não conheces, é um cavalheiro: não temas a 
menor imprudência. 
 
— Não me martirizes! — disse Elisa. — Eu sou infeliz demais, para 
ser flagelada com a tua vingança... Tu és Henriqueta, não és? 
 
— Que te importa a ti saber quem eu sou?!... 
 
— Importa muito... Sei que és desgraçada!... Não sabia que vivias no 
Porto; mas palpitou-me o coração que eras tu, apenas me chamaste 
Laura. 
 
O visconde entrou afadigado, dizendo que a sege não podia tardar, 
e convidando a filha para dar alguns passeios no salão do teatro. 
Elisa satisfez a carinhosa ansiedade do pai, dizendo que se sentia 
boa, e pedindo-lhe que se demorasse até mais tarde. 
 
— Onde julgavas tu que eu existia? No cemitério, não é assim? — 
perguntou Henriqueta. 
 
— Não: sabia que vivias, e profetizava que devia encontrar-te... Que 
história me queres tu contar?... A tua? Essa já eu sei... Imagino-a... 
Tens sido muito infeliz... Olha, Henriqueta... Deixa-me dar-te esse 
tratamento afetuoso com que nos conhecemos, com que fomos tão 
amigas, alguns fugitivos dias, no tempo em que o destino nos 
marcava com o mesmo estigma de infortúnio... 
 
— O mesmo... Não!... — atalhou Henriqueta. 
 
— O mesmo, sim, o mesmo... E se me forças a contradizer-te, direi 
que invejo a tua sorte, seja ela qual for... 
 
Elisa chorava, e Henriqueta emudecera. Carlos estava impaciente 
pelo desfecho desta aventura, e desejava, ao mesmo tempo, 
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reconciliar estas duas mulheres, e fazê-las amigas, sem saber a razão 
porque eram inimigas. A beleza impõe-se à compaixão. Elisa era 
bela, e Carlos era de uma sensibilidade extremosa. A máscara poderia 
ser, mas a outra era um anjo de simpatia e formosura. O espírito 
gosta do mistério que esconde o belo; mas decide-se pela beleza real, 
sem mistério. 
 
Henriqueta, depois de alguns minutos de silêncio, durante os quais 
não era possível avaliar-lhe o coração pela exterioridade da 
fisionomia, exclamou com ímpeto, como se despertasse de um 
sonho, daqueles íntimos sonhos de dor, em que a alma se 
reconcentra: 
 
— Teu marido? 
 
— Está em Londres. 
 
— Há quanto tempo o não visite? 
 
— Há dois anos. 
 
— Abandonou-te? 
 
— Abandonou-me. 
 
— E tu?... Abandonaste-o? 
 
— Não concebo a pergunta... 
 
— Ainda o amas? 
 
— Ainda... 
 
— Com paixão? 
 
— Com delírio... 
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— Escreves-lhe? 
 
— Não me responde...  
 
— Despreza-me, e chama-me Laura. 
 
— Elisa! — disse Henriqueta, com a voz trêmula, e apertando-lhe a 
mão com entusiasmo nervoso — Elisa! Perdoo-te... És bem mais 
desgraçada que eu, porque tens um homem que pôde chamar-te 
Laura, e eu não tenho senão um nome... Sou Henriqueta! Adeus. 
 
Carlos pasmou do desenlace cada vez mais embrulhado daquele 
prólogo de um romance. Henriqueta tomo-lhe o braço com 
precipitação, e saiu do camarote abaixando levemente a cabeça aos 
cavalheiros, que se davam tratos por adivinhar o segredo daquela 
conversa. 
 
— Não pronuncies o meu nome em voz alta, Carlos. Sou 
Henriqueta; mas não me atraiçoes, se queres a minha amizade. 
 
— Como hei de eu atraiçoar-te, se não sei quem és? Podes chamar-te 
Júlia em vez de Henriqueta, que, nem por isso te fico conhecendo 
mais. Tudo mistérios! — Tens-me, há mais de uma hora, num estado 
de tortura! Eu não sirvo para estas emboscadas... Diz-me quem é 
aquela mulher... 
 
— Não viste que é D. Elisa Pimentel, filha do visconde do Prado? 
 
— Não a conhecia... 
 
— Então que mais queres que eu te diga? 
 
— Muitas outras coisas, minha ingrata. Quero que me digas quantos 
nomes tem aquela Laura, que se chama Elisa. Fala-me do marido 
daquela mulher... 
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— Eu te digo... O marido daquela mulher chama-se Vasco de 
Seabra... Estás satisfeito? 
 
— Não... Quero saber que relações tens tu com esse Vasco ou com 
aquela Laura? 
 
— Não saberás mais nada, se fores impaciente. Imponho-te mesmo 
um profundo silêncio a respeito do que ouviste. A menor pergunta 
que me faças, deixo-te ralado por essa curiosidade indiscreta, que te 
faz parecer uma mulher de soalheiro. Eu contraí contigo a obrigação 
de te contar a minha vida? 
 
— Não; mas contraístes com a minha alma a obrigação de eu me 
interessar na tua vida e nos teus infortúnios desde este momento. 
 
— Obrigado, cavalheiro! — Juro-te uma sincera amizade. — Hás de 
ser o meu confidente. 
 
Estava, outra vez, na plateia. Henriqueta aproximou-se ao quarto 
camarote da primeira ordem, firmou o pé de fada na frisa, segurou-
se ao peitoril do camarote, e travou conversação com a família que o 
ocupava. Carlos acompanhou-a em todos esses movimentos, e 
preparou-se para um novo enigma. 
 
Segundo o costume, as mãos de Henriqueta passaram por uma 
análise rigorosa. Não era possível, porém, fazê-la tirar a luva da mão 
esquerda. 
 
— Dominó, porque não deixas ver este anel? — perguntava uma 
senhora de olhos negros, e vestida de negro, como uma viúva 
rigorosamente enlutada. 
 
— Que te importa o anel, minha querida Sofia!?... Falemos de ti, 
aqui em segredo. Ainda vives melancólica, como a Dido da fábula? 
Fica-te bem essa cor de esquifes, mas não sustentas o caráter 
artístico com perfeição. A tua tristeza é fingida, não é verdade? 
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— Não me ofendas, dominó, que eu não te mereço essa injúria... A 
desgraça nunca se finge... 
 
— Disseste uma verdade, que é a tua condenação. Eu, se tivesse sido 
abandonada por um amante, não vinha aqui dar-me em espetáculo 
a um baile de máscaras. A desgraça não se finge, é verdade; mas a 
saudade esconde-se para chorar, e a vergonha não se ostenta radiosa 
desse sorriso que te brinca nos lábios. Olha, minha amiga, há umas 
mulheres que nasceram para esta época, e para estes homens. Há 
outras que a Providência caprichosa atirou a esta geração 
corrompida como os imperadores romanos atiravam os cristãos ao 
anfiteatro dos leões. Felizmente que tu não és das segundas, e sabes 
harmonizar com o teu gênio folgazão e desleixado uma hipocrisia 
que te vai bem num sofá de penas, onde tu recostas com um perfeito 
conhecimento das atitudes lânguidas das mulheres cansadas do 
Balzac. Eu, se fosse homem, amava-te por desfastio!... És a única 
mulher para quem este país é pequeno. Devias conhecer o Regente, 
e Richelieu, e os Abades de Versalhes, e as filhas do Regente, e as 
Heloísas desenvoltas dos Abades, e as aias da duquesa do Maine... 
et cetera. Isto por cá é pequeníssimo para as Frineias. Uma mulher da 
tua índole morre asfixiada neste ambiente pesado em que o coração, 
nas suas expansões românticas, encontra, quase sempre, a mão 
burguesa das conveniências a tapar-lhe os respiradouros. Parece que 
te enfadas de mim? 
 
— Não te enganas, dominó... Obsequeias-me se me não deres o 
incômodo de te mandar retirar. 
 
— És muito delicada, minha nobre Sofia! Já agora, porém, deixa-me 
dar-te uma ideia mais precisa desta mulher que te enfada, e que, 
apesar das tuas injustiças, se interessa na tua sorte. Diz-me cá... Tens 
uma sincera paixão, uma saudade pungente por aquele belo capitão 
de cavalaria que te deixou, tão sozinha, com as tuas agonias de 
amante? 
 
— Que te importa?... 
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— És cruel! Pois não ouves o tom sentimental com que te faço esta 
pergunta?... Quantos anos tens?... 
 
— Metade e outros tantos... 
 
— A resposta não me parece tua... Aprendeste essa vulgaridade com 
a filha do teu sapateiro?... Ora olha: tu tens 38 anos, a não ser 
mentiroso o assento de batismo, que se lê no cartório da freguesia 
dos Mártires em Lisboa. 
 
Aos vinte anos amavas com ternura um tal Pedro Sepúlveda. Aos 
vinte e cinco, amavas com paixão, um tal Jorge Albuquerque. Aos 
30, amavas com delírio, um tal Sebastião de Meireles. Aos 35, 
amavas, em Londres, com frenesi um tal... Como se chamava... Não 
me recordo... Diz-me, por piedade, o nome desse homem, que, 
senão, fica o meu discurso sem o efeito do drama... Não dizes, 
má?...Ai!... Eu tenho aqui a mnemônica... 
 
Henriqueta tirou a luva da mão esquerda, e deixou ver um anel. 
Sofia estremeceu, e corou até às orelhas. 
 
— Já te recordas?... Não cores, minha querida amiga. Que não fica 
bem ao teu caráter de mulher que conhece o mundo pela face 
positiva. Deixa-me agora arredondar o período, como dizem os 
literatos. Ora tu, que amaste desenfreadamente cinco antes do sexto 
homem, como queres fingir, debaixo desse vestido negro, um 
coração varado de saudades e órfão de consolações?. Adeus, minha 
bela hipócrita. 
 
Henriqueta desceu elegantemente do seu poleiro, e deu o braço a 
Carlos. 

 
*** 

 
Eram três horas. 
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Henriqueta disse que se retirava, depois de vitimar com os seus 
ligeiros, mas pungentes gracejos, alguns daqueles muito que 
provocam o sarcasmo só com a presença, só com o vulto corporal, só 
com a sensaboria de um remoque parvo e pretensioso. O Carnaval é 
uma exposição anual destes infelizes. 
 
Carlos, ao ver que Henriqueta se retirava com um segredo que tanto 
irritara a sua curiosidade, instou com delicadeza, com meiguice, e 
até com ressentimento, pela realidade de uma esperança, que fizera 
a sua felicidade de algumas horas. 
 
— Eu não me arrependo — disse ele — de ter sido a voluntária 
testemunha dos teus desforços... Ainda mesmo que me tivessem 
conhecido, e tu fosses uma mulher licenciosa e depravada, não me 
arrependeria... Ouvi-te, iludi-me na esperança vaidosa de conhecer-
te, tive orgulho de ser o escolhido para sentir de perto as pulsações 
vertiginosas do teu coração... Estou recompensado demais... Ainda 
assim, Henriqueta, eu não tenho pejo de abrir-te a minha alma, 
confessando-te um desejo de conhecer-te que não posso iludir... Este 
desejo vais-mo tu convertendo numa dor; e será logo uma saudade 
insuportável, que te faria compaixão se soubesses avaliar o que é na 
minha alma um desejo impossível. Se tu mo não dizes, que me dirá o 
teu nome? 
 
— Não sabes que sou Henriqueta? 
 
— Que importa? E serás tu Henriqueta?” 
 
— Sou... Juro-te que sou... 
 
— Não basta isto... Ora diz-me...  
 
— Não sentes a precisão de ser-me grata?” 
 
— A quê, meu cavalheiro? 
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— Grata ao melindre com que te tenho tratado, grata à delicadeza 
com que te peço uma revelação da tua vida, e grata a este impulso 
invencível que me manda ajoelhar-te... Será nobre zombar de um 
amor que involuntariamente fizeste nascer? 
 
— Não te iludas, Carlos — replicou Henriqueta num tom de 
seriedade, semelhante ao de uma mãe que aconselha seu filho. O 
amor não é isso que pica a tua curiosidade. As mulheres são fáceis 
de transigir de boa fé com a mentira, e, pobres mulheres! Sucumbem 
muitas vezes à eloquência artificiosa de um conquistador. Os 
homens, fartos de estudarem as paixões na sua origem, e enfadados 
das rápidas ilusões que eles choram todos os dias, estão prontos 
sempre a declararem-se afetados de cólera-paixão, e nunca 
apresentam carta limpa de céticos. De maneira que o sexo frágil das 
quimeras sois vós, criancinhas de toda a vida, que brincais aos trinta 
anos com a mulher como aos seis brincáveis com os cavalinhos de 
pau, e os fradinhos de sabugo! Olha, Carlos, eu não sou ingrata... 
Vou-me despedir de ti, mas hei de conversar contigo ainda. Não 
instes; abandona-te à minha generosidade, e verás que alguma coisa 
lucraste em me encontrar e em me não conhecer. Adeus. 
 
Carlos acompanhou-a com os olhos, e permaneceu alguns minutos 
numa espécie de idiotismo, quando a viu desaparecer à saída do 
teatro. O seu primeiro pensamento foi segui-la; mas a prudência 
lembrou-lhe que era uma indignidade. O segundo foi empregar a 
intriga astuciosa até roubar alguma revelação àquela Sofia da 
primeira ordem ou à Laura da segunda. Não lhe lembraram 
recursos, nem eu sei quais eles poderiam ser. Laura e Sofia, para 
dissiparem completamente a esperança ansiosa de Carlos, tinham-se 
retirado. Era necessário esperar, era necessário confiar naquela 
mulher extraordinária, cujas promessas o alvoroçado poeta traduzia 
em mil versões. 
 
Carlos retirou-se, e esqueceu não sei quantas mulheres, que ainda, 
na noite anterior, lhe povoaram os sonhos. Ao amanhecer, ergueu-
se, e escreveu as reminiscências vivas da cena, quase fabulosa, que 
lhe transtornava o plano de vida. 
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Não houve nunca um coração tão ambicioso de futuro, tão fervente 
de poesia, e tão fantástico de conjeturas! Carlos adorava seriamente 
aquela mulher! Como estas adorações se afervoram com tão pouco, 
não sei eu: mas que o amor é assim, vou eu jurá-lo, e espero que os 
meus amigos me não deixem mentir. 
 
Imaginem, portanto, a inquietação daquele grande espiritualista, 
quando viu passarem, vagarosos e enfadonhos, oito dias, sem que o 
mais ligeiro indício lhe viesse confirmar a existência de Henriqueta! 
Não direi que o desesperado amante apelou para o supremo 
tribunal das paixões impossíveis. O suicídio não lhe passou nunca 
pela imaginação; e muito sinto que esta verdade diminua as 
simpatias que o meu herói poderia granjear. A verdade, porém, é 
que o apaixonado mancebo vivia sombrio, isolava-se contra os seus 
hábitos socialmente galhofeiros, abominava as impertinências da 
sua mãe que o consolava com anedotas trágicas a respeito de 
rapazes cegos de amor, e, enfim, sofrera a ponta tal que resolvera 
abandonar Portugal, se, no fim de quinze dias, a fatídica mulher 
continuasse a ludibriar a sua esperança. 
 
Diga-se, porém, em honra e louvor da astúcia humana: Carlos, 
resolvido a partir, lembrou-se de pedir a um seu amigo, que, na 
gazetilha do Nacional, dissesse, por exemplo, o seguinte: 
 
O Sr. Carlos de Almeida vai, no próximo paquete, para Inglaterra. 
Sua senhoria tenciona observar de perto a civilização das primeiras 
capitais da Europa. O Sr. Carlos de Almeida é uma inteligência, que, 
enriquecida pela instrução prática da sua visita aos focos da 
civilização, há de voltar à sua pátria com fecundo cabedal de 
conhecimentos em todos os ramos das ciências humanas. Fazemos 
votos porque sua senhoria se recolha em breve ao seio dos seus 
numerosos amigos. 
 
Esta local bem podia ser que chegasse às mãos de Henriqueta. 
Henriqueta bem podia ser que conjeturasse o imperioso motivo que 
obrigava o infeliz a buscar distrações longe da pátria, onde a sua 
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paixão era invencível. E, depois, nada mais fácil que uma carta, uma 
palavra, um raio de esperança, que lhe transtornasse os seus planos. 
 
Era esta a infalível tenção de Carlos, quando ao décimo quarto dia 
lhe foi entregue a seguinte carta: 

 
*** 

 
Carlos, 
 
Sem ofender as leis da civilidade, continuo a dar-te o tratamento do 
dominó, por que, em boa verdade, eu continuo a ser para ti um 
dominó moral, não é assim? 
 
Passaram-se catorze dias, depois que tiveste o mau encontro de uma 
mulher, que te privou de algumas horas de deliciosa intriga. Vítima 
da tua delicadeza, levaste o sacrifício a ponto de te mostrares 
interessado na sorte dessa célebre desconhecida que te mortificou. 
Não serei eu, generoso Carlos, ingrata a essa manifestação 
cavalheirosa, embora ela será um rasgo de artista, e não um desejo 
espontâneo. 
 
Queres saber por que tenho demorado catorze dias este grande 
sacrifício que vou fazer? É porque ainda hoje me levanto de uma 
febre incessante, que me insultou naquele camarote da segunda 
ordem, e que, neste momento, parece declinar. 
 
Permita Deus que seja longo o intervalo para ser longa a carta: mas 
eu sinto-me tão pequena para os sacrifícios grandes! Não te quero 
responsabilizar pela minha saúde; mas, se o meu silêncio de longos 
tempos suceder a esta carta, conjetura, meu amigo, que Henriqueta 
caiu no leito, donde há de erguer-se, se não é graça que os mortos 
hão de erguer-se um dia. 
 
Queres apontamentos para um romance que terá o mérito de ser 
português? Vou dar-tos. 
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Henriqueta nasceu em Lisboa. Os seus pais tinham o lustre dos 
brasões, mas não brilhavam nada pelo ouro. Viviam sem fausto, sem 
história contemporânea, sem bailes e sem bilhetes de boas-festas. As 
visitas que Henriqueta conhecia eram, no sexo feminino, quatro 
velhas suas tias, e, no masculino, quatro caseiros que vinham 
anualmente pagar as rendas, com que o seu pai regulava 
economicamente uma nobre independência. 
 
O irmão de Henriqueta era um jovem de talento, que granjeara uma 
instrução, enriquecida sempre pelos desvelos com que afagava a sua 
paixão única. Isolado de todo o mundo, o irmão de Henriqueta 
confiou a sua irmã os segredos do seu muito saber, e formou-lhe um 
espírito varonil, e inspirou-lhe uma ambição faminta de ciência. 
 
Bem sabes, Carlos, que falo de mim, e não posso, nesta parte, 
engrinaldar-me de flores imodestas, se bem que não me faltariam 
depois espinhos que me desculpassem as vaidosas flores... 
 
Eu cheguei a ser o eco fiel dos talentos do meu irmão. Os nossos pais 
não compreendiam as práticas literárias com que aligeirávamos as 
noites de Inverno; e, mesmo assim, folgavam de nos ouvir, e via-se-
lhes nos olhos aquele rir de bondoso orgulho, que tanto inflama as 
vaidades da inteligência. 
 
Aos dezoito anos achei pequeno o horizonte da minha vida, e 
enfastiei-me da leitura, que mo fazia cada vez amesquinhar-se mais. 
Só com a experiência se conhece o quanto a literatura modifica a 
organização de uma mulher. Eu creio que a mulher, apurada na 
ciência das coisas pensa de um modo extraordinário na ciência das 
pessoas. O prisma das suas vistas penetrantes é belo, mas as lindas 
cambiantes do seu prisma são como as cores variegadas do arco-íris, 
que anuncia tempestade. 
 
Meu irmão lia-me os segredos do coração! Não é fácil mentir ao 
talento com as hipocrisias do talento. Compreendeu-me, teve dó de 
mim. 
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Meu pai morreu, e a minha mãe pediu à alma do meu pai que lhe 
alcançasse do Senhor uma vida longa para meu amparo. Ouviu-a 
Deus, porque eu vi um milagre na rápida convalescença com que a 
minha mãe saiu de uma enfermidade de quatro anos. 
 
Eu vi um dia um homem no quarto do meu irmão, onde entrei como 
entrava sempre sem receio de encontrar um desconhecido. Quis 
retirar-me, e o meu irmão chamou-me para me apresentar, pela 
primeira vez na sua vida, um homem. 
 
Este homem chama-se Vasco de Seabra. 
 
Não sei se por orgulho, se por acaso, o meu irmão chamou a 
conversa ao campo da literatura. Falava-se em romances, em 
dramas, em estilos, em escolas, e não sei que outros assuntos ligeiros 
e graciosos que me cativaram o coração e a cabeça. 
 
Vasco falava bem, e revelava coisas que me não eram novas com 
estilo novo. Naquele homem, via-se o gênero aformoseado pela arte 
que só na sociedade se adquire. No meu irmão faltava-lhe o relevo 
de estilo, que se lapida ao trato dos maus e dos bons. Bem sabes 
Carlos, que te digo uma verdade, sem pretensões de bas-bleu, que é 
de todas as misérias a mais lastimosa miséria das mulheres 
cultivadas. 
 
Vasco retirou-se, e eu quisera antes que ele se não retirasse. 
 
Disse-me o meu irmão que aquele rapaz era uma inteligência 
superior, mas depravada pelos maus costumes. A razão porque ele 
viera a nossa casa era muito simples; encarregara-o o seu pai de 
falar com o meu irmão a respeito da remissão de uns foros. 
 
Vasco passou nesse dia por debaixo das minhas janelas: fixou-me, 
cortejou-me, corei, e não me atrevi a segui-lo com os olhos, mas 
segui-o com o coração. Que suprema miséria, Carlos! Que renúncia 
tão impensada faz uma mulher da sua tranquilidade. 
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Voltou um quarto de hora depois: retirei-me, sem querer mostrar-
lhe que o percebia; fiz-me distraída, por entre as cortinas, a 
contemplar a marcha das nuvens, e das nuvens descia um olhar 
precipitado sobre aquele indiferente que me fazia corar e sofrer. Viu-
me, adivinhou-me, talvez, e cortejou-me ainda. Eu vi o gesto da 
cortesia, mas fingi-me e não lhe correspondi. Foi isto um heroísmo, 
não é verdade? Seria; mas eu tive remorsos, apenas ele 
desaparecera, do tratar tão grosseiramente. 
 
Demorei-me nestas puerilidades, meu amigo, porque não há nada 
mais grato para nós que a recordação dos últimos instantes de 
ventura a que se prendem os primeiros instantes da desgraça. 
 
Aquelas linhas fastidiosas são a história da minha transfiguração. Aí 
começa a longa noite da minha vida. 
 
Nos dias imediatos, a horas certas, vi sempre este homem. Concebi 
os perigos da minha fraqueza, e quis ser forte. Resolvi não vê-lo 
mais: revesti-me de um orgulho digno da minha imodesta 
superioridade às outras mulheres: sustentei este caráter dois dias; e, 
ao terceiro, era fraca como todas as outras. 
 
