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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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HOMENAGENS A EÇA DE QUEIRÓS 

 
Senhor Diretor da Revista Moderna: 
 
Faz-me você a inesperada honra de me pedir “algumas linhas” 
sobre Eça de Queirós.  
 
Devo sem dúvida o seu pedido à circunstância de haver você sabido 
— não posso descobrir como — ser eu um dos 3 ou 4 portugueses, 
(somos ainda 4?) que há mais de 30 anos admiram o Eça de Queirós.  
 
Há mais de 30 anos já, com efeito, vi eu uma noite, na Redação da 
Gazela de Portugal, em Lisboa, um vulto alto e esguio, magro como 
um índio esfomeado, lívido como um marfim antigo. A cara, 
fundamente cavada a claro escuro, era ladeada de melenas corredias 
de cabelo muito preto, e manchada por um bigode muito preto, por 
duas sobrancelhas muito pretas, por dois olhos muito pretos, 
luzindo entre os grossos aros, muito pretos também, de grandes 
lunetas escuras. Este vulto estava completamente vestido de preto e 
coberto por um chapéu alto, de feltro mate, um pouco cônico, como 
se usou nos fins do século XVI, e se vê nos retratos de Philippe II de 
Espanha.  
 
Esta lúgubre pessoa era o Eça de Queirós. Na Gazeta de Portugal, 
onde entretanto se revelavam, com pronto e unânime aplauso, 
alguns dos mais influentes estadistas e estimados literatos do país, 
os Contos fantásticos que o Eça de Queirós publicava, — “os seus 
abutres”, como ele próprio lhes chamava, — eram apenas assunto 
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de chacota: citavam-se sobre eles ditos de espírito decisivos do 
Teixeira de Vasconcelos e do Severo — do Severo do Espírito Santo.  
 
— Tem talento este rapaz, — dizia o Teixeira de Vasconcelos.  
 
E depois duma pausa, gaguejando, acrescentava:  
 
— E pena ser completamente doido, ter estado cm Coimbra, e... e... 
escrever em francês.  
 
E a hilaridade que hoje o Eça de Queirós produz com os seus 
escritos humorísticos, era então provocada pelos seus escritos 
trágicos, nas poucas pessoas que distraidamente os olhavam.  
 
Quando a Gazeta de Portugal publicava algum folhetim do Eça de 
Queirós (As memórias duma forca, O senhor Diabo, Os Corvos) eu lia-o, 
relia-o, tornava a lê-lo, e insultava, intolerante, as pessoas que, por 
dias, ousassem chamar-me a atenção para escritos dos festejados 
lisboetas da época.  
 
Por anos o Eça de Queirós deixou de escrever; e ninguém deu por 
isso senão eu, que, ao ver o que por esse tempo se publicava em 
Portugal, pensava sempre:  
 
— Se o Queirós escrevesse! Quando o Queirós escrever!... 
 
Convivemos então intimamente e fomos muito amigos. 
 
Tudo isto se passou há mais de 30 anos. Há 30 anos o Eça de 
Queirós era, na completa despreocupação mundana e social dos 
seus 20 anos; no seu desinteressado, profundo e cintilante desdém 
idealista por todas as pessoas, por todas as coisas oficiais, por tudo 
que é irracionalmente convencionado; na forma do seu espírito e nos 
seus ditos incomparáveis — a mais forte e original figura de artista 
que jamais existiu em Portugal.  
 
Trinta anos passaram.  
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Hoje o Eça de Queirós não tem senão admiradores em Portugal e no 
Brasil, — o que na verdade me inquietaria se eu não soubesse que 
muitos desses admiradores atuais fornecem ao genial romancista do 
naturalismo português o seu mais precioso assunto, e que todos eles 
hão de ficar, fixados para sempre, muito mais vivos e interessantes 
do que realmente são, nas obras do grande Escritor  
 
Podia encher volumes com recordações do Eça de Queirós, que me 
não cabem, é claro, nas “linhas”, que você me pede, e que decerto eu 
já excedi.  
 
Do Eça de Queirós deve dizer-se julgo eu, em resumo, o que se não 
pode dizer de mais ninguém em nenhuma outra nação: que ele é 
essencialmente único, — absolutamente único, — na Literatura do 
seu país. E é um problema interessante que eu ofereço ao estudo dos 
críticos, discípulos de Taine, o de descrever o Eça de Queirós como 
um Literato português. O que ele é, entre os primeiros escritores de 
todas as nações e de todos os tempos, é um dos que mais 
poderosamente tem  possuído, no mundo, o dom de criar vida. Mas é 
talvez uma novidade para os numerosos admiradores atuais do 
humorismo e do realismo do Eça de Queirós o informá-los de como ele 
é, ao mesmo tempo também, um grande criador fantástico e, 
quando quer, um grande poeta em verso. 
 
É pena porém — permita-me você que eu aqui o lamente — o não 
ser possível já agora dizer do verdadeiramente grande artista que é 
o Eça de Queirós, coisa que todos os dias não escrevam os 
expansivos e hiperbólicos portugueses e brasileiros de milhares de 
medíocres pessoas do Brasil e de Portugal.  
 

--- 
J. BATALHA REIS 

Revista Moderna, 20 de novembro de 1897. 

Pesquisa e adequação ortográfica: Iba Mendes (2019) 
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FREI GENEBRO 

 
 
Nesse tempo ainda vivia, na sua solidão nas montanhas da Úmbria, 
o divino Francisco de Assis — e já por toda a Itália se louvava a 
santidade de Frei Genebro, seu amigo e discípulo. Frei Genebro, na 
verdade, completara a perfeição em todas as virtudes evangélicas. 
Pela abundância e perpetuidade da Oração, ele arrancava da sua 
alma as raízes mais miúdas do pequeno, e tornava-a limpa e 
cândida como um desses celestes jardins em que o solo anda regado 
pelo Senhor, e onde só podem brotar açucenas. A sua penitência, 
durante vinte anos de claustro, fora tão dura e alta que já não temia 
o tentador; agora, só com o sacudir da manga do hábito, rechaçava 
as tentações, as mais pavorosas ou as mais deliciosas, como se 
fossem apenas moscas inoportunas. Benéfica e universal à maneira 
de um orvalho de verão, a sua caridade não se derramava somente 
sobre as misérias do pobre, mas