Eu já não podia divorciar-me da imagem daquele homem, daquelas 
núpcias infelizes que o meu coração contraíra. O meu instinto não 
era mau; porque a educação tinha sido boa; e, não obstante a 
humildade constante com que sempre sujeitei a minha mãe os meus 
inocentíssimos desejos, senti-me então, com mágoa minha, rebelde, 
e capaz de conspirar contra a minha família. 
 
A frequente repetição dos passeios de Vasco não podia ser 
indiferente ao meu irmão. Fui suavemente interrogada por a minha 
mãe a tal respeito, respondi-lhe com respeito, mas sem temor. O 
meu irmão pressentiu a necessidade de matar aquela inclinação 
nascente, e expôs-me um quadro feio dos costumes péssimos de 
Vasco, e o conceito público em que era tido o primeiro homem a 
quem eu tão francamente me oferecia em namoro. Fui altiva com o 
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meu irmão, e adverti-lhe que os nossos corações não tinham 
contraído a obrigação de se consultarem. 
 
Meu irmão sofreu; eu também sofri; e, passado o momento da 
exaltação, quis cerrar a ferida que abrira naquele coração, desde a 
infância identificado com as minhas vontades. 
 
Este sentimento era nobre; mas o do amor não era inferior. Se eu 
pudesse reconciliá-los ambos! Não podia, nem sabia fazê-lo! Uma 
mulher, quando começa a sua dolorosa tarefa do amor, não sabe 
mentir com aparências, nem calcula os prejuízos que pode evitar 
com um pouco de impostura. Eu fui assim. Deixe-me ir abandonada 
à correnteza da minha inclinação; e, quando forcejei por me tornar 
tranquila, à isenção da minha alma, não pude vencer a corrente. 
 
Vasco de Seabra perseguia-me: as cartas eram incessantes, e a 
grande paixão que elas exprimiam não era ainda igual à paixão que 
me faziam. 
 
Meu irmão quis tirar-me de Lisboa, e a minha mãe instava pela 
saída, ou pela minha entrada a toda a pressa nas Salésias. Informei 
Vasco das intenções da minha família. 
 
No mesmo dia, este homem, que me pareceu um cavalheiro digno 
de outra sociedade, entrou na minha casa, pediu-me urbanamente a 
minha mãe, e foi urbanamente repelido. Eu soube-o, e torturei-me! 
Não sei do que seria então capaz a minha alma ofendida! Sei que foi 
capaz de tudo que pode caber em forças de uma mulher, 
contrariada nas ambições que nutrira, sozinha consigo, e conjurada 
a perder-se por elas. 
 
Vasco, irritado num nobre estímulo, escreveu-me, como quem me 
pedia a mim a satisfação dos desprezos da minha família. Respondi-
lhe que lha dava plena, como ele a exigisse. Disse-me que fugisse de 
casa, pela porta da desonra, e muito cedo entraria nela com a minha 
honra ilibada. Que desgraça! Naquele tempo até as pompas de estilo 
me seduziam! Respondi que sim, e cumpri. 
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Meu amigo Carlos. Vai longa a carta, e a paciência é curta. Até ao 
correio que vem. 
 

Henriqueta. 
 

*** 
 

Carlos relera, com sôfrega ansiedade, a singela expansão de uma 
alma que, talvez, nunca se abrira, se a não rasgasse o espinho de um 
martírio surdo. Henriqueta não escrevia assim uma carta a um 
homem, que pudesse consolá-la. Afeita a gemer no silêncio, e na 
solidão, tornava-se como egoísta das suas dores, e supunha que 
divulgá-las era esfolhar a mais bela flor da sua coroa de mártir. 
Escreveu, porque a sua carta era um mito de segredo e publicidade; 
porque a sua aflição não rastejava pelos queixumes lamuriantes e 
triviais de um grande número de mulheres, que não choram nunca a 
viuvez do coração, e lastimam sempre a demora das segundas 
núpcias; escreveu enfim, porque a sua dor, sem desonrar-se com 
uma publicidade estéril, interessava um coração, esposava uma 
simpatia, um sofrimento simultâneo, e, quem sabe mesmo, se uma 
nobre admiração! Há mulheres vaidosas — deixem-me assim dizer 
— da fidalguia do seu sofrer. Risonhas para o mundo, é muito 
sublime aquela angústia represada que só pode extravasar os 
sobejos do seu fel num a carta anônima. Lagrimosas para si, e 
fechadas no círculo estreito que a sociedade lhes traça como o 
compasso inexorável das conveniências, essas sim, são duas vezes 
anjos despenhados! 
 
Quem pudesse receber na taça das suas lágrimas algumas que aí se 
choram, e que a opulência material não enxuga, experimentaria 
consolações de um sabor novo. O padecimento que se esconde 
impõe o respeito religioso do augusto mistério desta religião 
universal, simbolizada pelo sofrimento comum. O homem que 
pudesse verter uma gota de orvalho na aridez de algum coração, 
seria o sacerdote providencial no tabernáculo de um espírito 
superior, que velasse a vida da terra para que tamanhas agonias não 
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fossem estéreis na vida do céu. Não há na terra mais gloriosa 
missão. 
 
Carlos, portanto, sentiu-se feliz deste orgulho santo que enobrece a 
consciência do homem que recebe o privilégio de uma confidência. 
Esta mulher, dizia ele, é para mim um ente quase fantástico. Alívios 
quais são os que eu posso dar-lhe?. Nem ao menos escrever-lhe! E 
ela. Em que fará consistir o seu prazer?! Deus o sabe! Quem pode 
explicar, e mesmo explicar-se a singularidade de um proceder, às 
vezes, inconcebível? 
 
No correio próximo, recebeu Carlos a segunda carta de Henriqueta: 
 
Que imaginaste, Carlos, depois da leitura da minha carta? 
Adivinhaste o resto, com presteza natural. Recordaste mil aventuras 
deste gênero, e amoldaste a minha história às legítimas 
consequências de todas as aventuras. Julgaste-me abandonada pelo 
homem com quem fugira, e chamaste a isto, talvez, uma dedução 
contida nos princípios. 
 
Pensaste bem, amigo, a lógica da desgraça é essa, e o contrário dos 
teus juízos é o que se chama sofisma, porque eu estou em pensar 
que a virtude é o absurdo da lógica dos fatos, é a heresia da religião 
das sociedades, é a aberração monstruosa das leis, que regem o 
destino do mundo. Achas-me metafísica demais? Não te 
impacientes. A dor refugia-se nas abstrações, e encontra melhor 
pábulo na Loucura de Erasmo, que nas sisudas deduções de 
Montesquieu. 
 
Minha mãe estava reservada para uma grande provação! Amparou-
a Deus naquele golpe, e permitiu-lhe uma energia que não era de 
esperar. Vasco de Seabra bateu às portas de todas as igrejas de 
Lisboa, para me apresentar, como sua mulher, ao cura da freguesia, 
e achou-as fechadas. Éramos perseguidos, e Vasco não contava com 
a sua superioridade sobre o meu irmão, que lhe fizera certa e 
infalível a morte, onde quer que a fortuna lho deparasse. 
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Fugimos de Lisboa para Espanha. Um dia entrou Vasco, alvoroçado, 
pálido e febril daquela febre de medo, que, realmente, era, até então, 
a única face prosaica do meu amante. Emalamos a toda a pressa, e 
partimos para Londres. É que Vasco de Seabra vira o meu irmão em 
Madrid. 
 
Vivemos num bairro retirado de Londres. Vasco tranquilizou-se, 
porque lhe afiançaram de Lisboa a volta do meu irmão, que perdera 
as esperanças de encontrar-me. 
 
Se me perguntas como era a vida íntima destes dois fugitivos, aos 
quais não faltava condição alguma das aventuras românticas de um 
rapto, dir-ta-ei em poucas linhas. 
 
O primeiro mês das nossas núpcias de emboscada foi um sonho, 
uma febre, uma anarquia de sensações que, levadas ao extremo do 
gozo, pareciam tocar as raias do sofrimento. Vasco parecia-me um 
Deus, com as sedutoras fraquezas de um homem; queimava-me com 
o seu fogo, divinizava-me com o seu espírito; levava-me de mundo 
em mundo à região dos anjos onde a vida deve ser o êxtase, o 
arroubamento, a alienação com que a minha alma se derramava nas 
sensações ardentíssimas daquele homem. 
 
No segundo mês, Vasco de Seabra disse-me pela primeira vez “que 
era muito meu amigo”. O coração pulsava-lhe vagaroso, os olhos 
não faiscavam eletricidade, os sorrisos eram frios... Os meus beijos já 
os não aqueciam naqueles lábios! Sinto por ti uma sincera estima. 
Quanto isto se diz, depois de um amor vertiginoso, que não sabe as 
frases triviais, a paixão está morta. E estava... 
 
Depois, Carlos, falávamos em literatura, analisávamos as óperas, 
discutíamos os méritos dos romances, e vivíamos em academia 
permanente, quando Vasco me não deixava quatro, cinco e seis 
horas entregue às minhas inocentes recreações científicas. 
 
Vasco cansara-se de mim. A consciência afirmou-me esta verdade 
atroz. Sufoquei a indignação, as lágrimas e os gemidos. Sofri sem 
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limites. Abrasou-se-me na alma um inferno que me coava fogo nas 
veias. Não houve nunca mulher assim desgraçada! 
 
E vivemos assim dezoito meses. A palavra “casamento” foi banida 
das nossas curtas conversações... Vasco desquitava-se de 
compromissos, que ele chamava parvos. Eu mesma, de bom grado, 
o remia de ser o meu escravo, como ele intitulava o néscio que se 
deixava algemar às obscuras superstições do sétimo sacramento... 
Foi aí que Vasco de Seabra encontrou a Sofia que te apresentei no 
Real Teatro de São João, na primeira ordem. 
 
Comecei então a pensar na minha mãe, no meu irmão, na minha 
honra, na minha infância, na memória deslustrada do meu pai, na 
tranquilidade da minha vida até ao momento em que me atirei à 
lama e salpiquei com ela a face da minha família. 
 
Peguei na pena para escrever a minha mãe. Escrevera a primeira 
palavra, quando compreendi o vexame, a degradação e a vilania 
com que ousava apresentar-me àquela virtuosa senhora, com a face 
manchada de nódoas, contagiosas. Repeli com nobreza esta 
tentação, e desejei, naquele instante, que a minha mãe me julgasse 
morta. 
 
Em Londres vivíamos numa hospedaria, depois que Vasco perdeu o 
medo ao meu irmão. Viera aí hospedar-se uma família portuguesa. 
Era o visconde do Prado, e a sua mulher, e uma filha. O visconde 
relacionou-se com Vasco, e a Viscondessa e a sua filha visitaram-me, 
tratando-me como irmã de Vasco. 
 
Agora, Carlos, esquece-te de mim, e satisfaz a tua curiosidade na 
história desta gente, que já conheceste no camarote da segunda 
ordem. 
 
Mas não posso agora dispor de mim... Saberás, alguma vez, a razão 
porque não pude continuar esta carta. Adeus, até outro dia. 
 

Henriqueta. 
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*** 

 
Cumpro religiosamente as minhas promessas. Tu não avalias o 
sacrifício que faço. Não importa. Como não quero cativar a tua 
gratidão, nem, mesmo ainda, mover a tua piedade, basta-me a 
consciência do que sou para ti, que é (medita bem) o mais que posso 
ser... 
 
A história... não é assim? Começa agora. 
 
Antônio Alves era um pobre amanuense do escritório de um 
tabelião de Lisboa. O tabelião morreu, e Antônio Alves, privado dos 
escassos lucros de amanuense, lutou com a fome. A mulher por um 
lado com a filhinha ao colo, e ele pelo outro com as lágrimas da 
indigência, conseguiram algumas moedas, e com elas a passagem do 
pobre marido para o Rio de Janeiro. 
 
Foi, e deixou entregues à Providência a mulher e a filha. 
 
Josefa esperava todos os dias carta do seu marido. Nem carta, nem 
um indício da sua existência. Julgou-se viúva, vestiu-se de preto e 
viveu de esmolas, pedidas à noite na Praça do Rossio. 
 
A filha chamava-se Laura, e crescera bela, não obstante as angústias 
da fome, que transformam a formosura do berço. 
 
Aos quinze anos de Laura, já a sua mãe não mendigava. A desonra 
proporcionara-lhe abundância que uma honrosa mendicidade lhe 
não dera. 
 
Laura era amante de um rico, que cumpria fielmente com a mãe as 
condicionais estipuladas na escritura de venda da filha. 
 
Um ano depois, Laura explorava outra mina. Josefa não sofria com 
as vicissitudes da filha, e continuava a gozar os fins da vida à 
sombra de tão fecunda árvore. 
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A indigência e a sociedade fizeram-lhe compreender que só há 
desonra na fome e na nudez. 
 
Outro ano depois, a radiosa Laura declarou-se o prêmio do 
cavaleiro que mais airoso entrasse no torneio. 
 
Concorreram muitos gladiadores, e parece que todos foram 
premiados, porque todos esgrimiam galhardamente. 
 
Desgraça foi para Laura, quando os melhores campeões se retiraram 
fatigados da liça. Os que vieram depois eram bisonhos no jogo das 
armas, e viram que a dama das justas já não valia a pena de 
perigosos botes de lança e de arreios muito custosos de pedraria e 
ouro. 
 
Pobre Laura, apeada do seu pedestal, olhou-se a um espelho, viu-se 
ainda bela com vinte e cinco anos, e perguntou à sua consciência a 
baixa do preço com que corria no leilão de mulheres. A consciência 
respondeu-lhe que descesse da altura das suas ambições, que viesse 
para onde a chamava a lógica da sua vida, e continuaria a ser rainha 
num reino de segunda ordem, já que a exautoravam de um trono 
que tivera na primeira. 
 
Laura desceu, e encontrou uma sociedade nova. Aclamaram-na 
soberana, reuniu-se uma corte tumultuosa na antecâmara desta 
odalisca fácil, e não houve grande nem pequeno a quem se 
baixassem os reposteiros do trono. 
 
Laura viu-se um dia abandonada. Viera uma outra disputar-lhe a 
sua legitimidade. Os cortesãos voltaram-se para o sol nascente, e 
apedrejaram, como os Incas, o astro que se escondia para iluminar 
os antípodas de um outro mundo. 
 
Os antípodas de um outro mundo eram uma sociedade inculta, sem 
a inteligência da arte, sem o culto à formosura, sem as opulências 
que o ouro cria nas altas regiões da civilização, e, finalmente, sem 
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algum dos atributos que Laura amara tanto nos mundos onde fora 
soberana duas vezes. 
 
A infeliz tinha descido ao derradeiro grau de aviltamento; mas era 
bela ainda a sua mãe, enferma num hospital, pedia a Deus, como 
esmola, a sua morte. A desgraçada foi punida. 
 
No hospital, viu passar sua filha diante do seu leito; pediu que a 
deitassem ao pé de si; o enfermeiro riu-se, e entrou com ela noutra 
enfermaria, onde o anjo do pudor e das lágrimas cobriam o rosto na 
presença da úlcera mais esquálida e mas lastimosa do gênero 
humano. 
 
Laura começava a sondar a profundidade do abismo em que caíra. 
 
Sua mãe recordava as fomes de outro tempo, quando sua filha, 
virgem ainda, chorava e suplicava, com ela, uma esmola ao 
passageiro. 
 
As privações de então eram semelhantes às privações de agora, com 
a diferença, porém, que a Laura de hoje, desonrada e repelida, não 
podia já prometer o futuro da Laura de então. 
 
Agora, Carlos, vejamos o que é o mundo, e pasmemos diante das 
evoluções ginásticas dos acontecimentos. 
 
Aparece em Lisboa um capitalista, que chama a atenção dos 
capitalistas, a consideração do Governo, e, por via de regra, desafia 
inimizades políticas e invejas, que procuram o seu princípio de vida 
para denegrir-lhe o luzimento da sua afrontosa opulência. 
 
Este homem compra uma quinta na província do Minho, e, mais 
barato ainda, compra o título de visconde do Prado. 
 
Um jornal de Lisboa, que traz entre os dentes venenosos da política 
o pobre visconde, escreve um dia um artigo, onde se acham, entre 
muitas, as seguintes alusões: 
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O Sr. Visconde do Prado adscreveu à imoralidade do Governo a 
imoralidade da sua fortuna. Como ela foi adquirida, di-lo-iam as 
costas de África se os sertões contassem os horrorosos dramas da 
escravatura, em que o Sr. Visconde foi herói. 
 
O Sr. Visconde do Prado era Antônio Alves há 26 anos, e a pobre 
mulher que deixou em Portugal, com uma tenra filhinha ao colo, 
ninguém dirá em que rua morreu de fome sobre as lajes, ou em que 
água-furtada curtiam ambas as agonias da fome, enquanto o Sr. 
Visconde medrava cinicamente na hidropisia do ouro, com que hoje 
vem arrotar moralidades no teatro das suas infâmias de esposo e de 
pai. 
 
Melhor fora que o Sr. Visconde indagasse onde repousam os ossos 
da sua mulher e da sua filha, e nos pusesse aí um padrão de 
mármore, que possa atestar ao menos o remorso de um infame 
contrito... 
 
Este insulto direto, e fundamentado, ao visconde do Prado, fez 
ruído em Lisboa. As edições do jornal espalharam-se, e leram-se e 
comentaram-se com frenética maldade. 
 
Às mãos de Laura chegou este jornal, a sua mãe, ouvindo lê-lo, 
delirou. A filha pensou que sonhava; e a situação de ambas perderia 
muito se eu tentasse roubar-lhe as cores vigorosas da tua 
imaginação. 
 
No dia seguinte, Josefa e Laura entravam no palacete do visconde 
do Prado. O porteiro respondeu que sua excelência não estava ainda 
a pé. Esperaram. As 11 horas saía o visconde, e, ao saltar para a 
carruagem, viu duas mulheres que se aproximavam. Meteu a mão 
ao bolso do colete, e tirou doze vinténs que lançava na mão de uma 
das duas mulheres. Olhou admirado para elas, quando viu que a 
esmola lhe era recusada. 
 
— Que querem — interrompeu ele, com soberba indignação. 
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— Quero ver o meu marido que não vejo há 26 anos... — respondeu 
Josefa. 
 
O visconde estacou ferido de um raio. O suor gotejava-lhe na testa 
em bagas frias. Laura aproximou-se, em atitude de beijar-lhe a 
mão... 
 
— Pois quê?... — interpelou o visconde. 
 
— Sou sua filha... — respondeu Laura com humildoso respeito. 
 
O visconde, aturdido e parvo, voltou as costas à carruagem, e 
mandou às duas mulheres que o seguissem. 
 
O resto no correio seguinte. Adeus, Carlos. 
 

Henriqueta. 
 

*** 
 
Carlos, tenho quase tocado a extrema desta minha peregrinação. A 
minha Ilíada está no último canto. Quero dizer-te que é esta a minha 
penúltima carta. 
 
Não sou tão independente como pensava. A não serem os poetas, 
ninguém gosta de contar as suas mágoas ao vento. É belo dizer-se 
que um gemido nas asas da brisa vai da terra em dorido suspirar até 
ao coro dos anjos. É bonito conversar com a fonte suspirosa, e contar 
à avezinha gemedora os segredos do nosso pensar. Tudo isto é 
delicioso de uma puerilidade inofensiva; mas eu, Carlos, não tenho 
alma para estas coisas, nem engenho para estes artifícios. 
 
Vou contando as minhas penas a um homem que não pode zombar 
das minhas lágrimas, sem trair a generosidade do seu coração, e a 
sensibilidade do talento. Sabes qual é o meu egoísmo, o meu 
estipêndio neste trabalho, nesta franqueza de alma, que ninguém te 
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pode disputar como único em merecê-la? Eu te digo. Quero uma 
carta tua, dirigida a Angélica Micaela. Diz-me o que a tua alma te 
disse; não tenhas pejo em denunciá-la; associa-te um momento à 
minha dor, e diz-me o que farias se tivesses sido Henriqueta. 
 
Aqui tens o prólogo desta carta; agora vamos espreitar o lance 
extraordinário daquele encontro, em que deixamos o visconde e a... 
Como hei de chamar-lhe?... A Viscondessa, e a sua excelentíssima 
filha D. Laura. 
 
— Pois é possível existires? — perguntava o visconde, sinceramente 
admirado, a sua mulher. 
 
— Pois não me conheces, Antônio? — respondia ela com estúpida 
naturalidade. 
 
— Tinham-me dito que morreras... — disse ele com desasada 
hipocrisia. — Tinham-me dito, há dezessete anos, que tu e a nossa 
filha tínheis sido vítimas da cólera-morbo... 
 
— Felizmente que lhe mentiram — interrompeu Laura com afetada 
meiguice. — Não é que lhe tínhamos rezado por alma, e nunca 
deixamos de pronunciar o seu nome em saudosas lágrimas. 
 
— Como tendes vivido? — perguntou o visconde. 
 
— Pobre, mas honradamente — respondeu Josefa, dando-se uns 
ares austeros, e pondo os olhos em branco, como quem invoca o céu 
por testemunha. 
 
— Ainda bem! — disse o visconde — mas que modo de vida tem 
sido o vosso? 
 
— O trabalho, meu querido Antônio, o trabalho da nossa filha tem 
sido o amparo da sua honra e da minha velhice. Tu abandonastes-
nos com tamanha crueldade! Que mal te fizemo-nos? 
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— Nenhum, mas não vos disse eu que vos considerava mortas? — 
respondeu o visconde a sua mulher, que tivera a habilidade de 
arrancara duas volumosas lágrimas, tanto a propósito. 
 
— O passado, passado — disse Laura, afagando carinhosamente as 
mãos paternas, e dando-se uns ares de inocência capazes de iludir 
São Simão Estilista. — Quer o pai saber (prosseguiu ela com 
sentimento) qual tem sido a minha vida? Olhe, meu pai, não se 
envergonhe da posição social em que encontra sua filha... Tenho 
sido modista, tenho trabalhado incessantemente... 
 
— Tenho lutado com as tentações da penúria, e tenho feito consistir 
nas minhas lágrimas o meu triunfo... 
 
— Bem, minha filha — interrompeu o visconde com sincera 
contrição — esqueçamos o passado... De hora em diante será a 
abundância o prêmio da tua virtude... Ora diz-me: o mundo sabe 
que tu és minha filha?... Disseste a alguém que era teu marido, 
Josefa? 
 
— Não, meu pai. — Não, meu Antoninho. — responderam ambas, 
como se tivessem previsto e calculado as perguntas e as respostas. 
 
— Pois bem, — continuou o visconde — vamos a conciliar com o 
mundo as nossas posições presentes, passadas e futuras. De hora 
avante, Laura, és minha filha, és filha do visconde do Prado, e não 
podes chamar-te Laura. Serás Elisa, compreendes-me? É necessário 
que te chames Elisa... 
 
— Sim, meu pai... Eu serei Elisa — atalhou a inocente modista com 
impetuosa alegria. 
 
— É necessário abandonar Lisboa — prosseguiu o visconde. 
 
— Sim, sim, meu pai... Vivamos num sertão... Quero gozar, sozinha, 
na presença de Deus a felicidade de ter pai... 
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— Não iremos para um sertão... Vamos para Londres; mas... 
atendam-me... é preciso que ninguém as veja, nestes primeiros anos, 
principalmente em Lisboa. A minha posição atual é muito 
melindrosa. Tenho muitos inimigos, muitos invejosos, muitos 
infames, que procuram perder-me no conceito que pude comprar 
com o meu dinheiro. Estou farto de Lisboa; partiremos nos primeiro 
paquete... Josefa, repara em ti, e vê que és Viscondessa do Prado. 
Elisa, a tua educação foi desgraçadamente mesquinha para te 
poderes mostrar qual eu quero que sejas na alta sociedade. 
Voltaremos um dia, e terás então suprido com a educação prática a 
rudeza que indispensavelmente tens. 
 
Não progrido, neste diálogo, Carlos. O programa do visconde foi 
rigorosamente cumprido. 
 
Aqui tens os precedentes que prepararam o meu encontro, em 
Londres, com esta família. Vasco de Seabra, quando viu, pela 
primeira vez, a filha do visconde atravessar um corredor do hotel, 
fixou-a com pasmo, e veio dizer-me que acabava de ver, 
elegantemente trajada, uma mulher que conhecera em Lisboa, 
chamada Laura. 
 
Acrescentou várias circunstâncias da vida desta mulher, e acabou 
por mostrar vivos desejos de saber o tolo opulento a quem tal 
mulher estava associada. 
 
Vasco pediu a lista dos hóspedes, e viu que os únicos portugueses 
eram Vasco de Seabra e a sua irmã, e o visconde do Prado, a sua 
mulher, e a sua filha D. Elisa Pimentel. 
 
Redobrou o seu pasmo, e chegou a convencer-se de uma ilusão. 
 
No seguinte dia, o visconde encontrou-se com Vasco, e alegrou-se 
de ter encontrado um patrício, que lhe explicasse aqueles gritos 
bárbaros dos serventes do hotel, que lhe davam água por vinho. 
Vasco não duvidou em ser intérprete do visconde, contanto que as 
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suas luzes em língua inglesa pudessem chegar ao esconderijo donde 
nunca mas vira sair a suposta Laura. 
 
Correram as coisas à medida do seu desejo. Na noite desse dia, 
fomos convidados para tomar chá, na saleta do visconde. Eu hesitei, 
sem saber ainda se Laura seria familiar do visconde. Vasco, porém, 
despreveniu-me deste temor, afiançando-me que se tinha iludido 
com a semelhança das duas mulheres. 
 
Fui. Elisa pareceu-me uma menina bem educada. Nunca o artifício 
tirou maior partido das maneiras adquiridas em hábitos libertinos. 
Elisa era uma mulher de corte, com os ademanes fascinadores dos 
salões, onde a imoralidade do coração passeia de braço dado com a 
ilustração do espírito. O som da palavra, a escolha da frase, a 
compostura airosa da mímica, o tom sublime em que as suas ideias 
eram voluptuosamente lançadas na torrente de uma conversação 
animada, tudo isto me fez crer que Laura era a primeira mulher que 
eu tinha encontrado, talhada à feição do meu espírito. 
 
Quando agora pergunto à minha consciência como estas transições 
se fazem, descreio da educação, lamento os anos consumidos no 
cultivo da inteligência, e chego a persuadir-me que a escola da 
devassidão é a antecâmara por onde mais fácil se entra no mundo 
da graça e da civilização. 
 
Perdoa-me o absurdo, Carlos; mas há mistérios na vida que só pelo 
absurdo se explicam. 
 

Henriqueta. 
 

*** 
 
Li a tua carta, Carlos, com os olhos cheios de lágrimas, e o coração 
de reconhecimento. Não esperava tanto da tua sensibilidade. Fiz-te a 
injustiça de te julgar infeccionado deste marasmo de egoísmo que 
entorpece o espírito, e calcina o coração. E, demais, supunha-te 
insensível pelo fato de seres inteligente. Eis aqui um disparate, que 
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eu não ousaria balbuciar na presença do mundo. O que vale é que as 
minhas cartas não serão lidas pelas mediocridades, que se acham em 
concílio permanente para condenar, em nome de não sei que tolas 
conveniências, as heresias do gênio. 
 
Deixa-me dizer-te francamente o juízo que eu formo do homem 
transcendente em gênio, em estro, em fogo, em originalidade, 
finalmente em tudo isso que se inveja, que se ama, e que se detesta, 
muitas vezes. 
 
O homem de talento é sempre um mau homem. Alguns conheço eu 
que o mundo proclama virtuosos e sábios. Deixá-los proclamar. O 
talento não é sabedoria. Sabedoria é o trabalho incessante do espírito 
sobra a ciência. O talento é a vibração convulsiva de espírito, a 
originalidade inventiva e rebelde à autoridade, a viagem extática 
pelas regiões incógnitas da ideia. Agostinho, Fênelon, Madame de 
Stael e Bentham são sabedorias. Lutero, Ninon de Lenclos, Voltaire e 
Byron são talentos. Compara as vicissitudes dessas duas mulheres e 
os serviços prestados à humanidade por esses homens, e terás 
encontrado o antagonismo social em que lutem o talento com a 
sabedoria. 
 
Por que é mau o homem de talento? Essa bela flor porque tem no 
seio um espinho envenenado? Essa esplêndida taça de brilhantes e 
ouro porque é que contém o fel, que abrasa os lábios de quem a 
toca? 
 
Aqui tens um tema para trabalhos superiores à cabeça de uma 
mulher, ainda mesmo reforçada por duas dúzias de cabeças 
acadêmicas! 
 
Lembra-me ouvir dizer a um doido que sofria por ter talento. Pedi-
lhe as circunstâncias do seu martírio sublime, e respondeu-me o 
seguinte com a mais profunda convicção, e a mais tocante 
solenidade filosófica: os talentos são raros, e os estúpidos são 
muitos. Os estúpidos guerreiam barbaramente o talento: são os 
vândalos do mundo espiritual. O talento não tem partido nesta 
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peleja desigual. Foge, dispara na retirada um tiroteio de sarcasmos 
pungentes, e, por fim, isola-se, segrega-se do contato do mundo, e 
curte em silêncio aquele fel de vingança, que, mais cedo ou mais 
tarde, cospe na cara de algum inimigo, que encontra desviado do 
corpo do exército. 
 
Ai tem, — acrescentou ele — a razão porque o homem de talento é 
perigoso na sociedade. O ódio inspira-lhe e eloquência da tração. A 
mulher que lhe ouve o astucioso hino das suas apaixonadas 
lamúrias, acredita-o, abandona-se, perde-se, e retira-se, por fim, 
gritando contra o seu algoz, e pedindo à sociedade que grite com 
ela. 
 
Agora, diz-me tu, Carlos, até que ponto devemos acreditar este 
doido. Eu por mim não me satisfaço com o seu sistema, todavia 
sinto-me propensa a aperfeiçoar o prisma do doido, até encontrar as 
cores inalteráveis do juízo. 
 
Seja o que for, eu creio que és uma exceção e não sofra com isto a tua 
modéstia. A tua carta fez-me chorar, e acredito que sofrias, 
escrevendo-a. Hás de continuar a visitar-me espiritualmente na 
minha Tebaida, sem cilícios, sim? 
 
Agora conclua-se a história, que leva seus visos de folhetim 
filosófico, moral, social, e não sei que mais por aí se diz, que não 
vale nada. 
 
Contraí amizade com a filha do visconde do Prado. Não era ela, 
porém, tão íntima que me levasse a declarar-lhe que Vasco de 
Seabra não era meu irmão. Por ele me fora imposto, como preceito, o 
segredo das nossas relações. Bem longe estava eu de compreender 
este zelo de virtuosa honestidade, quando a mão de um demônio 
me tirou a venda dos olhos. 
 
Vasco amava Laura!! Eu pus dois pontos de admiração, mas acredita 
que foi uma urgência retórica, uma composição artística, que me 
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obrigou a admirar-me, escrevendo, de coisas que me não admiram, 
pensando. 
 
Que é o que levou tão depressa este homem a aborrecer-me, pobre 
mulher, que desprezei o mundo, e me desprezei a mim própria para 
satisfazer-lhe o capricho de alguns meses? Foi uma miséria que 
ainda hoje me envergonha, suposto que esta vergonha devesse ser 
um reflexo das faces dele... Vasco amava a filha do visconde do 
Prado, a Laura de alguns meses antes, porque a Elisa de hoje era a 
herdeira de não sei quantos centos de contos de réis. 
 
Devo envergonhar-me de ter amado este homem, não é verdade, 
Carlos? Não devo sofrer um instante a perda de um miserável, que 
eu vejo daqui com uma grilheta de ouro algemada a uma perna, 
tapando em vão os ouvidos para não ouvir-lhe o ruído... a sentença 
do forçado que o segue até ao fim de uma existência farta de 
opróbrio, e célebre de infâmias! 
 
E não sofro, Carlos! Tenho aqui no seio uma úlcera que não tem 
cura... Choro, porque é intensa a dor que ela me causa... Mas, olha, 
não tenho lágrimas que não sejam remorsos... Não tenho remorsos 
que não sejam picados pela afronta que fiz à minha mãe, e ao meu 
irmão... Não me dói o meu próprio aviltamento, não! Se na minha 
alma cabe algum entusiasmo, algum desejo, é o entusiasmo da 
penitência, é o desejo de torturar-me... 
 
Fugi tanto da história, meu Deus! Desculpa estes desvios, meu 
paciente amigo! Eu queria correr muito sobre o que falta, e hei de 
consegui-lo, porque não posso parar, e temo de me converter em 
estátua, como a mulher de Ló, quando olho com atenção para o meu 
passado... 
 
O visconde do Prado convidou Vasco de Seabra a ser seu genro. 
Vasco não sei como recebeu o convite; o que eu sei é que os vínculos 
destas relações estreitaram-se muito, e Elisa, desde esse dia, 
expandiu-se comigo em intimidades do seu passado, todas 
mentirosas. Estas intimidades eram o prólogo de outra que tu 
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avaliarás. Foi ela a própria que me disse que esperava ainda poder 
chamar-me irmã! Isto é uma atrocidade sublime, Carlos! Diante 
dessa dor calam-se todas as agonias possíveis! O insulto não podia 
ser mais despedaçador! O punhal não podia entrar mais dentro no 
virtuoso coração da pobre amante de Vasco de Seabra! Agora, sim, 
que eu quero a tua admiração, meu amigo! Tenho direito à tua 
compaixão, se não podes estremecer de entusiasmo diante do 
heroísmo de uma mártir! Ouvi este anúncio dilacerante!... Senti 
fugir-me o entendimento... Aquela mulher sufocou-me a voz na 
garganta... Horrorizei-me não sei se dela, se dele, se de mim... Nem 
uma lágrima!... Acreditei-me doida... Senti-me estúpida daquele 
idiotismo pungente que faz chorar os estranhos, que nos veem nos 
lábios um sorriso de imbecilidade. 
 
Elisa parece que recuou aterrada da expressão da minha 
fisionomia... Fez-me não sei que perguntas... Não me lembro mesmo 
se aquela mulher permaneceu diante de mim... Basta!... Não posso 
prolongar esta situação... 
 
Na tarde desse mesmo dia, chamei uma criada da hospedaria. Pedi-
lhe que me vendesse algumas joias de pouco valor que eu possuía; 
eram minhas; minhas não... Eram um roubo que eu fiz a minha mãe. 
 
Na manhã do dia seguinte, quando Vasco, depois do almoço, 
visitava o visconde do Prado, escrevi estas linhas: 
 
Vasco de Seabra não pode gloriar-se de ter desonrado Henriqueta 
de Lencastre. Esta mulher sentia-se digna de uma coroa de virgem, 
virgem do coração, virgem na sua honra, quando abandonava um 
vilão, que não pôde infetar da sua infâmia o coração da mulher que 
arrastou ao abismo da sua lama, sem lhe salpicar a cara. Foi a 
Providência que a salvou! 
 
Deixei este escrito sobre as luvas de Vasco, e fui à estação dos 
caminhos de ferro. 
 
Dois dias depois entrava um paquete. 
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Ao ver a minha pátria, cobri o rosto com as mãos, e chorei... Era a 
vergonha e o remorso. Diante do Porto senti uma inspiração do céu. 
Saltei numa catraia, e pouco depois achava-me nesta terra, sem um 
conhecimento, sem o apoio e sem subsistência para muitos dias. 
 
Entrei em casa de uma modista, e pedi obra. Não ma negou. 
Aluguei uma água-furtada, onde trabalho há quatro anos; onde, há 
quatro anos, comprimo bem aos rins, segundo a linguagem antiga, 
os cilícios do meu remorso. 
 
A minha mãe e o meu irmão vivem. Julgam-me morta, e eu peço a 
Deus que não haja um indício da minha vida. Sê-me tu fiel, meu 
generoso amigo, não me denuncies, pela tua honra e pela sorte da 
tuas irmãs. 
 
Tu sabes o resto. Ouviste, no teatro, Elisa. Foi ela a que me disse que 
o seu marido a abandonara, chamando-lhe Laura. Aquela está 
punida... 
 
Sofia... (lembras-te de Sofia?) Essa é uma pequena aventura, que 
aproveitei para tornar menos insípidas aquelas horas em que me 
acompanhaste... Foi uma rival que não honra ninguém... Uma Laura 
com os respeitos públicos, e as considerações que se barateiam a 
corpos ulcerosos, contando que se vistam de veludos matizados. 
Ainda eu era feliz, quando o infame amante dessa mulher me dava 
aquele anel, que viste, como oblação de sacrifício que me fazia de 
um rival. 
 
Escreve-me. 
 
Hás de ouvir-me no próximo Carnaval. 
 
Por último, Carlos, deixa-me fazer-ta uma pergunta: Não me achas 
mais defeituosa que o nariz daquela andaluza da história que te 
contei? 
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Henriqueta. 
 

*** 
 

É natural a exaltação de Carlos, depois de erguido o véu, em que se 
escondiam os mistérios de Henriqueta. Alma apaixonada pela 
poesia do belo e pela poesia da desgraça, Carlos não teve nunca 
impressão na vida que mais lhe incendiasse uma paixão. 
 
As cartas a Ângela Micaela eram o desafogo do seu amor sem 
esperança. Os mais ferventes êxtases da sua alma de poeta, 
imprimiu-os naquelas cartas escritas debaixo de uma impressão que 
lhe roubava a tranquilidade do sono, e o refúgio de outros afetos. 
 
Henriqueta respondera concisamente às explosões de um delírio 
que nem sequer a fazia tremer pelo seu futuro. Henriqueta não 
podia amar. Arrancaram-lhe pela raiz a flor do coração. 
Esterilizaram-lhe a árvore dos belos frutos, e envenenaram-lhe de 
sarcasmo e ironia os instintos do carinho brando, que acompanham 
a mulher até a sepultura. 
 
Carlos não podia suportar uma repulsa nobre. Persuadira-se que 
havia um escalão moral para todas. Confiava no seu ascendente em 
não sei que mulheres, entre as quais lhe não fora penoso nunca fixar 
o dia do seu triunfo. 
 
Homens assim, quando encontram um estorvo, apaixonam-se 
seriamente. O amor-próprio, angustiado nos apertos de uma 
impossibilidade invencível, adquire uma nova feição, e converte-se 
em paixão, como as paixões primeiras, que nos sopram a 
tempestade no límpido lago da adolescência. 
 
Carlos, em último recurso, precisava saber onde morava 
Henriqueta. No lance extremo de um desafogo, iria ele, audacioso, 
humilhar-se aos pés daquela mulher, que a não poder amá-lo, 
choraria com ele ao menos. 
 



95 
 

Estas preciosas futilidades escaldavam-lhe a imaginação, quando 
lhe ocorreu a astuciosa lembrança de surpreender a morada de 
Henriqueta surpreendendo a pessoa que no correio lhe tirava as 
cartas, subscritas a Ângela Micaela. 
 
Conseguiu o comprometimento de um empregado do correio, 
Carlos empregou nesta missão um vigia insuspeito. 
 
No dia do correio, uma velha, mal trajada, pediu a carta n° 628. O 
que a entregou fez um sinal a um homem que passeava no corredor, 
e este homem seguiu de longe a velha até ao campo de Santo 
Ovídio. Feliz das vantagens que lucrara em tal comissão, correu a 
encontrar-se com Carlos. É ocioso descrever a precipitação com que 
o enamorado mancebo, espiritualizado por algumas libras, correu à 
indicada casa. Em honra de Carlos, é necessário dizer que aquelas 
libras representavam a eloquência com que ele tentaria mover a 
velha no seu favor, por isso que, à vista das informações que tivera 
da pobreza da casa, concluiu que não era ali a residência de 
Henriqueta. 
 
Acertou. 
 
A confidente de Henriqueta fechava a porta da sua baiuca, quando 
Carlos se aproximou, e muito urbanamente lhe pediu licença para 
dizer-lhe duas palavras. 
 
A velha, que não podia recear alguma agressão traiçoeira aos seus 
virtuosos oitenta anos, franqueou os umbrais da sua pocilga, e 
prestou ao seu hóspede a cadeira única do seu camarim de teto de 
vigas e pavimento de lajes. 
 
Carlos começou como devia o seu ataque. Lembrado da chave com 
que Bernardes manda fechar os sonetos, aplicou-a à abertura da 
prosa, e conheceu de pronto as vantagens de ser clássico, quando 
convém. A velha, quando viu cair no regaço duas libras, sentiu o 
que nunca sentira a mais carinhosa das mães, com dois filhinhos no 
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colo. Luziram-lhe os olhos, e dançaram-lhe os nervos em todas as 
evoluções dos seus vinte e cinco anos. 
 
Feito isto, Carlos precisou a sua missão nos seguintes termos: 
 
Esse pequeno donativo, que lhe faço, há de ser repetido, se 
vossemecê me fizer um grande serviço, que pode fazer-me. 
Vossemecê recebeu, há pouco, uma carta, e vai entregá-la a uma 
pessoa, cuja felicidade está nas minhas mãos. Estou certo que 
vossemecê não há de querer ocultar-me a morada dessa senhora, e 
privá-la de ser feliz. O serviço que tenho a pedir-lhe, e a pagar-lhe 
bem, é este; pode fazer-mo? 
 
A frágil mulher, que não se sentia bastante heroína para ir de 
encontro à legenda que D. João V fez gravar nos cruzados, deixou-se 
vencer, com mais algumas reflexões e denunciou o santo asilo das 
lágrimas de Henriqueta, segunda vez atraiçoada por uma mulher, 
frágil à tentação de ouro, que lhe roubara um amante, e vem agora 
devassar-lhe o seu sagrado refúgio. 
 
Poucas horas depois, Carlos entrava num a casa da Rua dos Pelames, 
subia a um terceiro andar, e batia a uma porta, que lhe não foi 
aberta. Esperou. Momentos depois, subia um rapaz com uma caixa 
de chapéu de senhora: bateu; perguntaram de dentro quem era, o 
rapaz falou, e a porta foi imediatamente aberta. 
 
Henriqueta estava sem dominó na presença de Carlos. 
 
Foi sublime esta aparição. A mulher que Carlos viu, não saberemos 
nós pintá-la. Era o original dessas esplêndidas iluminuras que o 
pincel do século XVI fazia saltar da tela, e consagrava a Deus, 
denominando-as Madalena, Maria Egipcíaca e Margarida de 
Cortona. 
 
O homem é fraco, e sente-se mesquinho perante a majestade da 
beleza! Carlos sentiu-se dobrar nos joelhos; e a primeira palavra que 
balbuciou foi “Perdão”! 
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Henriqueta não pôde receber com a firmeza que devia supor-se-lhe 
uma tal surpresa. Sentou-se e limpou o suor que lhe correra de 
improviso todo o corpo. 
 
A coragem de Carlos desmereceu do muito em que ele a tinha. 
Sucumbiu, e nem ao menos lhe deixou o dom dos lugares-comuns. 
Silenciosos, olhavam-se com uma simplicidade infantil, indigna de 
ambos. Henriqueta revolvia no pensamento a indústria com que o 
seu segredo fora violado. Carlos invocava ao coração palavras que o 
salvassem daquela crise, que o materializava por ter tocado o 
extremo do espiritualismo. 
 
Não nos faremos cargo de satisfazer as despóticas exigências do 
leitor, que pede contas das interjeições e das reticências de um 
diálogo. 
 
O que podemos garantir-lhe, debaixo da nossa palavra de 
folhetinista, é que a musa das lamentações desceu à invocação de 
Carlos, que, por fim, desenvolveu toda a eloquência da paixão. 
Henriqueta ouviu-o com a seriedade com que uma rainha absoluta 
escuta um ministro da fazenda, que lhe conta os chatíssimos e 
maçudos negócios das finanças. 
 
Sorria-se, às vezes, e respondia com um ressaibo de mágoa e de 
ressentimento, que matava, no nascedouro, os transportes do seu 
infeliz amante. 
 
As suas últimas palavras, essas sim, são signas de se arquivarem 
para escarmento daqueles que se julgam herdeiros dos raios de 
Júpiter Olímpico, quando se empavonam de fulminar as mulheres 
que tiveram a desventura de se queimarem, como as mariposas, no 
lume elétrico dos seus olhos. Foram estas as suas palavras: 
 
Sr. Carlos! Até hoje os nossos espíritos viveram ligados por umas 
núpcias que eu pensei não perturbarem a nossa cara tranquilidade, 
nem escandalizarem a caprichosa opinião pública. De ora em diante, 
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um solene divórcio entre os nossos espíritos. Estou punida demais. 
Fui fraca e talvez má, em prender-lhe a sua atenção num baile 
mascarado. Perdoe-me, que sou, por isso, mais desgraçada do que 
pensa. Seja meu amigo. Não me envenene esta santa obscuridade, 
este círculo estreito da minha vida, em que a mão de Deus tem 
derramado algumas flores. Se não pode avaliar o travo das minhas 
lágrimas, respeite cavalheiramente uma mulher que lhe pede com as 
mãos erguidas o favor, a piedade da deixar sozinha com o segredo 
da sua desonra, que eu prometo nunca mais alargar a minha alma 
nestas revelações, que morreriam comigo, se eu pudesse suspeitar 
que atraía com elas a minha desgraça... 
 
Henriqueta continuava, quando Carlos, com lágrimas de uma dor 
sincera, lhe pedia ao menos a sua estima, e lhe entregava as suas 
cartas, debaixo do sagrado juramento de nunca mais a procurar. 
 
Henriqueta, entusiasmada pelo patético desta nobre rogativa, 
apertou ansiosamente a mão de Carlos, e despediram-se. 
 
E nunca mais se viram. 
 
Mas o leitor tem o direito a saber mais alguma coisa. 
 
Carlos, um mês depois, partiu para Lisboa, colheu as necessárias 
informações, e entrou em casa da mãe de Henriqueta. Uma senhora, 
vestida de luto, e encostada a duas criadas, veio encontrá-lo numa 
sala. 
 
— Não tenho a honra de conhecer... — disse a mãe de Henriqueta. 
 
— Sou um amigo... 
 
— De meu filho?!... — interrompeu ela. — Vem-me dar parte do 
triste acontecimento?... Eu já o sei!... O meu filho é um assassino!... 
 
E prorrompeu num choro, que a não deixava articular palavras. 
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— O filho de vossa excelência assassino!... — interpelou Carlos. 
 
— Sim... Sim... Pois não sabe que ele matou em Londres o sedutor 
da minha desgraçada filha?!... da minha filha... assassinada por ele... 
 
— Assassinada, sim, mas só na sua honra — atalhou Carlos. 
 
— Pois minha filha vive!... Henriqueta vive!... Oh meu Deus, meu 
Deus, eu vos agradeço!... 
 
A pobre senhora ajoelhou, as criadas ajoelharam com ela, e Carlos 
sentiu um calafrio nervoso, e uma exaltação religiosa, que quase o 
fizeram ajoelhar com aquele grupo de mulheres, cobertas de 
lágrimas. 
 
Dias depois, Henriqueta era procurada no seu terceiro andar, pelo 
seu irmão, e choravam ambos abraçados com toda a expansão de 
uma dor represada. 
 
Houve aí um drama de agonias grandiosas, que a linguagem do 
homem não saberá descrever nunca. 
 
Henriqueta abraçou a sua mãe, e entrou num convento onde pede 
incessantemente a Deus a salvação de Vasco de Seabra. 
 
Carlos é o íntimo amigo desta família, e conta este lance da sua vida 
como um heroísmo digno de outras épocas. 
 
Laura, viúva de quatro meses, contrai segundas núpcias, e vive feliz 
com o seu segundo marido, digno dela. 
 
Acabou o conto. 
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DINHEIRO! DINHEIRO! 

 
 
Contaram-me, há poucas horas, um episódio da extraordinária vida 
de um homem, que apenas hoje conta vinte e cinco anos. Quem ele é 
não o direi eu, ainda que me façam... eu sei cá!? bacharel! Eu bem sei 
que não posso encarecer-me com este segredo, porque há aí uma 
boa dúzia de pessoas que o sabem, por triste experiência, mais 
miudamente que eu. 
 
Mas o que é mais bonito, e não sei mesmo se mais romântico, é que 
eu conheço pelo menos quatro prima-donas, afora as comprimárias, 
desta partitura, que negam com toda a energia dos seus brios o 
importante papel que desempenharam. 
 
Deixá-las negar, que eu também não digo quem elas são, ainda que 
me deem o hábito de Cristo. 
 
Outra coisa: 
 
O muito verídico arquivista dos fatos, que vão ler-se, pediu-me, por 
tudo quanto há sagrado no folhetim, que não divulgasse, nem por 
sombras, o seu nome. 
 
Não o direi nunca, ainda que me façam... barão! 
 
E está dito tudo. 
 
Agora, gentis leitoras e eruditos leitores, começa o romance, em 
nome da moralidade, do decoro e dos interesses materiais... 
 

DINHEIRO! DINHEIRO! 
 
Foi assim que principiou o meu ilustre amigo: 
 
― Ali onde o vês é um embrião de romances desgrenhados... 
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Referia-se a um rapaz que passava por debaixo das minhas janelas. 
Era uma boa figura, visto pelas costas; mas de frente não se podia 
contemplar-lhe o rosto sem recuar... não de medo, mas de um não 
sei que desabrido e repulsivo. Enão era feio. Eu por mim, custou-me 
muito a sustentar cara firme quando ele me fitava com aqueles olhos 
negros e magnéticos. Fazia-me medo, palavra de honra! Depois afiz-
me àquela petulância de olhar, àquele carregado provocante da 
sobrancelha, e, graças a Deus, já me não custa tanto. 
 
Ora aí está, sem grave impertinência, traçado corporalmente o Sr. 
Álvaro de Sousa, que passava na minha rua. 
 
― Com que então (disse eu) é um embrião de romances aquele 
senhor?! Bem me parecia a mim que a vida daquele homem não 
devia ser simétrica, pausada, e prosaicamente chata como a minha! 
Eu nem se quer lhe sei de nada! Ando cá tão fora das barreiras da 
sociedade, e dos dramas contemporâneos... que nem ao menos sei se 
a mazurca está no quinto grau da refinação, ou se as polcas cederam 
o terreno à restauração do minuete da corte... Que miséria! 
 
― Não perdes nada, meu caro. Olha que a verdadeira miséria está 
escondida no manto de lentejoulas com que esta sociedade 
desdentada e trôpega se encobre. E, se não, deixa-me ler-te uma 
página da vida de Álvaro de Sousa, e verás como se vive por lá... 
 
Como sabes, aquele rapaz é da plebe, e aspirou sempre a ser da 
fidalguia. O homem não podia tragar esta desigualdade de gozos 
imposta pela desigualdade do dinheiro. Sem dinheiro, e sem avós, 
Álvaro achava-se aos vinte anos neste mundo sem saber o fim para 
que viera, nem a fileira social em que devia perfilar-se. 
 
― Pois não há tantos ofícios? ― interrompi eu. 
 
― Essa pergunta não me parece tua! Pois tu querias sentar numa 
tripeça um homem de inteligência? 
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― Que dúvida! Os sapateiros de Lisboa não têm um jornal? Álvaro 
de Sousa seria um hábil redator do jornal dos sapateiros. 
 
― Estás zombando! 
 
― Palavra de honra, que não zombo! Tu sabes lá porque horizontes 
vai ampliar-se o espírito da arte? Sabes se a tripeça terá uma plástica 
e uma estética! Sabes se a bota de canhão terá um belo ideal? Sabes 
se a tomba e a intercospia terão uma filosofia? Sabes se as 
matemáticas virão, com a sua geometria aplicada à bota, regular as 
dimensões do salto? Sabes se a dinâmica será a última expressão do 
pino? Enão achas aqui neste complexo de ciências um suculento 
pabulo para um sapateiro talentoso, para um sapateiro-Newton, 
para um sapateiro-Girardin? 
 
― Tenho entendido que não queres a história do homem... Façamos 
tréguas... Eu dou-te o diploma de espirituoso, e tu fechas a torneira 
ao espírito por algum tempo... Guarda esse cabedal, que 
desperdiças, para os teus folhetins. Farás rir um fidalgo de raça, 
embora o seu quinto avô fizesse borzeguins para a tua quinta avó. 
Farás indignar o sapateiro, teu irmão pelo sangue, pelo osso, e pela 
carne, e teu irmão pela arte, porque, enfim, eu não sei se a sociedade 
dispensa mais depressa os teus folhetins que as botas... 
 
E eu vi que o meu amigo tinha razão, e dei-lhe plena liberdade de 
historiar o episódio de Álvaro de Sousa, que continua assim: 
 
― Álvaro, à custa de muitos vexames e afrontas conseguiu 
relacionar-se em algumas casas, onde compareciam algumas das 
primeiras mulheres. Eram talvez estas as notabilidades, as 
sacerdotisas de iniciação para os noviços que entravam no faustuoso 
templo das vestais em quinta mão. 
 
O rapaz foi mais adiante nas suas ambições. 
 
O coração pedia-lhe alimento, o espírito pedia-lhe amor, as 
aspirações ansiavam-lhe um ideal, e o altivo mancebo entendeu que 
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aquelas mulheres deviam compreendê-lo no coração, no espírito, e 
nas aspirações. 
 
Era, realmente, exigir muito, no ano do Senhor de 1849! 
 
A primeira declaração, que balbuciou, teve em troca um sorrir de 
desprezo. Aventurou uma segunda centelha da lava, que o 
escaldava, por dentro, e achou de gelo todas aquelas mulheres. Enão 
era isto só. Escarneciam-no. Lastimavam-lhe a mania das 
declarações; e algumas galhofeiras senhoras reuniram-se, uma noite 
de baile, para lhe dizerem que, todas juntas, iam devotamente 
cumprir uma novena a Santo Anastácio para que o servinho de 
Deus o livrasse daquela hidrofobia amorosa. É onde podia levar-se o 
insulto! 
 
Álvaro de Sousa entrou no âmago da sua consciência, como num 
abismo sem luz, num segredo de torturas, e despedaçou um a um os 
sentimentos generosos com que entrara neste mundo ingrato. 
 
Pobre!esta maldita palavra, estigma de reprovação, era o seu 
demônio das vigílias e dos sonhos! 
 
Como o supersticioso, que recua espavorido à larva imaginaria do 
seu crime, Álvaro de Sousa fugia dos homens, como se eles, juízes 
implacáveis, devessem sentenciá-lo no crime da sua pobreza. 
 
Mas um coração altivo de impotente orgulho não podia transigir 
com estas leis bárbaras da sociedade, que amputam no coração do 
pobre os mais augustos sentimentos da sua vitalidade. 
 
Há uma aparente reconciliação entre a afronta e a pobreza: é a 
reconciliação do ódio: é um pacto de vingança, selado pelas 
lágrimas do afrontado; é uma letra de usura avara de desforço, a 
vencer-se, sem prazo fixo, mas a vencer-se um dia. 
 
Esta fora a reconciliação de Álvaro de Sousa com as generosas 
mulheres da sua afeição. 
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― Elas, naturalmente, riam-se, se ele lhes desse parte dessa 
reconciliação... 
 
― Riram muito. Alguém lhes disse: “Aquele pobre rapaz, que sentia 
freneticamente as suas paixões, fugiu da sociedade, e devora, na 
solidão do seu quarto, um rancor profundo... ― A mim: ― 
interrompeu uma delas ― Que pena! Oh Teresinha, não é uma 
verdadeira calamidade o ódio daquele rapaz? ― Ai! Maria da Luz! 
que triste futuro nos espera...” 
 
E chasqueavam assim o seu ridículo inimigo, perguntando aos 
amigos dele em que dia finalmente as hostilidades se romperiam. 
 
Isto ninguém o dizia a Álvaro, porque entre o ódio e a vingança 
impossível, nas almas fortes, está o suicídio. 
 
― Nas almas fortes! (atalhei eu com gravidade filosófica). Então não 
sei eu o que são “almas fortes!” Cobardes chamo eu aqueles que 
desesperam. A suprema das misérias humanas é a vingança 
reservada por causa de amores desprezados. O tal Álvaro de Sousa 
será muito romanesco, mas também é um grande tolo. Com que 
direito queria ele impor-se ao amor dessas mulheres? 
“Despresaram-no porque era pobre” respondes tu. Ese o 
desprezassem porque era feio? Achas que a pobreza tenha muitas 
seduções? Eporque não foi Álvaro de Sousa amar uma peixeira que 
as há bem bonitas? Se a sua alma de poeta aspirava a um ideal 
olímpico e metafisicamente imponderável porque foi ele procurar o seu 
ideal nas mulheres carnalmente vestidas de tafetás e veludos? A 
mulher ordinária, virgem na alma, sem a depravação das Aspásias 
que o repudiaram, não lhe seria mais interessante pela candura, pela 
inocência, e pelo angélico cismar dos singelos devaneios? Eu não 
posso sofrer estes Werters caricatos que apelam para o suicídio, 
quando a mulher dos seus sonhos não pode altear-se às delicadas 
concepções da sua alma! Vai a ver-se a mulher em que eles 
empregam todo o seu cabedal de sentimentalismo, e depara-se uma 
estragada de espírito, abastardada nos instintos, incapaz de 
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conceber a generosidade, gelada para as suaves impressões de uma 
amizade honesta, e finalmente uma Ninon sem o espírito da 
francesa, mas opulenta como ela de matéria. Repito: porque não vão 
estes impostores queimar o incenso das suas angélicas adorações aos 
pés de uma donzelinha de olhos tímidos, e faces purpurinas? Não é 
tão belo surpreender o pejo da inocência!? Não há tanta poesia 
naquelas lágrimas de um primeiro amor que desconfia da sombra 
de uma mulher, que passa ao longe do seu Medro! Não há aí tantas 
Angélicas obscuras, tantas Virgínias, segregadas dos salões das 
Frineias? Enfim, meu sentimental historiador de paixões 
desgrenhadas, eu não posso sentir contigo as desventuras do Sr. 
Álvaro. Quero ouvi-las, porque enfim, escrevo folhetins, e minto 
quase sempre para encher um espaço de papel. Pode ser que digas 
alguma coisa que valha a pena de captar a atenção deste público 
portuense, que lê constantemente, e, à falta de romances, por não 
poder emendar o costume de ler sempre, começa a mastigar 
profundas lucubrações sobre a doença das vinhas. ― Ora, diz lá. 

 
**** 

 
O meu amigo continuou: 
 
― Álvaro reconcentrou-se em uma tal misantropia, que nem ao 
menos os íntimos amigos recebia em casa. Dir-se-ia que aquela vida 
estava a levedar-se do amargo fermento de rancor que as mulheres 
lhe levaram à alma. Eu vi-o uma vez. Parecia um Smarra, um 
mágico, uma coisa de um outro mundo, onde os homens conversam 
com as larvas. Morava no quarto o terror. A sombra da asa da morte 
empanava aquele rosto, de onde a viveza e o lume fugira, deixando 
como vestígios, as rugas cadavéricas de uma lenta agonia. 
 
― Devia ser um demônio! Cuidei que uns figurões assim eram 
privilegio dos romances!... Eos cabelos? naturalmente arrepiados 
como os do Asaverus, de Orestes, ou de qualquer outro estafermo, 
não é verdade? 
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― O que tu quiseres... O caso é que eu julguei-o demente, ou, pelo 
menos, desgraçado, que não sei se é menos, por toda a vida. 
 
Agora, levanta-se o pano do segundo ato. 
 
Uma bela manhã, sai um homem de um navio com quatro baús 
atrás de si. Este homem procurou a morada de um seu irmão; este 
irmão, que tinha morrido, era o pai de Álvaro. O tio de Álvaro, por 
consequência, era um rico brasileiro, que acabava de manifestar 
seiscentos contos. 
 
Álvaro recebeu-o com sinistra rudeza. O Sr. Manoel da Silva 
abraçou seu sobrinho, chorando a morte de seu irmão, que era 
muito semelhante com seu sobrinho. Deu graças à Providência por 
encontrar um herdeiro do seu ouro e do seu sangue; e, deixa-me 
assim dizer sem ofensa da metafisica, insuflou uma alma nova 
naquela casa, uma alma muito grande, maior que a alma universal 
de Platão! só comparável à alma que faz girar um sangue azul nas 
veias de um merceeiro. 
 
Álvaro, quando de improviso se viu rico, partiu a pedra do seu 
túmulo, e respirou o ar dos vivos. Os olhos faiscaram-lhe um novo 
lume. Os lábios vibraram-lhe uma eloquência nova. O coração 
bateu-lhe pulsações de um orgulho expansivo. O corpo endireitou-
se na linha vertical que a Providência geométrica marcou a todos os 
que podem parodiar Luís XIV, e dizer: o dinheiro sou eu! 
 
O brasileiro não era abdominoso nem vermelho das bochechas. Era 
um homem regular, com sentimentos de homem não bestializado 
pelo ouro. 
 
Achando uma casa pobre, enriqueceu-a, ampliou-a, abriu-lhe os 
flancos, e deu-lhe as formas arrogantes de um palacete. Um tílburi, 
uma carruagem, e duas parelhas de éguas hanoverianas 
harmonizaram o fausto daquela magica metamorfose. 
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E tudo era feito a bel-prazer de Álvaro. O tio autorizara-o para tudo, 
menos para casar-se, porque detestava as mulheres. 
 
Ele lá sabia o porquê, e, se eu o souber um dia, conta com um 
folhetim. 
 
― Muito obrigado; não me despeço do favor. 
 
― Agora vais tu conhecer a astucia da inteligência, que não 
prescinde, na riqueza, da vingança premeditada no infortúnio. 
 
Álvaro de Sousa não ostentou, como era de esperar, as suas éguas, a 
sua carruagem, e os seus lacaios de verde e prata. Viveu, dois meses, 
ao fogão, conversando com o tio, e conquistou-lhe assim um 
conceito de grave sisudez, e uma plena confiança. 
 
Na primavera, Álvaro apareceu com as flores, e, agradável como 
elas, granjeou amizades, que não tinha... 
 
― Necessariamente... Olha que novidade me dás!... É melhor dizer... 
comprou amizades, que não tinha... 
 
― Não posso assim dizer absolutamente. Álvaro, em quanto pobre, 
era desabridamente orgulhoso, e desconfiado... Um olhar de través 
irritava-o, e uma palavra equivoca enfurecia-o. Era como os que 
sofrem reumatismo agudo, que não consentem uma mosca no 
travesseiro. Ea pobreza, seja dito em proveito da patologia, é o 
reumatismo agudíssimo da humanidade... 
 
Depois de rico, parece que a sua grandeza estava na consciência 
dela. O dinheiro tornou-o afável, carinhoso, solicito em procurar as 
relações dos que lhe eram muito inferiores, e até daqueles que 
repelira na infelicidade. É realmente um fenômeno, mas tu sabes 
que eu não te minto. 
 
― E as mulheres que faziam? 
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― As mulheres? Agora vamos nós lá... Isso é uma história muito 
complicada... 
 
― Quais são as que figuram? 
 
― Vamos por partes. A mulher, que, primeiro, o repeliu foi a Maria 
da Luz. Esta mulher é casada, e era solteira, mas solteira de trinta e 
tantos anos, quando Álvaro a requestou. Não sei porque, Maria da 
Luz, era a preferida no ódio, talvez porque sendo a primeira a 
repeli-lo, desairou-o, para todas as outras... Não sei. 
 
Álvaro foi com seu tio pagar uma visita ao marido desta mulher, 
porque a influência do brasileiro em certos homens do poder 
obrigara aquele a catar-lhe a benevolência para conservar certos 
proventos, que estavam muito em perigo. 
 
O sobrinho começou a jogar com a influência do tio. Quis ler-lhe o 
seu programa de vingança, mas achou que era cedo, ou imoral. 
Calou-se e esperou. 
 
Na visita, que fizeram, Maria da Luz veio à sala, e quis sustentar a 
dignidade matrimonial, com os artifícios de uma etiqueta safada. 
Álvaro ria-se por dentro, mas fingia-se parvo por fora. Dava-se uns 
ares de esquecido, e apertava a mão da sua vítima com a 
cordialidade de um bom homem. E Maria da Luz espantou-se. 
 
Passaram-se alguns meses. Álvaro, que participava da influencia do 
tio nos destinos da pátria, reconcentrou toda a sua energia em 
realizar desgraçadamente os terrores do marido de Maria da Luz. 
Quando menos se esperava, este homem é demitido, e obrigado pela 
fazenda a um saldo de contas que o empobrecia. O brasileiro, que 
neste tempo já era visconde de Sousa, quis salvá-lo, mas encontrou 
em seu sobrinho um violento acusador das imoralidades daquele 
mau funcionário, cuja desonra refletia na face de quem o protegesse. 
As instancias redobradas encontraram frio o visconde, que, por fim, 
declarou que não intervinha em certos negócios que delegara em 
seu sobrinho, mais conhecedor das conveniências do país, e da 
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moralidade dos funcionários. Com este fragmento de artigo do fundo, 
foi despedido o marido da Luz, cujo decair para o abismo de miséria 
era rápido como a facilidade com que subira. 
 
Maria da Luz compreendeu a vingança, e achou-a vil. 
 
― Realmente era... 
 
― Mas não há vinganças nobres, creio eu. A mulher, que eu 
princípio a chamar pobre, fechara os seus salões, e não esperou que 
os alheios se lhe fechassem. A tristeza sentara-se nos sofás daquelas 
salas desertas, onde viria brevemente sentar-se o escrivão da 
penhora. A desgraça, ainda assim, não lhe aniquilava a soberba. 
Julgava ela que, humilhando-se a Álvaro, encontraria uma proteção, 
mas também uma ignominia. O marido, que caíra primeiro na sua 
miséria, perdeu, primeiro, a dignidade. Excitou-a para que 
escrevesse a Álvaro, e encontrou-a sempre negativa. 
 
E Álvaro respirava com sofreguidão um momento que devia chegar. 
 
Ao mesmo tempo, desenvolvia-se o plano de outra vingança. Teresa 
da Cruz era a segunda vítima de Álvaro. Esta não podia ser ferida 
nos interesses materiais. Era rica das suas propriedades. Era solteira, 
e amava profundamente um homem casado. 
 
Este homem era delirantemente amado por sua mulher, e prezava-a, 
senão posso dizer que a adorava. Teresa da Cruz fascinava-lhe a 
cabeça daquele amor-apetite que Stendhal judiciosamente distingue 
do amor-paixão. Mas Teresa da Cruz detestava a virtuosa esposa do 
seu amante, com toda a raiva de um ciúme reconcentrado. 
 
E Álvaro sabia-o. 
 
Era-lhe necessário quebrar aquelas ligações com estrondo e desonra 
para Teresa da Cruz. 
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O que ele fez é uma ignominia, é, porém uma vingança que medrara 
em fel durante três anos de torturas sufocadas. 
 
Álvaro obteve uma carta da mulher do amante de Teresa da Cruz, 
escrita a uma sua amiga. 
 
O dinheiro proporcionou-lhe um falsificador de letra, perfeito na 
sua perversa habilidade. 
 
Mandou-lhe escrever algumas cartas amorosas pelo molde daquela 
letra. Enão deixou uma ligeira dúvida sobre o gênero de relações 
que a prendiam a um homem, que se não nomeava. 
 
Estas cartas enviadas a Teresa da Cruz, foram incluídas numa 
anônima, que dizia assim: 
 
“Minha querida amiga, 
 
Sei que detestas Miquelina, e que procuras perdê-la no conceito do 
marido, para conquistares plenamente uma alma digna de ti. Queres 
castigar o orgulho dessa hipócrita que lamenta a nossa prostituição? 
Aí tens essas cartas, que eu pude obter de um amante, que a 
desprezou por mim. Tira as teias de aranha dos olhos desse piegas, e 
faz-lhe ver que sua mulher não é melhor que tu: porque tu és livre, e 
ela é casada. Saberás o meu nome, no primeiro baile onde nos 
reunirmos. 
 

Tua amiga d’alma.” 
 
D. Teresa, recebendo estes cartas, sentiu uma alegria infernal. Daria 
por elas a reputação de honrada, se a tivesse. 
 
Por fatalidade, o amante, na noite daquele dia tratou-a com 
indiferença. A orgulhosa, enraivecida de um tédio que não podia 
suportar, esforçou-se por chamar a conversação a respeito de 
mulheres casadas, e avançou a proposição de que não havia uma na 
primeira roda, que não fosse adúltera. O amante protestou 
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colericamente contra o absoluto da proposição. Defendeu sua 
mulher com ares de Colatino, e exprobrou acremente a maledicência 
da insolente. 
 
A indignação ferveu: trocaram-se epítetos ultrajantes. D. Teresa foi 
uma eloquente regateira, e o seu apaixonado repetiu as frases mais 
peculiares da tarimba. Por fim, D. Teresa, chegado o momento 
dramático, apresentou-lhe as supostas cartas da esposa. 
 
O homem abriu-as com frenesi: reconheceu a letra e saiu como um 
vexado pelo demônio. 
 
D. Teresa da Cruz, sentiu, pela primeira vez, um momento de 
completa felicidade em sua vida!... 
 
― E depois? 
 

*** 
 
― Depois, o furioso entrou na câmara de sua mulher, e encontro-a 
velando o sono de um filhinho, que tinha no berço. Perguntou-lhe o 
marido o que ela fazia a pé à uma hora da noite. Miquelina 
respondeu que o esperava para lhe servir a ceia, por isso que as 
criadas, fatigadas de trabalho, não podiam esperar que seu amo se 
recolhesse, alta noite, para repousarem. 
 
O marido recebeu com um sorriso feroz esta resposta digna de uma 
senhora virtuosa, e sentou-se junto dela. Tocado da faísca elétrica de 
tirano de melodrama, enturvou os olhos, franziu a testa, arrancou a 
voz dos subterrâneos do pulmão, e falou assim, com uma carta 
aberta: “Conhece esta letra, senhora?” ― É minha, penso eu ― 
respondeu ela com prontidão. ― “Já sabe naturalmente que carta é 
esta.” ― Não sei... será escrita à Antoninha? ou à prima Ângela? eu 
não escrevo a mais ninguém. ― “A mais ninguém, infame!...a 
senhora não escreve a mais ninguém?” ― Juro que não, juro que 
não... deixa-me ver essa carta, Luís, deixa-me vê-la, eu to peço pela 
boa sorte da nossa filhinha. ― “Veja.” 
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Miquelina leu estas duas linhas da carta: Dois dias é uma ausência 
insuportável!... Vem, meu anjo, faz que a minha vida tenha algumas 
flores... 
 
Não continuou. Prorrompeu em palavras inarticuladas. Eram os 
gritos da desesperação! A surpresa transtornara-lhe o espírito, até 
converter-lhe o dom da palavra em alarido selvagem. Parecia doida. 
O próprio marido retirou aterrado diante daquela angústia sublime. 
Houve em casa um motim, um tropel de criados, que se olhavam 
estupidamente. Miquelina, exausta de forças, e convencida da 
realidade daquela infame alusão, desmaiou. Seu marido tateou-lhe o 
pulso e o coração. Reconheceu que havia ali uma dor legítima. Ficou 
estupidamente perplexo, e fazia dó nesta dúvida aflitiva. Mas a 
inocência, filha da justiça de Deus, devia triunfar. 
 
Miquelina foi logo entregue aos cuidados da medicina. Julgaram-na 
subindo a gradação de uma demência, e Luís de Abreu aterrou-se 
seriamente. 
 
Às dez horas do dia seguinte, Luís de Abreu recebia a seguinte 
carta: ― “Deves possuir quatro cartas, que te foram dadas por 
Teresa da Cruz. São quatro documentos inqualificáveis da infâmia 
dessa mulher. Tua virtuosa senhora escrevera uma carta a sua prima 
Ângela. Teresa da Cruz pode obter essa carta, de que se serviu para 
fazer imitar a letra da que ela chama sua rival. Remeto a carta de 
que ela se serviu. Tua senhora é inocente como os anjos. Pede-lhe 
perdão, se lhe já lançaste em rosto a calunia forjada pela ignóbil 
mulher a que vives associado. Se apesar de tudo, tiveres a 
impudência de continuar relações com Teresa da Cruz, hei de eu, 
com os teus amigos, apregoar a baixeza do teu caráter para 
engrandecer a nobreza de tua deplorável esposa. 
 

Um teu amigo.” 
 
Luís de Abreu entrou na câmara de sua mulher. Estavam com ela 
dois médicos e duas criadas. Miquelina estremeceu ao vê-lo. Mal 
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sabia ela que esse homem ia ajoelhar-se na sua presença! Eram 
tocantes as lágrimas que ele chorava, ajoelhado, balbuciando 
palavras ininteligíveis. Miquelina ergueu a face para testemunhar 
aquela nova surpresa. Os circunstantes aquinhoavam do entusiasmo 
daquela cena, sem a compreenderem. 
 
“Peço perdão a minha virtuosa mulher! (exclamou ele) perdão de 
uma afronta, de uma calunia, que a reduziu a esta situação... Na 
presença de todo o mundo eu quisera que ela me perdoasse...” ― 
Sim, sim, ― bradou ela com entusiasmo febril ― eu perdoo-te de 
toda a minha alma, Luís, de todo o meu coração, meu esposo 
querido!... 
 
Luís de Abreu ergueu-se, chorou sobre a mão que beijava, e foi feliz, 
verdadeiramente feliz, naquela hora solene da sua vida. 
 
Foram muito sensíveis os progressos nas melhoras de Miquelina. 
 
Na tarde desse dia, Abreu, com o mais carinhoso bilhete, pediu uma 
entrevista, à meia-noite, a Teresa da Cruz. Foi-lhe concedida. 
 
Ao dar da meia-noite estava Luís de Abreu encostado à porta que 
devia ser-lhe aberta por Teresa da Cruz. Abriu-se a porta. Abreu 
tomou aquela mulher pelos cabelos, arrastou-a para o meio da rua, 
e, sem dizer-lhe um monossílabo, encheu-lhe o corpo dos vergões de 
um chicote. Teresa suportara as primeiras chicotadas com o silêncio 
da vergonha; mas quando a dor física dominou a moral, gritou. 
Abreu retirou a passo rápido. Teresa fugia, quando um segundo 
homem lhe lançou a mão. Ela reconheceu-o, e pediu que a deixasse. 
“Não, minha senhora, ― replicou o seu conhecido ― eu não posso 
consentir que vossa excelência seja assim desfeiteada na rua como 
uma mulher de alcouce...” ― Deixe-me, deixe-me... por piedade, Sr. 
Álvaro de Sousa! 
 
E debatia-se entre as mãos de Álvaro como atacada de gota coral. 
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Aproximou-se a patrulha. Lançou mão de ambos, e perguntou a D. 
Teresa se aquele homem a insultara. D. Teresa respondeu que não, 
que ninguém a insultara. Álvaro, que nem zombando mentia, 
desmentiu a sua velha amiga, dizendo que ele a vira chicoteada 
cruelmente por um homem, que fugira; e que o mais que a tal 
respeito podia dizer era que esta senhora morava naquela casa, era 
uma respeitável fidalga, e chamava-se D. Teresa da Cruz. A 
patrulha não prescindiu destas informações ratificadas por sua 
excelência. Perguntou-lhe o nome do agressor, e ela respondeu que 
o não dizia. 
 
Imagina, meu amigo folhetinista, a cólica despedaçadora em que a 
pobre mulher se viu! A patrulha não queria largá-la; mas Álvaro de 
Sousa capitulou por uma libra com as imperiosas exigências da 
guarda municipal, e conseguiu a liberdade da pobre mulher. 
 
E, ao despedir-se de D. Teresa, fê-la parar um momento, para dizer-
lhe com a mais fleumática placidez: “Minha querida senhora! Eu 
comprei com uma libra a satisfação de pagar a vossa excelência a 
menor parte de um grande serviço que lhe devo... Eu não pude 
esquecer-me nunca de que vossa excelência com algumas amigas 
suas, cumpriram uma novena a Santo Anastácio, para que o 
servinho de Deus alcançasse curar-me da hidrofobia do amor, que 
me atacou... Tenha vossa excelência uma noite feliz.” 
 
E retirou-se. Teresa da Cruz não respondeu uma palavra. 
 
Álvaro de Sousa estava vingado. 
 
― Tens mentido com a mais soberana presença de espírito! ― 
atalhei eu. 
 
― Não minto, juro-te que não minto... 
 
Estás muito em ocasião de verificar estes fatos... Deseja conseguir a 
verdade, que hás de consegui-la. 
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E eu acreditei-o; e amanhã acreditarei também que qualquer 
destemido despejou um bacamarte nos intestinos do seu anjo... 
 
― O rigor da cronologia ― prosseguiu o implacável noticiador ― 
exige que eu te conte agora a vingança de Maria da Luz. 
 
A hora da miséria extrema tinha soado. Os bens de raiz confiscou-os 
a fazenda: os moveis estava designado o dia de leilão em que 
deviam ser vendidos. 
 
O marido de Maria da Luz, que por nome não perca, soubera que 
sua mulher ridiculizara as pretensões de Álvaro de Sousa naqueles 
dias de vergonhosa pobreza. Bem conhecia ele a indignidade a que 
tentava forçar sua mulher, instigando-a a que se valesse do préstimo 
de um homem que tinha fortes razões de aborrecê-la. Todavia, 
Álvaro gozava de um tal conceito de nobreza de coração, e 
sensibilidade d’alma que qualquer marido, mais escrupuloso ainda, 
não duvidaria instar, na hora crítica de uma penhora, pela 
humildade da sua suposta Lucrécia. 
 
Maria da Luz, por fim, conveio na péssima situação em que se 
achavam os negócios de seu marido. A fome avizinhava-se, e a 
desonra é menos negra que a fome, segundo a opinião de alguns 
moralistas entendidos nestas cores. 
 
Álvaro de Sousa recebeu uma carta de Maria da Luz, em que lhe era 
pedido o empréstimo de doze mil cruzados, pagáveis em doze anos. 
 
O cavalheiro respondeu que a obrigação onde eram estipulados 
doze anos seria reformada pelo prazo de duas horas... 
 
Maria da Luz compreendeu-o. O primeiro abalo, que sentiu no 
coração, foi a raiva: o segundo foi a vergonha: o terceiro foi a 
negociação com as condições do título reformado, conforme a 
vontade do credor. 
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E respondeu afirmativamente, com a sagrada condição de um 
segredo inviolável para seu marido. 
 
E Álvaro de Sousa enviou doze mil cruzados ao marido de Maria da 
Luz, com esta carta: 
 
“Meu caro senhor, 
 
Conforme à negociação que acabo de fazer com sua senhora, remeto 
doze mil cruzados. Da inclusa carta da excelentíssima senhora D. 
Maria da Luz, verá vossa senhoria que este contrato é bilateral, e a 
parte que eu tenho nele em vantagem minha é a renúncia que a dita 
senhora me faz de uma propriedade que eu não sei se está 
hipotecada a vossa senhoria Suposto me devessem ter sido dados 
estes esclarecimentos antes da remessa do dinheiro, eu não tenho 
dúvida em sujeitar-me a qualquer outra transação que possamos 
ambos amigavelmente fazer, visto que, de hora em diante, nos 
devemos ambos considerar com mais ou menos jus à mesma 
propriedade. E, como eu tenha resolvido cedê-la em benefício de 
meu lacaio, vossa senhoria não terá dúvida em considerá-lo com os 
direitos que eu possuía. 
 

De vossa senhoria atento venerador 
Álvaro de Sousa.” 

 
― E depois? ― interrompi com ansiedade. 
 
― Depois....... tu vais dizer que eu te minto!... 
 
― Não digo... palavra de honra! 
 
― Depois, o codilhado foi Álvaro de Sousa, porque o marido da 
Maria da Luz empregou convenientemente os doze mil cruzados e 
vive perfeitamente com sua mulher. 
 
― Mas Álvaro de Sousa? nunca mais se importou com ela? 
 



117 
 

― Nunca mais. A consciência diz-lhe que está vingado. 
 
― E das outras? 
 
― Das outras... vingou-se sem ruído... Tomou delas uma vingança 
que não pode ser romantizada por ser muito simples. 
 
O meu amigo viu passar uma mulher, e foi atrás dela. 
 
Eu escrevi tudo isto com as reminiscências vivíssimas do diálogo. 
 
Querem saber onde tudo isto aconteceu? 
 
Agora é que vossas excelências vão ficar surpreendidas... 
 
Foi em Pequim! 
 
Salvei a moral pública! 
 
Cante-se o hino! 
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A CAVEIRA 

 
 
Quem disser que em Trás-os-Montes não há romances, é capaz de 
dizer que a lua não tem habitantes, e as alfândegas ratos. 
 
A província de Trás-os-Montes é um sertão desconhecido, um 
retalho de Portugal segregado da civilização; mas não deixa por isso 
de ter uma crônica de tradições bárbaras, que virá arquivar-se em 
folhetins, quando os caminhos de ferro, construídos pelos 
capitalistas da Ovelhinha, aproximarem o contato das inteligências 
com as florestas virgens daquela região polar. 
 
Esse dia amanhecerá bem cedo. A aurora da civilização madrugou 
para todos. A viabilidade discute-se à lareira. Mais de um juiz das 
almas se extasia nas vastas teorias do caminho de ferro. O regedor 
de paróquia rural, auxiliado pelo cura, apostolizam no adro, aos 
domingos, a teoria do aumento do salário pela facilidade dos 
transportes. Há lavradores que adicionaram à leitura do Borda 
d'Água as preleções escritas de economia política do Sr. Dr. 
Carneiro. Alguns esperam concorrer ao mercado de Sevilha com 
cereais e repolhos nas próximas colheitas. O entusiasmo é universal. 
A expansão fervente dos interesses materiais, a febre eloquente da 
viabilidade, os traços profundos e rasgados, com que as 
inteligências financeiras fixam categoricamente o dia supremo da 
nossa prosperidade, não são já um exclusivo da mocidade 
jornalística. 
 
O meu colega Ricardo Guimarães, que salta de noite em cuecas, fora 
da cama, sonhando-se impelido por um wagon, doideja de júbilo ao 
ver-se compreendido, no seu ardente apostolado, desde Monção até 
ao Cabo da Roca. Lateja-lhe o entusiasmo nas bossas frontais, cada 
vez que o alvião do operário rasga no seio da terra o túmulo do 
carroção ignóbil! (Isto era escrito em 1853...) 
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A mocidade é assim. A força criadora do talento há de suprir a 
debilidade do tesouro. Onde os capitalistas não chegaram, irá o 
artigo de fundo, palpitante de vida, como um ouragan invencível, 
desaterrar a aterrar com as forças magnéticas do gênio, com a magia 
imperiosa dos períodos arredondados artisticamente. 
            
E, por tanto, a província de Trás-os-Montes vai ser aquecida pelas 
irradiações do foco civilizador. Um dia, os povos do Marão, 
agrupados nas cristas das serranias, verão lá embaixo passar o traço 
negro do carril; e cuidarão que um demônio, na cauda de um raio, 
lhe talou as campinas, no dia tremendo das vinganças do Senhor! 
 
Mais tarde, os pávidos moradores da Campeam, ilustrados pela 
leitura repentina, e pelos artigos de fundo, virão, de socos e coroça, 
nas asas do carril, aplaudir os cavalinhos, saborear um ponche no 
Guichard, e influir seriamente no futuro da empresa lírica. 
 
Então, sim! Mondroens, Vilarinho de Cotas, e Canelas terão uma 
associação industrial, uma caixa filial, um gabinete de leitura, e um 
centro promotor das classes laboriosas. O cavador, na hora da sesta 
lerá, na vinha, de barriga ao ar, o Times, e Benjamin Constant. O 
proprietário, entregue às sutilezas econômicas, que distinguem o 
cabedal da renda, andará em guerra literária com o seu vizinho da 
aldeia próxima, por causa de uma falsa interpretação aos sofismas 
de Bastiat. Nesse dia, serão banidos os estúpidos da face da terra. O 
proletariado, filho da estupidez, não virá coberto de farrapos pedir 
um bocado de pão, no banquete social, por conta do futuro fomento. 
Pouco há de viver quem não vir tudo isto. 
 
Será então chegado o momento solene de pedir à província do norte 
a história do seu passado. Serão exploradas então as minas de 
poesia, entulhadas pelo obscurantismo de longos séculos. 
Acontecerá muitas vezes encontrar-se um soco onde se esperava um 
borzeguim de castelã. O leitor pedirá uma heroica luta de dois 
infanções armados da fidalga espada, e verá duas foices roçadouras 
decidirem um pleito de apaixonado melindre. 
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Mas não será em tudo assim a crônica obscura da província, onde 
vivi alguns anos, e em poucos dias colhi apontamentos para longos 
trabalhos de muito proveito estético, plástico, artístico, e não sei 
mesmo se cúbico, anômalo, e hibrido. 
 
A história, que vou contar, com inocentíssima lealdade, pode ser 
confirmada ainda por duas ou três testemunhas, que, pelo menos, 
viviam, há cinco anos. Falo assim com orgulhosa autoridade, porque 
tenho direito a ser acreditado em romances, que tem a honra de 
assentarem numa sincera base. 
 
A mentira no romance é uma nodoa, que nauseia o público 
ilustrado. Alexandre Dumas, escrevendo um romance 
intitulado Martim de Freitas, obrigou este herói a desembarcar em 
Mafra, nomeou-o alcaide do castelo da Horta, e fez nascer D. Sancho 
II na Palestina, onde foi batizado por um tal monsieur de Évora, 
arcebispo de Leiria! É uma cornucópia de asneiras este literato, 
falando de Portugal. 
 
O público tem direitos sagrados, e é realmente ultrajar-lhos, querê-lo 
capacitar de que Mafra é um porto de mar, e Leiria uma cidade 
arquiepiscopal, e monsieur de Évora cidadão português. 
 
Compreenda-se a missão do romancista. O romance, a viabilidade, e 
o fluido transmutativo são a tripeça em que está sentada a 
civilização. Quebrar-lhe um dos pés é dar com ela em terra. 
 

*** 
 
Morreu, há seis anos, em Vila Real, um velho de oitenta e oito anos. 
Chamava-se D. João de Noronha, e habitava uma casa pequena, mas 
decorada de grande brasão de armas, e não sei quantas ameias 
modeladas pelos pilares das açoteias mouriscas. O leitor, que, por 
louvável curiosidade, quiser, de perto, capacitar-se da fidelidade 
arquitetônica desta casa, vá a Vila Real, e na Rua do Cabo da Vila, 
pergunte pela casa de D. João de Noronha. Não terá de que 



121 
 

maravilhar-se, a não ser da sisuda gravidade, e rigorosa certeza com 
que o autor lhe conta histórias interessantíssimas. 
 
Algumas palavras a respeito deste D. João de Noronha. 
 
O dom é quase sempre, entre portugueses, indicação de fidalguia 
remota; mas em D. João de Noronha era uma irrisão para o povo, e 
uma ignomínia afrontosa aos fidalgos da terra. E a razão é esta: 
 
Há cento e vinte anos que viveu em Vila Real uma senhora D. Paula 
Coronel e Noronha, protetora de um tal Antônio da Silva, sapateiro 
da casa. 
 
Este homem era desordeiro e valentão. Em rixas com um freguês 
por causa de umas tombas, matou-o desastradamente. A justiça 
apanhou-o, e condenou-o a pena última. 
 
D. Paula exaurira os grandes recursos da sua influência, sem 
conseguir salvar da forca o seu afilhado. Avaliem-se, porém, os 
extremos de D. Paula pelo condenado, e atenda-se à época em que 
os grandiosos esforços de uma fidalga são ansiosamente 
empenhados na salvação de um arrastado verme da plebe. 
 
D. Paula, em último recurso, declara que o sapateiro é filho bastardo 
de seu irmão, e como tal o perfilha. Desde que esta adoção foi 
consignada no livro dos alvarás de perfilhamentos, Antônio Coronel 
de Noronha está salvo da forca. O processo atravessa novos 
tramites; e a lei, esmagada sob o rebolo transformado em pedra 
d'armas condena o réu a cinco anos de degredo para Castro Marim. 
 
O nobre exilado, um ano depois, morreu de uma indigestão de figos 
do Algarve; e, honra lhe seja feita, à hora da morte, declarou que 
vivera sapateiro e cristão, e como sapateiro pedia perdão aos 
homens, e como cristão a Deus porque muito queria salvar-se. 
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Seu irmão Francisco, mestre ferreiro, morreu ferreiro, porque não 
quis partilhar das honras heráldicas de seu irmão, que, pelos modos, 
não eram muito lisonjeiras para a memória de sua mãe. 
 
Este ferreiro deixou um filho, chamado João, e uma fortuna 
avultada, adquirida na bigorna. 
 
João, órfão aos quinze anos, quis ordenar-se; mas o amor tolheu-lhe 
as vocações ardentes do sacerdócio. 
 
Por aqueles tempos a sociedade estava retalhada em classes. João da 
Silva invejava o acaso de um nascimento, e desesperava-se na 
impotência de associar-se dois apelidos eufônicos, que o 
guindassem à região dos homens superiores em raça aos outros 
homens, como o onagro de Sevilha superior em raça ao onagro de 
Cacilhas. 
 
Zombavam cruelmente dele, quando lhe disseram que se 
encabeçasse na linhagem, embora bastarda, de seu tio, que morrera 
legalmente inscrito no livro dos costados a folhas 1473. 
 
João da Silva foi conscienciosamente fidalgo desde esse instante. 
Tirou uma certidão, hipotecou metade da sua fortuna ao foro, e 
consegui-o. Não diremos ao certo quem foi o concussionário 
daqueles tempos, que lhe recebeu os dois mil cruzados do 
pergaminho. As urgências do estado de hoje eram literalmente as 
urgências do estômago dos chanceleres mores do reino. 
 
A fidalguia protestou silenciosa contra tão grave injúria. Fechou os 
seus salões ao adepto insolente, que ousara assinar-se D. João de 
Noronha, e mandara insculpir na fachada de uma casa ameiada as 
armas dos Noronhas. É tradição em Vila Real que os Pintos Coelhos, 
representados hoje por José Antônio Teixeira Coelho de Melo Pinto 
da Mesquita, mandaram borrifar de sangue as armas de D. João de 
Noronha. Nada fez recuar o propósito do filho do ferreiro. Os 
tempos correram, mas os ódios ao pobre homem não se 
extinguiram. Digno destes tempos, D. João, seria hoje afavelmente 
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recebido pela velha nobreza, com tanto que as diferenças no azul do 
sangue fossem saldadas com o amarelo do ouro. 
 
Conheci este homem, e tratei-o muito de perto. Era eu bem criança, e 
respeitava as loucuras daquele velho, com a mais sisuda tolerância. 
Quando o vi, aos oitenta e seis anos, casar-se com uma donzela 
(oitava maravilha!) de oitenta e nove, cingi-me com aquele par 
conjugal, e quis ouvir-lhe os colóquios amorosos, as expansões 
delirantes, as ternuras idealíssimas. Não pude; e o leitor perdeu 
muito com isso, que eu não era homem de privar de um capítulo 
precioso a Fisiologia do Casamento de Balzac. 
 
O vento das tempestades da vida impeliu-me de Vila Real para 
outra linha no mapa-múndi das minhas observações; e o meu caro 
D. João morreu poucos dias depois de sua mulher, e é de crer que, 
abraçados em frenética paixão, renascessem, viçosos e frescos como 
Paulo e Virgínia, em mundos novos, e novas constelações. Assim 
seja! 
 
Como vinha dizendo, leitor atencioso, quando eu tive a honra de ser 
admitido ao trato íntimo de D. João de Noronha, reparei numa 
caveira, contida em uma redoma de vidro, com pedestal de pau 
preto, enviesado de arabescos de marfim. 
 
Esta redoma pousava em uma mesa torneada em bilros de custoso 
lavor. Reparei, outrossim, que em certo dia do ano um véu fúnebre 
cobria aquela redoma. Este dia era quinta-feira santa. Não concebi 
que relação pudesse existir entre aquela caveira e a paixão de Jesus 
Cristo não ousava, porém, interrogar-lhe o profundo mistério. 
 
Entrava eu uma vez, sem fazer-me anunciar, na sala da redoma, e 
encontrei D. João ajoelhado com austero fervor na presença da 
caveira. Voltou-se de repente sentindo-me os passos, e eu não pude 
recuar sem ser conhecido. Vi-lhe lágrimas; eram majestosas, e eu 
juro que muitos dos meus leitores de coração petrificado chorariam, 
se vissem a sincera angústia daquele rosto venerando. 
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— Venha cá — me disse ele — que eu não tenho vergonha de 
chorar; choram-se na decrepitude os risos da mocidade. Entra-se no 
túmulo a chorar como se entra na vida. 
 
Vi-me embaraçado em responder-lhe. Eu não tinha aprendido estas 
palavras artificiosas, com que fingimos um quinhão de sentimento 
impostor. Então senti e chorei. Hoje... eu sei cá! faria uma nênia em 
prosa de muita melodia, e citara-lhe não sei quantos velhos, que a 
história diz que choraram desde Belizário até ao Abade de 
Chateneuf. 
 
— Sente-se aqui ao pé desta relíquia — prosseguiu o consternado 
ancião. — Devo-lhe um lavor muito delicado: nunca o senhor me 
perguntou o segredo deste crânio. Eu gosto de quem respeita a dor 
alheia. Quero pagar-lhe essa fineza invocando do túmulo do meu 
coração o mistério, que aqui está sepultado há sessenta anos. Se eu 
me calar, no correr da minha história, respeite o meu silêncio... É 
que não poderei... Talvez possa... O coração... dizem que manda aos 
lábios muito do seu fel, quando os lábios lhe pedem as amarguradas 
reminiscências de uma grande desgraça... Será assim? Eu não sei... 
vê-lo-emos. 
 
Ora atenda-me, meu amigo. A inocência deve alegrar-se com a 
história, onde figura um anjo. Hei de falar-lhe de Lúcifer também... 
Seja o anjo para o recreio; e o Lúcifer para a experiência... Um velho 
é um livro. Eu vou abrir-me... quero dar-lhe a leitura de minha alma, 
hoje, que, amanhã, talvez a pedra rasa de uma sepultura nem ao 
menos lhe diga que eu durmo ali o suspirado sono do infeliz... 
 

*** 
 
D. João de Noronha, sentado de modo que encostava o cotovelo à 
mesa da redoma, principiou a história do seu segredo, em tom de 
profunda comoção: 
 
Tinha eu vinte anos... Há que tempo isto vai!... Há sessenta e oito 
anos que eu estudava latim no convento de São Francisco. Era 
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minha tenção ordenar-me. Meu pai granjeara-me uma fortuna, que 
me estimulou ambições de subir na posição social. Quis ser padre, e 
era-o, se nascesse na igreja luterana, onde o padre não sofre a 
cruelíssima amputação da vida da alma, em comércio com o mundo. 
 
Quando encontrei uma mulher, que me imprimiu nos sonhos a sua 
imagem, perdi o império da vontade, e as fervorosas vocações do 
sacerdócio. Adorei uma dessas belas mulheres, que trazem consigo 
uma sina de desgraças, um contágio de desastres, e a perpetuidade 
de uma chaga, aberta no coração com um ferro em brasa. 
 
Esta mulher, por quem me fizera nobre, por quem me sentira 
ambicioso de um fausto, que a sociedade me ultrajou com justos 
motivos, por quem, finalmente, me fizera estúpido... atraiçoou-me. 
 
No meu tempo o amor era uma coroa de espinhos. Então 
apaixonava-se um homem, e sentia-se perdido para a sua liberdade, 
e escravo de uma angústia interminável. Eu, por mim, senti-me 
ultrajado por uma traição incrível, e não pude, ainda assim, estalar 
as algemas ignóbeis que me prendiam à desonra de um abandono 
injustificável. 
 
Ajoelhei aos pés de Marta. Pedi-lhe a pouca ventura que me roubara 
cruelmente... pedi-lhe a dignidade do homem que por ela se 
desprezara... encontrei-a morta para mim, e vencida por uma 
paixão, que devia matá-la! Tive então dó daquela flor, que se 
desfolhava na madrugada da sua primavera? O meu amor era 
grande e generoso! Pedi-lhe que fosse minha irmã, minha amiga... 
Nem isso!...nem se quer me aceitou um conselho de pai na hora em 
que mais precisa lhe fosse uma proteção que a salvasse da desonra, 
a que se tinha cegamente abandonado. 
 
Eu valia menos que Pedro de Mesquita. 
 
Este homem era oficial de cavalaria. Nascera ilustre; conquistara-se 
uma opinião de herói; batera-se ardidamente como um leão nas 
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últimas batalhas. Era aqui apontado em Vila Real; como o primeiro 
homem nos triunfos difíceis do amor. 
 
E não o lisonjeavam! O homem, que obrigara Marta a desprezar-me, 
devia ser tudo isso. 
 
Era muito linda esta mulher! Diziam-no as emulações, os ódios, e as 
intrigas, que a sua formosura causara entre pretendentes, que não 
queriam ceder a prioridade do mérito a nenhum. 
 
Um dos mais poderosos era Heitor Corrêa, cadete de cavalaria e 
filho segundo de uma nobre casa desta vila, que não tenho 
necessidade de mencionar-lhe. 
 
Não obstante Heitor Corrêa era repelido, porque Pedro de Mesquita 
não tinha concessões a esperar para ser mais amado que outro 
qualquer. 
 
Marta arrancara, como Luzia, os belos olhos, se assim pudesse 
afastar de si os perseguidores que a tornavam suspeita ao homem 
que tão caro devia ser-lhe. E era. 
 
Estes dois homens odiavam-se rancorosamente, e procuravam à 
porfia um ensejo em que pudessem travar as espadas. Corrêa 
confiava demasiado em si. Mesquita sobejava-lhe a certeza de 
superar o débil adversário. 
 
O momento ambicionado chegou. 
 
Era quinta-feira santa. 
 
Marta assistia ao ofício da paixão na igreja de São Francisco. 
 
Heitor Corrêa antecipara-se a ocupar o mais próximo, lugar de 
Marta. Pedro de Mesquita viera depois, e mordera colericamente o 
beiço inferior. Marta tremeu e chorou. Quis sair; não a deixaram as 
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multidões espessas. Heitor Corrêa compreendeu-a, e indignou-se. 
Era muito desprezo para a altivez do seu caráter. 
 
Terminara o ofício. O povo evacuou o templo. Marta sumiu-se nas 
turbas. Dois homens apenas, como duas estátuas, se fixavam sós, e 
imóveis, na nave da igreja. 
 
Saíram, simultaneamente. Encontraram-se no adro. Trocaram 
poucas e rápidas palavras, e desembainharam os fains. 
 
Pedro de Mesquita ostentava no rosto a superioridade de mestre. 
Heitor chamejava a cólera, a vingança, o capricho, e por ventura o 
desejo de matar, ou morrer. 
 
Esta cena passava-se na presença de mil pessoas. As beatas 
benziam-se horrorizadas; e os mancebos estorciam-se no frenesi de 
espedaçarem o forasteiro Mesquita, cuja superioridade sobre o seu 
patrício era indubitável, e perigosa. 
 
Perigosa, não; porque o valente era generoso. Heitor não tinha já um 
botão na farda, quando Pedro de Mesquita, desprezando 
demasiadamente a defesa, se sentiu ferido ligeiramente no braço 
esquerdo. 
 
A cena tornou-se cruel! O orgulhoso não podia conciliar com aquele 
sangue a sua generosidade. Heitor foi mortalmente ferido, e caiu 
banhado em sangue. Alguém correu sobre Mesquita, gritando 
contra o assassino. Mesquita esperou com bravura! Não houve mão 
que lhe tocasse. 
 

*** 
 
Heitor Corrêa, reanimado pelos alentos da desesperação, ergueu-se, 
e esgrimiu ainda o florete com braço impotente. Mesquita, ferido 
num braço, afastou-lhe os botes, com admirável presença de 
espírito. 
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O duelo em Vila Real era uma coisa nova. O fato, em um dia tal, 
redobrava de escândalo. Não se atravessavam as multidões 
espessas, que reprovavam ruidosamente um tamanho desacato. A 
causa do seu espanto não era a moral ultrajada, nem a perda 
voluntária da vida. Dava-se como razão suprema de tal algazarra 
estar exposto o Santíssimo Sacramento, quando dois homens se 
cortavam a ferro frio. 
 
As autoridades, cônscias do acontecimento, deram ordens imediatas 
de captura. Estas ordens não podiam ser cumpridas por meirinhos; 
e não houve desgraçadamente autoridade militar que capturasse os 
duelistas. 
 
Heitor Corrêa, exausto de forças, perdidas no sangue, que os 
recursos da cirurgia não estancara, desmaiou, e deu sintomas de 
morto. O alferes de cavalaria, ligeiramente ferido no braço, curava-
se numa botica, afetando um ar de placidez que indignava as turbas, 
tumultuosas na rua. Dentre elas saíam gritos terríveis de “morra!” 
Os que assim gritavam diziam que estava exposto o Santíssimo 
Sacramento; e, por tanto, não podiam deixar de matar o ímpio que 
desacatara, em quinta-feira santa, a solenidade da paixão de Cristo. 
Como eles saciavam a sede de sangue com o fervor beatifico das 
suas crenças, explicam-no milhares de fatos semelhantes que 
acompanham sempre a edificante história dos muito austeros 
autores da integridade religiosa, tanto em Roma, como em 
Constantinopla. 
 
Fernando Corrêa, irmão de Heitor, estava à janela quando viu entrar 
seu irmão nos braços de dois soldados. Desceu ao átrio, e interrogou 
o fato. Contaram-lhe, com as mais irritantes circunstâncias, o 
acontecimento. 
 
Fernando, sem atender a súplicas da família, e de amigos prudentes, 
saiu de casa, tal qual estava, embrulhado num capote. Mas, debaixo 
deste capote, levava um bacamarte. 
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Quando chegou à entrada da Rua do Jogo da Bola, viu um grupo de 
povo, que parecia vedar a saída de uma botica. Lá dentro estava 
Pedro de Mesquita, a quem faltara a coragem para afrontar a força 
bruta da populaça. 
 
Em frente dessa botica morava a infeliz Marta, a atribulada amante 
daquele homem, que ali estava ameaçado das iras da plebe, tigre 
desenfreado da licença, naqueles dias de escravidão, logo que um 
acaso lhe alargasse um pouco as algemas. 
 
Fernando Corrêa abriu uma clareira entre a multidão. Descobriram-
se todos, exclamando: “Chega o fidalgo! deixem passar o fidalgo.” 
 
E o fidalgo entrou, perguntando quem era o assassino de seu irmão. 
 
— Assassino... não!... — respondeu o alferes. — Fui eu quem o feri, e 
honro-me de ser ferido pelo cavalheiro com quem me bati. 
 
Fernando Corrêa, estúpido como fatalmente são os que podem 
contar muitos avós robustos de músculos, e nenhum de vigor 
intelectual, não compreendeu a delicadeza daquela resposta. O que 
ele praticou é um ato de barbaridade, que envergonha a espécie 
humana. Recuou um passo atrás, aperrou o bacamarte, e despejou-
lho, à queima roupa, no peito. 
 
Foi horrível, senhor! Foi esse um lance, que eu tenho aqui diante de 
meus olhos, noite e dia, porque nesse instante ouvi um grito de 
arrepiar as carnes. Era Marta que caíra, com a face na laje da janela, 
fulminada pela angústia mais atroz, e mais inconcebível dos 
tormentos possíveis nesta vida. 
 
Voltaram-se todos para aquela janela, e viram-me... a mim, que 
subira, alentado pela coragem da minha dor, as escadas daquela 
casa, e levantara da janela a pobre menina que julguei morta. Olhei 
em redor de mim... não vi ninguém, exceto uma criada que chorava, 
perplexa, sem atinar com o que devia fazer. A família, a essa hora, 
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na igreja da Misericórdia, orava, talvez, à Virgem protetora das 
virgens... 
 
Fernando, consumado o assassínio, saiu galhardamente por entre as 
turbas que saudavam o nobre algoz. A paralisia do terror gelara os 
poucos que lhe reprovavam a infâmia. Ninguém ousou, sequer, 
lembrar-lhe que aquele sangue lhe tingia os pergaminhos! 
 
O nobre amante de Marta foi conduzido ao quartel. O seu último 
lance de olhos nesta vida, viram-no todos fixar-se na janela da 
infeliz. Depois... fechou-os, e fechou-os para sempre. 
 
Passada uma hora, Fernando Corrêa, montado numa possante mula, 
e seguido de um criado, e dois bacamartes, passava 
em Almodena, caminho de Lisboa. E, para que esta circunstância me 
não esqueça, dir-lhe-ei que, um mês depois, o assassino, impune 
pelo privilégio dos seus pergaminhos, entrava em Vila Real, com 
um alvará de real mercê que o isentava de responder pela morte de 
Pedro de Mesquita. 
 
O povo, desde esse dia, vergava respeitosamente a cabeça ao 
fidalgo, que passava soberbo por entre aqueles que lhe liam na face 
a altivez do assassino, que zombara da lei. 
 
Heitor Corrêa... esse foi enterrado no mesmo dia em que os sinos 
dobraram por alma de Pedro de Mesquita. 
 

*** 
 
É necessário falarmos de Marta... É a luz única deste quadro negro... 
Nem a história valia a pena de ser ouvida, se não tivesse um 
heroísmo de virtude para a admiração, e uma santa para o culto das 
almas nobres, e apaixonadas pelo sublime do martírio. 
 
Porventura, pode o senhor compreender a situação de um homem, 
que tem desmaiada nos braços aquela por quem fora atraiçoado?... 
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Não é bastante compreender isto: é necessário compenetrar-se mais 
da minha situação... 
 
Marta iludira-me... ou iludira-se; Marta desprezara-me com cinismo 
indigno da sua idade; Marta escarnecera as loucuras que me 
sacrificaram a ela; Marta desmaiara, adivinhando a morte do meu 
rival... Compreende porventura agora o tormento indefinível da 
minha situação?... Não compreende, porque se eu lhe disser que 
naquele trance original o meu sentimento era a piedade... se eu lhe 
disser que dera a minha vida pela do rival assassinado, com tanto 
que Marta não fosse assim desgraçada... o senhor, por certo, não 
concebe este fenômeno, este sacrifício... esta monstruosidade de 
resignação... Quem sabe!...a sociedade capitular-me-ia de imbecil, e 
o meu amigo, por muito favor, concedera-me a celebridade dos tolos 
inofensivos, não é assim? 
 
Não lhe respondi; mas aqui me puno, confessando que D. João me 
adivinhara. Corei, de certo, quando fui surpreendido no segredo dos 
meus juízos. Nada menos lisonjeiro que o meu silêncio para o pobre 
velho! Era de certo um pungente assentimento à sua conjectura! A 
dor é generosa, e cala as afrontas. Reconheço hoje que ultrajei aquele 
grande sacrifício, que compreendo agora. Se não receasse mesclar 
com a gravidade melancólica desta narrativa um anexim popular e 
graciosamente filosófico, diria que o diabo não quis nada com 
rapazes, e D. João de Noronha, de certo, não era mais privilegiado 
que Lúcifer para tirar de mim melhor partido. 
 
D. João prosseguiu: 
 
A família de Marta veio encontrar-me, com ela nos braços. A mãe, 
que profetizara, em seus virtuosos pressentimentos, a desgraça da 
filha, apertou-a contra o seio, cobriu-a de lágrimas, e acordou-a 
daquele letargo, com aflitivos gemidos. 
 
Marta abriu os olhos; mas nunca mais descerrou os lábios. 
Esperávamos ansiosos que a sua angústia respirasse pelas lágrimas. 
Não chorou uma só. Em quanto os sinos dobravam a finados pela 
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alma dos dois amantes, Marta estremecia, mas não posso dizer-lhe 
como era aquele tremor... A corda de um instrumento ferida, e 
deixada ao impulso da vibração estremece assim. 
 
No fim de três dias extinguiu-se o sofrimento, por que a vimos 
pender serenamente a cabeça nos braços de sua mãe. Felicitamos-
nos pelo repouso da infeliz. Imaginamos que ela devia acordar mais 
tranquila, ou, pelo menos, mais desabafada daquela agonia que lhe 
sufocava não só os gemidos, mas até a respiração. Esperamos... mas 
quem não esperava era o médico, que, ao retirar-se, deixou dito que 
não era Cristo para restituir a filha à viúva de Naim. 
 
Estava morta, por tanto... e morta sem balbuciar uma palavra! Como 
se morre assim? Dizem que a morte é a aniquilação da matéria... 
mas aquele anjo morreu dentro em si, antes que os sintomas da 
destruição nos revelassem o rápido dilacerar daquela morte! Quem 
dirá que aquela mulher sofreu no corpo? Ninguém! A alma, só a 
alma, este ser imortal que foge do mundo, onde a vida do amor lhe 
falta; a alma, reconcentrada no seu mistério de dores inconcebíveis, 
relutando por estalar as algemas que a prendem ao cavalete do 
corpo... a alma, e só a alma, meu amigo, consumou aquele trance de 
inconfortável inferno, e passou ao mundo da penitência ou da 
glória... 
 
Agora principia a minha cena nesta tragédia... É só minha, e só eu a 
compreendo... mas hei de contar-lha. Acompanhei à igreja de São 
Francisco o cadáver de Marta. Fui o último que se retirou de ao pé 
da sepultura; e fui o primeiro que todos os dias, em três anos 
sucessivos, lhe ajoelhou na pedra que eu não queria fosse a nossa 
eterna separação. 
 
Empreguei os meios para obrigar o coveiro a não tocar naquela 
sepultura durante três anos. 
 
Findo este prazo, venci com dinheiro a repugnância do coveiro, e a 
pedra que cobria os ossos de Marta foi levantada. 
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Era meia noite, e perpassavam em redor de mim as larvas do terror, 
agitadas pelo lampejar trêmulo das lâmpadas, suspensas no altar do 
Santíssimo Sacramento. 
 
O coveiro, afeito a lidar com os mortos, tremia, e largava 
maquinalmente a enxada com que afastava as camadas da terra. 
 
Não posso dizer-lhe até que ponto fui enganado pelas larvas que a 
desvairada fantasia, ou a misteriosa realidade revocou em volta de 
mim... Estou quase jurando-lhe que a vi... a ela... como nos dias da 
sua esplêndida formosura iluminada pelo resplendor da sua 
inocência, purpureada do pejo com que a candura se rende ao 
império dos instintos... Era ela, quando, nos primeiros tempos da 
nossa infância, me oferecia de seu coração a parte que não podia dar 
a sua mãe, e a seus irmãos... Era ela, quando me perguntava o 
segredo daquela atração irresistível, que a arrastava para mim, que a 
entristecia sem motivo, que a fazia ambicionar uma riqueza 
imaginária, que a fazia sonhar umas delícias que sua mãe lhe não 
explicava nem realizava com os seus carinhos... Foi assim que eu a 
vi, enquanto o eco da enxada, que feria o seio da sepultura, reboava 
nas naves da igreja... Gelava-se-me de terror o pensamento... a 
fantasia esfriava-se ao roçar pela mortalha daqueles ossos, e eu 
sentia-me morto em metade da vida, quando a terra sacudida da 
enxada me vinha cair aos pés. 
 
E depois... as larvas, que a razão não podia espavorir, tornavam a 
cingir-se com os pilares da nave, a pendurar-se nas grades do coro, a 
tremularem por entre os cortinados dos altares, e a esvoaçarem na 
abóbada do templo como nuvens escuras, espedaçadas pela 
tempestade. 
 
Erguera-se do túmulo para ajoelhar, a meus pés... tinha a face 
lacerada pelos vermes. E era bela ainda... Devo ser sincero, meu 
amigo... É impossível que a imaginação me mentisse... Ouvi-lhe a 
sua voz... senti o frio das suas mãos... ergui-a de meus pés... perdoei-
lhe... chorei com ela... 
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A voz de um homem chamou a minha alma à realidade acerba 
daquela cena, que se me figurava um sacrilégio, uma profanação. 
 
Era o coveiro, que me dizia: “a enxada já topou com os ossos". 
 
Esta nova, comunicada friamente pelo coveiro, alvoroçou-me, e 
coou-me nas veias não sei que terror semelhante ao do sacrílego, 
que não tem ainda bastante barbarizada a alma pelo crime, e vacila, 
horrorizado de si próprio, quando atira ao pavimento do altar as 
hóstias contidas no cálix, que rouba. 
 
Aqueles ossos, aquele meu tesouro, ambicionado há três anos, 
tinham agora para mim uma superstição, um cunho sagrado, que 
me fazia na alma não sei que pesar semelhante ao remorso. 
 
Cheguei ainda a proferir a primeira palavra do coração, que se 
arrependera. Quis deixar intactas aquelas cinzas. Lutei comigo para 
vencer um excesso de medo, um abuso, talvez, da imaginação. Não 
pude; mas não pude também retirar-me sem uma relíquia, um ser 
sem alma, uma recordação para as lágrimas, e uma glória só minha 
neste mundo... a glória de possuir na morte uma companhia que 
tivesse sido incentivo de lágrimas, já que não pude conseguir como 
companheira na vida essa preciosa existência, que me espera há 
sessenta e seis anos na eternidade. 
 
Eis-aqui a relíquia, a testemunha imóvel, terrível, e silenciosa dos 
longos sofrimentos de um homem, que atravessou uma longa 
existência, sem conciliar com os prazeres do mundo a eterna viuvez 
da sua alma! 
 
Eis-aqui a caveira de Marta que eu revisto a cada instante das 
feições com que a vi partir deste mundo. Há ali naquelas órbitas uns 
olhos que me veem... olhos mais penetrantes que os da vida, porque, 
nos sonhos angustiosos desta paixão desastrada, eu vejo sempre esta 
caveira, animada umas vezes do gracioso riso da inocência, outras 
vezes das contorções frenéticas da desesperação... Há ali naqueles 
ossos, onde os lábios articulavam hinos dos anjos, uns lábios que, a 
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cada instante, me balbuciam um perdão... E tenho momentos de 
inferno nas minhas dolorosas contemplações, aqui diante desta 
redoma... às vezes juraria que essa caveira estremece em convulsões 
rancorosas contra mim, balbuciando o nome do homem, que a levou 
consigo à sepultura!... Então... sinto-me demente, porque tenho 
ciúmes do nada... ciúmes destas cinzas esquecidas no mundo... 
ciúmes da memória doutras cinzas, que, há três quartos de século, 
esperam o dia final... É lamentável a situação deste pobre velho, que 
não pôde roubar-se a uma agonia, das que o mundo reputa 
quimeras, não é assim? 
 
Deixe-me agora dizer-lhe o meu segredo, que esse ainda eu lho não 
disse, nem lho diria, se lhe não acreditasse umas lágrimas que lhe 
vejo nos olhos. 
 
Eu creio em Deus, como creio na vida. Creio na vida como creio na 
dor. O que eu não creio é na morte. A morte é uma palavra 
convencional, com que os homens explicam a passagem de sobre a 
terra para o seio de uma nova existência. A imortalidade é uma ideia 
abstrata de tudo que é compreensível aos homens. O homem não 
explica a imortalidade, enquanto não sobe um grau na escala dos 
seres inteligentes. Veja se me compreende... Há uma escala de seres 
que principia na matéria bruta, e termina nos espíritos. As funções 
do espírito, sem formas corpóreas, pertencem à criatura, superior ao 
homem. Ora, o homem não explica essas funções, que devem ser a 
sua futura existência, pela mesma razão que o animal, inferior ao 
homem, não compreende as funções do pensamento aperfeiçoadas, 
mas não perfeitas, no homem. Todos os seres, por tanto, vão 
subindo na escala da inteligência. Todos se transfiguram de forma 
em forma até deixarem na terra o invólucro da matéria, e vagarem 
nos espaços incógnitos como vagam os espíritos. É lá em cima, nas 
proximidades do grande mistério, ao clarão da eterna luz, que se lê 
o livro de Deus. É nas regiões, que a minha alma adivinha, que eu 
devo sentir pelo órgão espiritual em que recebi a interminável 
impressão de agonia, que foi na terra a minha lenta peregrinação. O 
amor ardente e sublime não é um atributo do espírito? Aquele que 
muito ama, e muito devorado morre de paixões grandes e ideais, 
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não é um profeta da vida futura, uma preexistência do futuro amor? 
A não ser o amor, qual será a existência do espírito? 
 
Conheço que o fatiguei... Pois, em verdade, lhe digo que quis elevar 
o seu espírito à altura das minhas grandes doutrinas, do meu 
querido segredo. Quis convencê-lo, não digo bem, quis entusiasmá-
lo por essa eternidade em que aí se fala, despida de afetos, de 
poesia, de esperanças, e... deixe-me dizer-lhe... indigna de Deus e 
dos homens... 
 
Meu amigo, há na minha vida um oásis. Tenho exaltações de júbilo, 
aqui, neste quarto, onde conto, há perto de setenta anos, os minutos 
da minha existência. Este gozo é a minha convicção na 
imortalidade... É a minha esperança, confirmada pela meditação e 
pela ciência, de que hei de encontrar essa alma, que tem vindo aqui 
revelar-me os segredos do céu... 
 
Basta... Seja digno da minha confidência... Não diga às turbas de 
Vila Real os segredos de D. João de Noronha. Aqui escarnecem-se os 
que sofrem, logo que não sofrem pelas más colheitas do vinho, ou 
pela barateza dos cereais. Não fale a linguagem dos espíritos, onde a 
matéria organizada dispõe do maquinismo da boca para lhe dar 
uma gargalhada em resposta. 
 
D. João de Noronha despediu-me. 

 
Desde esse dia foram mais da alma e da inteligência as nossas 
comunicações. Aprendi com ele a ciência do espiritualismo. Se 
depois me materializei, é porque a faísca daquele gênio não me 
tinha abrasado mais que a superfície da matéria. O espírito tem a 
força dos imponderáveis. A força da matéria pode muito bem 
calcular-se pela força dos vapores... tantos cavalos. 
 
Pergunta-me uma senhora de crítica muito fina: 
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— Como se explica o casamento de D. João de Noronha aos 86 anos 
de idade, com uma donzela sua contemporânea?! 
 
— De uma maneira muito simples. As núpcias de D. João não 
podem considerar-se físicas nem morais. “Absurdo! — replica a 
espirituosa dama.” Está enganada, minha senhora. D. João tinha 
uma pequena fortuna, e queria deixá-la a uma criada, que o servira 
desveladamente toda a sua vida. D. João encarava filosoficamente as 
fórmulas sacramentais do casamento. Achava-o utilíssimo como 
carimbo de contrato civil. Casou-se para recompensar uma criada 
que lhe consolou muitas lágrimas, e lhe enxugou nas faces mortas as 
últimas que ele chorou. Era digna do sacrifício. Poucos dias 
suportou a viuvez. 
 
— E a caveira? — perguntou ainda a amável sindica dos meus 
romances. 
 
— A caveira deve estar confundida nos ossos de D. João de 
Noronha. A viúva cumpriu religiosamente as suas ordens: 
envolveu-a na mesma mortalha. 
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UMA PRAGA ROGADA NAS ESCADARIAS DA FORCA 

 
 
Este romance não deverá chamar-se "romance". Desde que esta 
palavra é o atilho onde se enfeixam as mentirosas invenções do 
escritor fanático, não há história verdadeira que possa, como tal, 
recomendar-se com aquele título. 
 
Estes acontecimentos, expostos aqui, segundo o formulário 
romântico, e afeiçoados às leis do estilo romântico, são verdades que 
não deram brado, nem se agravaram na memória da geração que as 
viu e as não compreende. 
 
Na vida moral da sociedade há fenômenos cuja causa ninguém 
estuda. No drama da família há lances que são do domínio público, 
e o público não pode, ainda que o tente, explicá-los. Nas 
atribulações individualíssimas do homem há fases extraordinárias 
de sofrimento, que esta sociedade de entranhas cruéis lhe recrimina, 
reputando-lhes efeitos necessários das causas, consequências do 
crime voluntário. 
 
A sociedade, a família, e o homem expiam incessantemente a culpa 
do homem, da família e da sociedade. Opera-se uma contínua 
redenção do gênero humano. O homem é, desde o seu princípio, a 
vítima da culpa com o lábio colocado no cálice da agonia. 
 
A vida sobre a terra é uma interminável expiação. Eu pago pelos 
crimes do meu pai, meus filhos expiando meus crimes, e o último 
ser vivo da animalidade inteligente será o holocausto do primeiro 
homem criminoso. É forçoso recorrer ao inconcebível, ao 
sobrenatural, ao misticismo da providência culta para compreender 
o que vulgarmente se diz "fatalidade". 
 
Na história, que vai ser lida, é tão sensível esta necessidade, tão 
aterrado se sente o espírito diante de um fato consumado, que eu 
não tive escrúpulo religioso ou filosófico em subordinar um 
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encadeamento de infortúnios de uma família à praga rogada nas 
escadas da forca. 
 

*** 
 

Bernardo da Silva era um filho bastardo de uma nobre de Viseu. Do 
ventre materno passou à roda dos expostos e daí aos cuidados de 
uma mulher da aldeia. 
 
Aos dez anos não conhecia pai; e a sua mãe, mulher do povo, 
arrastada sobre a lama da plebe toda a sua vida, morrera com o 
segredo do nobre, que se dignara descer até ela para honrá-la com 
desonra. 
 
Bernardo, aos dez anos, era aprendiz de alfaiate, e de todos os seus 
companheiros era ele o mais desprezado, porque também era o mais 
preguiçoso. 
 
O rapaz vivia triste como se a idade lhe permitisse compreender a 
dor imensa de um grande desastre. Lá dentro daquele coração 
infantil falava uma profecia fúnebre. Com os olhos sempre extáticos 
no horizonte negro do seu futuro, o pobre rapaz não tinha uma hora 
livre para o trabalho. Muitas vezes uma bofetada acordava-o 
daquele letargo; e o braço, que estava suspenso com a agulha, 
continuava a tarefa molhada de lágrimas. 
 
Aos 13 anos, era ainda um aprendiz de alfaiate, repelido deste para 
aquele mestre, desacreditado em todos, e inutilmente espancado por 
todos. Chamavam-no incorrigível, e ele mesmo conheceu que o era. 
 
Abandonou a agulha, e foi servir em casa de Francisco de Lucena. 
Era, aí, como em toda a parte, conhecido pelo "Bernardo Enjeitado". 
Nunca ninguém se lembrou de reputá-lo filho de alguém nem Lucena 
se lembrou, alguma vez, de que um dos seus muitos filhos, atirados 
à roda, poderia ser seu lacaio. 
 
Bernardo era criado de tábua. 
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*** 

 

Este ofício era-lhe mais generoso que o de alfaiate. Tinha muitas 
horas livres para a sua melancolia, e muitos esconderijos no amplo 
palácio do seu amo para refugiar-se de uma sociedade que ele 
detestava sem saber porquê. 
 
Este viver excepcional naquela classe galhofeira, estúrdia, e 
estragada, excitou a curiosidade dos seus companheiros, e, depois, a 
dos amos, Aqueles chasqueavam-nos com desabrimento: estes 
admiravam-no por compaixão. 
 
Bernardo chorava sem motivo. Sorria-se com violência. Era humilde 
com um não sei quê de estranha delicadeza. Destacava-se da sua 
classe com um ar orgulhoso, mas não calculado. Cumpria as suas 
muitas obrigações, e ninguém sabia quando as cumpria. Estas 
qualidades, raríssimas vezes encontradas num lacaio, tornavam-no 
assunto para os amos, que começavam a interessar-se na análise 
daquele obscuro enjeitado. 
 
Guardadas as inauferíveis distâncias que separam o senhor do 
servo, os fidalgos souberam que Bernardo desejava muito saber ler, 
e gastava a maior parte da noite soletrando o abecedário, decorando 
as lições que o mordomo da casa lhe dava nas horas de desenfado. 
 
Qualquer que fosse o impulso que a isso o levou, é certo que o amo, 
por um nobre impulso, permitiu que o rapaz fosse a uma escola, e 
para isso aliviou-o dos encargos de moço de tábua, e elevou-o à 
hierarquia de escudeiro do menino mais velho. 
 

*** 
 

Um ano depois, Bernardo fizera admiráveis progressos. Lia com 
inteligência o que lia; escrevia com acerto, e aprendera só consigo a 
gramática portuguesa, visto que os seus amos lhe tinham permitido 
esta segunda parte dos seus estudos. Seria um caprichoso luxo 
permitir ao servo ciência que os amos não tinham! O Senhor de 
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Lucena não daria o menor dos seus galgos pela vasta ciência do 
Lobato. E, talvez, tivesse razão. 
 
Em casa de fidalgo desta bitola, quando um criado adquire a 
confiança dos amos, há sempre para isso uma de duas razões. Ou o 
criado, devasso como eles, encobre astuciosamente as devassidões 
dos amos; ou se torna estimável pelo zelo honroso com que procura 
encobrir-lhes, já que não pode repreender-lhes. 
 
Bernardo estava na segunda razão. Os filhos de Lucena eram livres e 
desmoralizados a não poder ser mais. Quiseram captar a 
benevolência do servo, não para aconselhá-los, que não desciam eles 
a isso, mas para acompanhá-los em empresas difíceis, daquelas em 
que o braço do plebeu é muitas vezes a salvação das costas do 
fidalgo. 
 
Não o conseguiram nunca; mas também não tiveram de arrepender-
se da confiança deste convite. Bernardo exercia uma influência 
admirável sobre os nobres libertinos. Era a superioridade da 
inteligência. Ouviam-no, e maravilhavam-se do acerto das suas 
ideias, e da linguagem escolhida com que o enjeitado se saía! O fato 
de ser enjeitado era em Bernardo, talvez, um motivo de superstição 
naquela casa. Se ele fosse reconhecido filho de algum borra-botas, 
com em linguagem nobiliárquica se chama um plebeu, decerto lhe 
não dariam a importância do considerarem pela inteligência. Mas o 
mistério, a possibilidade de ser vergôntea infeliz de um tronco 
ilustre, cingiam-lhe a cara de uma auréola entre nuvens, que poderia 
talvez, mais tarde, dissipar-se, e deixar na plenitude da sua luz 
aquele fruto do amor criminoso de alguma raça nobilíssima, mais ou 
menos aparentada com os Lucenas! 
 
Tudo isso era possível; mas o que eles julgariam, entretanto, 
impossível, é o que vai ler-se. 
 

*** 
 
A família que Bernardo servia compunha-se de pai, mãe, três filhos, 
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e uma filha, de todos os irmãos a mais nova. Por então contava 
quinze anos. Era bonita, mas pobre. Os morgados não a pediam; os 
filhos segundos também não; e a sensível menina precisava amar, 
porque seu coração era da têmpera daqueles que não sabem 
conceber somente o amor com a condicional do casamento. 
 
Eulália não tinha a mais superficial tintura de instrução, e por isso 
não podemos, em boa-fé, chamar-lhe romântica. Não era janeleira, 
nem rapinhava da papeleira dos irmãos o perfumado papel-cetim 
para depósito de sensaborias amorosas, e por isso não podemos 
chamar-lhe doida. 
 
Era uma mulher, e nisto está dito tudo. 
 
Este Bernardo é que realmente se parecia muito com os nossos 
poetas de aspirações ferventes e meditações profundas. Mas não era 
impostor, nem romanticamente parvo. O rapaz tinha uma alma 
como poucas, e uma tristeza inconsolável como nenhuma. "A minha 
organização — dizia ele — é um aborto, uma enfermidade 
incurável". 
 
Eulália simpatizava com aquela tristeza, e com a figura do rapaz. 
Achava-lhe traços de semelhança com os seus irmãos, e via nele o 
que ela chamava "cara de pessoa de bem". E, conquanto eu deteste 
esta maneira de classificar as caras, porque não conheço as "caras de 
pessoas do mal" tenho-me visto em circunstâncias forçadas de dizer 
o mesmo, porque há neste vale de lágrimas umas caras que não 
exprimem bem nem mal, e essas são as piores caras. 
 
Bernardo não se lembrou nunca de fazer sentir à cozinheira da casa, 
e menos se lembraria de acender o fogo do amor no ilustre coração 
de uma Lucena, com quem em toda a sua vida falara três vezes. 
 
Eulália passou da doce simpatia ao amor abrasado, e do amor 
abrasado à paixão violenta. Por mais finos e eloquentes olhares que 
a fogosa menina lançou ao escudeiro, o escudeiro, ou não dava por 
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eles, ou explicava-se de qualquer modo, contanto que não ousasse 
ensoberbecer-se daquele fato disparatado. E Eulália desesperava-se! 
 

*** 
 

Francisco de Lucena espreitava a oportunidade de empurrar a filha 
para fora de casa. Aspirou, primeiro, aos morgados; mas encontrou-
os pouco apreciadores de formosura e fidalguia. Recorreu, depois, 
aos burgueses ricos, e encontrou um negociante de alto bordo, que 
recebeu a proposta com afabilidade e trabalhou desde logo em levar 
a fim um casamento que permitia aos filhos do seu filho apelidarem-
se Lucenas. 
 
O pai anunciou à filha o seu rico futuro, e encontrou-a fria. 
Apresentou-lhe o noivo, e viu-a enjoada. O noivo, porém, era um 
rapaz de fina educação, de alguma inteligência, de brios que o ouro 
lhe estimulava, e de orgulho superior à sua classe, porque, há 50 
anos, a classe comercial era muito humilde, suposto já trabalhasse 
para esta época de barões comerciais, que, digam lá o que disserem, 
é o mais palpitante triunfo da democracia. Para me não meter em 
graves questões, entenda-se que D. Eulália repeliu a felicidade que o 
seu pai lhe anunciara com tanto júbilo, e declarou-se sentimental, 
por tempo de quinze dias fechada no seu quarto, sem querer ver o 
sol nem a lua. 
 
Mas o pai apoquentava-se, sempre que podia, pintando-lhe a 
mesquinhez do seu futuro, e a pobreza da sua legítima, que orçaria 
por três mil ducados. E era isto verdade. 
 

*** 
 

E o pior era que o tal João Leite, noivo repelido, ficou amando 
desesperadamente D. Eulália. Ferido no seu amor-próprio, e 
envergonhado de tão má estreia, instara com Francisco de Lucena, 
lançando-lhe em rosto a imprudência com que viera roubá-lo à sua 
tranquilidade, não podendo contar com a obediência da sua filha. 
Esta maneira de acusar vexava Francisco de Lucena, porque era pôr 
em dúvida o seu poder paternal, e chamar-lhe fraco, imputação que 
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ele odiava, ainda mesmo que se tratasse de vencer a repugnância de 
uma fraca menina. 
 
Redobravam as mortificações, e Eulália, imóvel como o seu infeliz 
amor, oferecia-se de bom grado à vingança paternal, mas dizia, em 
linguagem trágica, que só reduzida a cadáver passaria para a posse 
do tal miserável, que não tinha vergonha de perseguir uma mulher 
que o desprezava. O pai realizou o dito popular: "casar, ou meter 
freira". Eulália optou pelo segundo, e os preparativos para entrar no 
convento começaram. 
 
O amor faz a mulher varonil. Temos visto almas de lama 
apresentarem uma energia corajosa, quando o tônico do amor lhes 
vibras as cordas embrionárias de um coração, que parece arfar de 
improviso ao repentino choque, ao rapto da paixão violenta. 
 
Nas vésperas da sua entrada no mosteiro, Eulália escreveu três 
cartas. Uma ao seu pai. Dizia-lhe que amara um só homem, e viveria 
desse amor desgraçado toda a sua vida. 
 
Outra ao escudeiro. Dizia-lhe que tivesse compaixão dela, e chorasse 
uma lágrima em troca das que ela chorara, e choraria até à morte. 
 
Outra ao seu implacável pretendente. Dizia-lhe que o amaldiçoa 
com todo o ódio do seu coração. Que lhe atirara a cara com um não, 
e nem assim o envergonhara de continuar a perseguir uma mulher. 
 
Esta correspondência conservou-a Eulália até ao momento que 
transpôs o limiar do convento. O seu primeiro ato foi dar-lhe o 
destino competente. 
 
Depois, chorou, chorou, e atraiu em volta de si os carinhos da 
comunidade, que a mortificava com as suas frias consolações. 
 

*** 
 

Francisco de Lucena recebeu com espanto semelhante carta. 
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Bernardo da Silva embruteceu-se ao ler a sua. 
 
João Leite deu quatro murros numa mesa, e sentiu-se suspenso no ar 
por uma legião de demônios raivosos. 
 
Cada um fez seu papel; mas todos três reunidos deviam formar um 
grupo digno da melhor caricatura inédita! 
 
Francisco de Lucena correu ao locutório do mosteiro, e fez ali 
aparecer imperiosamente a filha. 
 
Quis forçá-la a declarar o nome do homem que a preocupava até a 
fazer má filha. Não lhe arrancou a menor revelação. Foi por outro 
caminho para chegar ao seu fim. Fez-se sentimental; lamentou, 
como bom pai, as paixões invencíveis de uma filha que despreza 
com extremo carinho; contou histórias análogas, que acabavam 
todas por casamentos desiguais, mas nem por isso menos venturoso. 
Pediu a sua filha o nome desse homem que a impressionara, e fez-
lhe antegozar a possibilidade de casar-se, se não viesse dali uma 
absoluta desonra para a sua família. 
 
O amor faz heróis, mas também faz poetas. Eulália desceu da sua 
altiva energia ao raso da toleima. Declarou o nome... o nome de 
quem? onome, sem nome, do enjeitado, do aprendiz de alfaiate, o 
lacaio, do escudeiro!... 
 
Que horror! 
 
Nunca se viu um solavanco mais desamparado que o salto de tigre 
que Francisco de Lucena deu contra a grade que o separava da filha! 
Por Deus! que a esgana se lhe chega! A pobre menina arrepiada 
como quem vê um lobo com as faces vermelhas, e as unhas 
recurvas, foge pelo dormitório, e fecha-se no quarto. 
 

*** 
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Lucena correu a casa com os olhos injetados de fogo. Precisava de 
uma vítima! Encontrou no caminho João Leite, mas este não podia 
justificadamente ser sua vítima. João Leite mostra-lhe a carta que 
recebera de Eulália. Isto foi exacerbá-lo. "Não se lhe dê de ser 
repelido por essa infame — disse-lhe ele. — Eu vou provar-lhe que 
sou pai!... Essa mulher amava um escudeiro... um lacaio... um 
enjeitado..." 
 
Entrando em casa, procurou o "enjeitado". Encontrou-o ainda 
estupidamente absorvido na meditação daquela carta. A entrada 
rápida que fez no quarto não deu tempo a que Bernardo escondesse 
a carta que tinha aberta nas mãos trêmulas. Lucena arrancou-lhe 
com uma convulsão de raiva superior à fúria de um demente. 
Passou-a pelos olhos, e, sem articular um som, lançou mão de uma 
cadeira, e, à segunda pancada, Bernardo tinha a face coberta de 
sangue. Era um sangue inocente que reclamava justiça. Era um 
sangue inocente que pedia a intervenção de Deus. A justiça, filha 
legítima do céu, virá mais tarde salpicar daquele sangue a face de 
quem o derramava. 
 
Bernardo, ferido, e pisado de sucessivas pancadas, não pronunciava 
uma só palavra durante este infernal martírio. Impelido por 
pontapés, foi lançado fora da porta do quarto. As forças faltaram-
lhe. O sangue corria a jorros. Esvaiu-se a cabeça, e caiu. 
 
O fidalgo chamou dois criados, e mandou pôr aquele homem fora 
da porta. Era ao anoitecer. O enjeitado foi arremessado à rua. 
Quando recuperou os sentidos, achou-se frio. Ergueu-se. Olhou com 
os olhos da alma para a sua consciência, e sentiu pela primeira vez 
vontade de sorrir da sua desgraça pelos lábios molhados de fel. 
 
E riu-se. Era um sorriso semelhante ao dos anjos. 
 
As almas que podem sorrir assim são as que Deus elege para a 
santidade da bem-aventurança. 
 

*** 
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Bernardo procurou um refúgio em casa de uma mulher pobre que o 
tratara sempre com amor, matando-lhe a fome, quando a 
aprendizagem de alfaiataria não valia o pão de cada dia. Esta 
mulher fora ama da roda no tempo em que Bernardo lá fora 
lançado. Supunha ela que talvez o tivesse alimentado ao seu seio 
por algumas horas, e esta só conjetura atraía-a para ele com instinto 
maternal. 
 
O enjeitado pensou-se dos leves ferimentos, e pediu a Deus que lhe 
inspirasse um destino. Esperou. 
 
Em Viseu, falava-se muito deste sucesso, divulgado por Francisco 
de Lucena, e por João Leite. 
 
Bernardo era procurado para ser punido, e quem mais diligências 
fazia para isso era o juiz de fora Paulo Botelho. 
 
O honrado rapaz, quando se viu na penosa situação de agenciar a 
sua vida, por não poder sair da pobre casa em que vivia, impelido 
pela sua inocência, procurou o juiz de fora e expôs-lhe com a mais 
eloquente naturalidade a injustiça com que fora maltratado, e com 
que estava sendo perseguido. 
 
Paulo Botelho quis espancá-lo com um chicote por ter tido a audácia 
de entrar na sua casa sem ferros aos pés. Olhou em redor de si 
procurando um aguazil para fazê-lo prender traiçoeiramente; mas o 
generoso mancebo, adivinhando-lhe as intenções disse que não 
precisava fingir-se; que ele dava a sua palavra de honra de não 
retirar-se da casa em que estava vivendo, e que mandasse sua 
senhoria capturá-lo quando quisesse. O juiz riu-se da palavra de 
honra na boca de um criado de servir, e mandou-o embora, por não 
ter a propósito um meirinho. 
 
Bernardo encontrou, nas escadas do ministro, João Leite, que apeava 
de uma liteira, segundo o uso dos nobres, comprado pelo ouro do 
burguês opulento. 
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João Leite fixou-o com ar de soberano desprezo e perguntou-lhe: 
 
— És tu o lacaio de Francisco de Lucena? 
 
— Fui o lacaio do Sr. Francisco de Lucena — respondeu Bernardo 
com dignidade. 
 
— E tens o atrevimento de aparecer entre as pessoas de bem? 
 
Bernardo sufocou uma resposta amarga, e fez uma continência 
respeitosa para retirar-se. 
 
— Vem cá, miserável! — disse João Leite. — Tu és o amante da filha 
do teu amo? 
 
— Respeitei-a muito, por ser filha do meu amo, enquanto o servi. 
Hoje, respeito-a, porque lhe não conheço a menor falta que a 
desonre! 
 
— Nem ao menos a desonra de receber as tuas afeições, lacaio? 
 
— Eu não lhas ofereci nunca, senhor. 
 
— Ofereceu-lhe ela, sevandija? 
 
— Não, senhor. 
 
— Mas ela escrevia-te... 
 
— Então achas que não é crime escrever a um bandalho? 
 
— Será, se a vossa excelência o quer... 
 
— Tenho pena de seres um réptil que faz nojo esmagar com a sola 
da bota! Se tivesses um nome... 
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— Tenho caráter, senhor! 
 
Bernardo respondeu com altivez; João Leite riu-se com desprezo, e 
olhando-o da cabeça aos pés, replicou: 
 
— Tu sabes que não podes ter caráter, enjeitado! 
 
— Então, terei um braço... 
 
— Um braço! — atalhou o fidalgo em projeto, imprimindo-lhe um 
valente pontapé, que o fez descer três escadas maquinalmente. 
 
Bernardo assumira toda a dignidade do homem de coração 
ultrajado. João Leite achou-se comprimido entre os braços do 
sevandija que ele supunha fugir ao primeiro pontapé para evitar o 
segundo. 
 
Quis desfazer-se, de pronto, deste empecilho, e não pôde, porque os 
pés falsearam-lhe, e as costas bateram-lhe com todo o peso sobre os 
degraus de pedra. Tirou rápido de um punhal, e roçou, com ele 
duas vezes sobre o braço direito de Bernardo, que o desarmou, no 
ato que uma terceira punhalada lhe resvalara no peito. O enjeitado 
sentiu-se ferido: vacilou um instante na resolução que se debatia 
entre homicídio e o perdão. Venceu o primeiro. Aquele punhal tinto 
de sangue inocente, pela segunda vez, derramado, entrou no 
coração de João Leite, e matou-o. 
 
Isto foi obra de alguns segundos, João Leite gritara nas convulsões 
da morte; acudiram os criados, e encontraram Bernardo da Silva, de 
braços cruzados ao pé do cadáver, que vibrava nos seus derradeiros 
entorpecimentos. 
 
Paulo Botelho também acudiu. Primeiro recuou aterrado, depois 
gritou "Matem esse homem!" E vendo que ninguém de pronto lhe 
aceitava o diploma de assassino, mandou-o carregar de ferros. 
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Bernardo caminho para o cárcere, com a cara altiva, com nobreza de 
passo, com serenidade de consciência e maneira de um príncipe, 
segundo a linguagem popular dos que viram. 
 

*** 
 

Foi processado. Paulo Botelho desenvolveu uma espantosa energia 
no andamento desta causa crime. Erguia-se todos os dias, sôfrego de 
escrever uma sentença de forca. 
 
Os depoimentos eram todos contrários ao infeliz. Um só homem 
protegeu esse preso; sabia-se que era um ancião que lhe levava 
umas sopas diariamente, e palavras consoladoras de esperança sem 
esperança. 
 
Eulália, sabendo estes acontecimentos até à véspera do dia em que o 
escudeiro devia ser condenado, requereu que queria se ouvida em 
juízo. Não lhe admitiram o seu depoimento. A pobre menina, 
inspirada da eloquência do martírio, entrou um dia no coro, quando 
a comunidade orava, e invocou o testemunho de Jesus Cristo, 
exclamando, de modo que a escutasse o povo que estava na igreja: 
 
— Declaro que esse infeliz homem que vai morrer, depois de 
martirizado pelo meu pai, e apunhalado por um homem que 
desprezei, declaro diante de Deus e dos homens, que esse infeliz 
nunca me disse uma palavra só para que eu o amasse. Fui eu que o 
amei, fui eu que o fiz desgraçado, mas em recompensa hei de amá-lo 
toda a minha vida, e hei de unir-me a ele na presença de Deus! — 
Era uma demência! 
 
Foi grande o assombro dos que a ouviram. O eco deste grito chegou 
aos ouvidos de Paulo Botelho, que estava presente; mas a sua alma 
fora cerrada pela mão corrupta do ouro. O povo murmurava, e dizia 
que não havia de ser enforcado o escudeiro. 
 
Pobre povo, naqueles dias, se tentasse tirar das mãos de um juiz o 
seu instrumento inauferível, o carrasco! 
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*** 

 

Bernardo foi condenado à pena última. Ergueu-se uma forca nas 
proximidades do delito entre a casa do juiz e a de Francisco de 
Lucena. 
 
Eulália exaltara-se no martírio até causar receios de loucura. 
Inspiravam-se de uma dor de morte as exclamações pungentes que 
soltava a cada ruído que ouvia semelhante ao arranco retraído de 
um justiçado. O espetáculo da forca era a sua ideia fixa desde o 
momento que uma religiosa imprudente lhe anunciou o destino de 
Bernardo da Silva. 
 
A infeliz, na madrugada do dia da execução, fugiu da cela com os 
cabelos em desordem, com as faces chamejantes de febre, com os 
olhos embriagados de delito, e com o coração a estalar-lhe de uma 
dor que a endoidecia. 
 
Chegando à portaria não houve forças humanas que a contivessem. 
Os ferrolhos cederam ao impulso de uma fraca mulher, forte da sua 
desesperação; e esta virgem, com hábitos de noviça, e bela, na sua 
agonia, como um corpo epitético que se levanta amortalhado do 
esquife, corria por entre as multidões que começavam a aglomerar-
se para testemunharem o desconjuntar dos ossos do pescoço de um 
padecente entre as mãos do carrasco, seu irmão, ambos filhos do 
mesmo Deus, ambos remidos pelo sangue do mesmo Cristo. 
 
Viram-na as multidões passar; muitos a conheceram: alguns 
pronunciaram o seu nome, mas aquela pomba, ferida de morte, era 
um cadáver que se movia impelido pelo choque da pilha galvânica. 
 
Erguera-se um alarido na cidade. As turbas corriam na direção da 
infeliz, a quem chamavam de doida; mas não ousou alguém 
embargar o passo àquela mulher que parecia fascinar com a 
majestade da sua demência. 
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Os que a seguiam esperavam vê-la entrar em casa do seu pai. 
Enganaram-se, Eulália subiu as escadas de Paulo de Botelho, e 
entrou no salão onde fora lavrada a sentença de cadafalso para 
Bernardo da Silva. 
 
Paulo Botelho estremeceu na cadeira, quando viu aquela alvejar de 
uma larva, ajoelhada nos degraus da tribuna. 
 
Deu-se um profundo silêncio de alguns minutos. 
 
Eulália já não podia coordenar as ideias que poucos dias antes 
clamara no coro. O sorriso da loucura, o gemido sufocante, uma 
lágrima embebida logo no ardor das faces, e algumas palavras 
entaladas, e empanes inteligíveis, eram alternativas que a tornaram 
mais lastimável durante alguns minutos. 
 
A mulher e três filhas de Paulo Botelho, que a viram entrar, 
correram ao tribunal, e quiseram arrastá-la dali. Era impossível. A 
estátua parecia chumbada sobre o seu túmulo. 
 
A família do juiz julgou conveniente empregar o insulto como 
solução. Falavam do justiçado com certa náusea, que elas 
supuseram ser o bálsamo para a ferida mortal de Eulália. Paulo 
Botelho, coadjuvando as razões da sua família, cobria de 
impropérios afrontosos o homem que, pouco depois, havia de 
perdoar as injúrias com a cabeça do lado da forca. 
 
A exaltação aflitiva de Eulália tinha tocado o ponto culminante da 
morte, ou da alienação irremediável. 
 
— Inocente! Inocente! — eram os gritos únicos, as derradeiras 
palavras que os lábios daquela mulher tinham de proferir. 

*** 
 

Neste momento entrou um homem que redobrou o espanto. Era 
Pedro Leite, pai de João Leite. 
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Este homem fez sinal de querer falar. Atenderam-no todos com 
religioso respeito. 
 
As suas palavras foram: 
 
— Perdoo ao assassino do meu filho! O sangue desse homem cairá 
sobre a minha face! Matou defendendo-se de um agressor infame! 
Senhor juiz de fora, requeiro a suspensão da execução da sentença. 
Eu sou parte, e declaro inocente o réu! 
 
Seguiram-se minutos de uma estupefação natural. Eulália voltou os 
olhos para o homem que falara, quis arrastar-se de joelhos aos pés 
dele; não pôde; a impressão devia matá-la, ou ressuscitá-la... 
desmaiou a meio caminho. 
 
O juiz era o algoz moral criado pelo ouro, assim como o carrasco 
físico fora criado pela lei. Não podia eximir-se a pegar do cutelo, e 
seguir seu caminho. 
 
— É tarde! — respondeu ele. 
 
— Não é tarde! — replicou Pedro Leite, e continuou com solene 
exaltação: — Tarde, senhor juiz, é depois que o tribunal do mundo 
se fecha atrás daquele que vai entrar no tribunal de Deus! Tarde, é 
quando um juiz de entranhas ferozes se apresenta no banco dos réus 
condenados com a face borrifada de sangue inocente! 
 
— Basta! — exclamou Paulo Botelho com autoridade. 
 
— Pois sim... basta! mas, abaixo de Deus, invoco o testemunho das 
pessoas que me escutam. Declaro que lavo as mãos deste sangue 
inocente que vai ser derramado! 
 
O povo murmurou com acanhamento, com a consciência cobarde da 
sua nulidade, mas balbuciou não sei que palavras que irritaram o 
juiz. 
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— Não se trata só de punir o assassino de João Leite! — exclamou o 
juiz. — Trata-se de castigar a afronta que recebeu um nobre, feita 
por um lacaio que ousou levantar os olhos de amante para sua filha! 
 
— Não, não! — gritou Eulália, erguendo-se com ímpeto, com as 
mãos postas, e caindo outra vez sobre os joelhos. 
 
O cínico já não tinha coragem para tanto! Soara a hora do último 
mandato do carcereiro. Expirara o último instante do oratório. 
 
— Cumpra-se a lei! 
 
Disse o juiz, e fez menção de retirarem-se as ondas de povo que 
tinham concorrido em tropel, chamadas pelos gritos de Eulália, e 
pelo perdão público de Pedro Leite. 
 
Eulália foi conduzida em braços para o interior da habitação do juiz. 
 

*** 
 

A procissão onde a imprudência colocara um cristo, o Deus da 
caridade, nas mão de um padecente, que ia ser esmagado!...a 
procissão, onde se via um homem de túnica branca, um algoz de 
cutelo e alcova, alguns sacerdotes de um Deus misericordioso!... A 
procissão descia terrível de repulsiva solenidade para o açougue 
daquela rês! A tumba da misericórdia fechava aquela orgia de 
sangue! Era um insulta a Deus! O cadáver de um homem atirado à 
face do Criador! Um escárnio satânico à inteligência, e ao coração da 
humanidade! 
 
O préstito parou na praça do sacrifício. 
 
Bernardo com os olhos fitos no céu via nascer a risonha aurora da 
eternidade. Sorriam-lhe os anjos, e a justiça de Deus mostrava-lhe o 
seu regaço. A morte do justo era um crepúsculo de nova existência a 
iluminar-lhe o rosto. Inspirava devoção aquele seu santo sorrir para 
o seio do céu que se lhe abria! Trazia nas mãos a imagem do 
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Redentor; mas lá em cima via ele o Espírito Criador, a grande alma, 
onde se refugiam as almas dispersas na face deste mundo, e 
perseguida pelo demônio da ira, e da vingança, eternamente 
encarnado no homem, a quem a sociedade entregou o azorrague da 
flagelação do virtuoso. 
 
Bernardo caminhava a passo firme para a escada da forca. Estavam 
contraídas as respirações. Um gemido menos sufocado, podia ser 
ouvido por quinze mil almas que vieram contemplar aquele 
aparelho de morte, segundo a lei, formulada pelas inspirações do 
Evangelho!pelo código dos perdões! pelos preceitos do Filho de Deus 
que morrera, perdoando! 
 

*** 
 

Através da multidão abriu-se uma clareira para deixar passar um 
homem que devia representar um principal papel naquele festim da 
lei. 
 
Convergiam todas as atenções para aquele ponto. 
 
Era Pedro Leite — ainda o pregoeiro da inocência de Bernardo, com 
a face cadavérica das longas noites que chorara sobre o túmulo se o 
seu filho único. 
 
Quem disse a este homem que Bernardo Silva era inocente? 
 
Fenômenos ocultos da Providência! A voz de Deus, soando pelos 
lábios do mistério! Explicai-me as operações de Deus, e eu vos 
explicarei a inspiração sobrenatural que obriga a balbuciarem o 
perdão os lábios que beijaram morto um filho estremecido... 
 
Pedro Leite aproximou-se do justiçado. Ninguém lhe embargou o 
passo. 
 
Cheio de majestade, de poesia fúnebre, e de santo terror, falou 
assim: 



156 
 

— Eu venho pedir o seu perdão à beira do patíbulo. Fui eu que o 
arrastei até ao tribunal em que foi condenado; mas não sou eu que o 
arrasto aqui. Bradei em favor da sua inocência. Pedi, há momentos, 
a suspensão deste ato, em que a minha dor será mais... muito mais 
prolongada que a sua. Não me ouviram: impuseram-me silêncio, e 
mandaram-me sair do santuário da lei, que resfolegava sangue pela 
boca do seu sacerdote. 
 
"Venho pedir o seu perdão, nas escadas da forca, e vazar o fel, que 
me devora a consciência, na consciência do juiz implacável que pede 
a sua cabeça a altos gritos!" 
 
Ouviu-se um prolongado murmúrio. Era a onda popular que referia 
sopesada entre as rochas da sua impotência moral, naqueles dias, 
em que o sangue de um plebeu continuava a operação regeneradora 
do sangue de Jesus Cristo. 
 
Bernardo ouviu com presença de espírito a exclamação de Pedro 
Leite. 
 
Foram as suas palavras únicas. 
 
Choraram-se então muitas lágrimas. A piedade teve uma explosão, 
que as coronhas dos soldados reprimiram. As turbas queriam rasgar 
o quadrado para arrancarem da morte um santo. Este conflito foi 
serenado por outro mais sublime. Ouviu-se uma voz. Viu-se um 
homem que sobressaía entre os mais populares. Era o velho, 
protetor único de Bernardo Silva, durante a sua prisão. Poucos o 
conheciam. 
 
— Nobre Senhor Francisco de Lucena! Vem ver teu filho que morre 
enforcado! Nobre Francisco de Lucena! Vem ver o filho da mulher 
que desonraste, como é nobre nas escadas da forca! Nobre Senhor 
Francisco de Lucena! Vem ver teu filho, o filho da minha filha, que 
borrifa os teus pergaminhos com o sangue ilustre! 
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E calou-se. Calaram-se todos. E aquele homem lá estava erguido 
como o anjo dos túmulos à espera que Deus mande quebrar a lousa 
de uma mulher que há falta nesse transe aflitivo! 
 
Essa mulher morrera, desonrada, sufocada pela mão ignomínia, a 
que a soberania fidalga de Francisco de Lucena a abandonara. 
 
Esse ancião era o pai dessa mulher, único que recebera nos seus 
braços o filho da desonra, único sabedor daquela existência, que 
acompanhou sempre, porque lhe marcara um braço com uma cruz. 
Desde o ventre à forca, de longe, desconhecido, com segredo da 
desonra da sua filha abafado no coração este homem seguira os 
vestígios do neto, sem declará-lo nunca, porque um apelido ilustre 
não o salvara a ele de uma ilustre ignomínia. 
 
Que impressão fez este homem nas turbas! A do espanto. Mas, 
momentos depois, chamavam-lhe DOIDO. Por ordem do juiz de 
fora ia ser preso o demente. Aproximou-se a justiça del-rei. “É 
doido!...” dizia o meirinho ao lançar-lhe a mão. 

“Não é doido... é morto...” responderam algumas vozes. 

Morto, sim! 
 

*** 
 

Ia de consumar-se aquele enredo de peripécias terríveis. 
 
Bernardo pôs o pé direito na última prancha da forca. Voltou-se 
para o povo. Brilhou-lhe à face o clarão de um outro mundo. A sua 
voz era melodiosa como o cântico do anjo da morte, suavíssima: 
mas naquele todo via-se a terrível majestade do anjo do dia fatal. As 
suas últimas palavras foram estas: 
 
— Ouvi a praga de um padecente, rogada nas escadarias da forca: 
 

QUE A JUSTIÇA DE DEUS SE CUMPRA 
NA PRESENÇA DOS HOMENS. 
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*** 

 

Passaram quinze dias. 
 
Eulália de Lucena recuperou o juízo, e entrara no mosteiro. Um ano 
depois, professara. A sua vida foram três anos de adoração extática. 
Ouviram-na murmurar palavras celestes, como em diálogo. Dizia-se 
que um anjo devia de aparecer-lhe naqueles arroubamentos. 
Chamavam-lhe santa, e adoraram-na morta. 
 
Passados quatro anos, Francisco de Lucena, sempre afastado da sua 
filha pela mão do remorso, morreu de repente no mesmo local em 
que fora hasteada a forca. 
 
Simão Botelho, filho de Paulo Botelho, dera um tiro no seu pai. O 
pai quis sentenciá-lo: deu-lhe sentença de forca, que depois lhe foi 
comutada em degredo perpétuo. Apenas desembarcou em Cabo 
Verde, abriu-lhe uma sepultura. 
 
Paulo Botelho, desembargador aposentado, dez anos depois, morria 
à vigésima quinta punhalada, que recebera, por não dar exatas 
informações de um pecúlio de cinquenta mil cruzados, que 
guardava num a quinta nas vizinhanças de Vila Real. 
 
A mulher de Paulo Botelho morria doida no hospital de São José um 
ano depois. 
 
Restavam três filhas de Paulo Botelho. Foram devassas até ao 
escândalo de serem arrastadas a um recolhimento por expresso 
mandato régio. 
 
Uma apareceu morta num aqueduto por onde procurava evadir-se. 
Outra casou com um homem que a retalhou de martírios. A terceira 
enforcou-se no batente de uma porta. 
 

A JUSTIÇA DE DEUS SE 
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CUMPRA NA PRESENÇA DOS HOMENS. 
 
A praga do justiçado nas escadas da forca teve o seu complemento 
no gênero de morte que a última pessoa daquela família se dera. 
 
Forca por forca. 
 
Tendes a curiosidade das averiguações. Procurai em alguns 
cartórios de Viseu a sentença pronunciada entre 1776 e 1780. 
 

*** 
 

REMATE 
 
Não sou contumaz, nem ufano de relapsia. De outro que disse me 
desligo, se algum inquisidor intolerável deparar aí heresia, 
contrassenso, atrevimento ou coisa que dúvida faça contra Plútus, 
único deus da única religião cujo código penal me intimida. 
 
Há coisas incríveis neste volume? É que eu, e os meus amigos 
literatos, poetas, jornalistas, e até redatores encartados de 
necrológios sabemos passagens que arrepiam carnes e cabelos. Se o 
siso comum as não adota, é que os cronistas do tempo foram, à 
parte, um status in statu, coisa ininteligível aos que sabem latim, por 
grande fortuna sua. 
 
Neste sinedrim há uma moral, estragada se o quiserem, mas os 
evangelistas, que a propagam, são Catões, contanto que os não 
obrigue a inquietar a sadia tranquilidade dos intestinos. Aqui, não 
se sacrifica um dedo a uma pisadela porque não vale a pena. 
 
É necessário escrever, visto que há leitores. 
 
Eu, e os meus correligionários, se até hoje não temos irradiado sobre 
a humanidade ondas de luz, é porque a humanidade precisava ser, 
muito, a concha em que, por aqui se escondiam muitos moluscos 
morais, que vão saindo agora a espanejar-se ao sol. 
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Não quero dizer que os moluscos passassem a articulados. Pode 
muito bem ser que o leitor, ou leitora sejam ainda legítimos 
moluscos; mas a exceção deplorável não claudica a generalidade. E, 
portanto: 
 
Eu, e os meus amigos, mencionados acima, considerando que a 
candeia não deve estar muito tempo debaixo do alqueire, nem os 
talentos (dinheiro) soterrados vencem juros; e tanto nós, outrossim, 
em muito afã e desvelo desafrontar a literatura pátria de injúrias 
com que estrangeiros e nacionais a desconceituam, desvairando 
como pobre de romances, pela sua incapacidade inventiva — o que 
não só é malícia, mas até aleivosia: resolvemos escrever romances 
em que figurassem muitas pessoas nossas conhecidas, e outras, que 
viremos a conhecer no decurso desta meritória tarefa. Pelo que, a 
mim, humilde entre os humildes apóstolos desta ideia lúcida, coube 
o quinhão de trabalho, que a posterioridade me devolverá em gabos 
e aplausos, e o futuro Plutarco dos homens ilustres desta freguesia 
de Cedofeita, em que tenho a honra de morar, não deixará de 
consignar nos fatos gloriosos. 
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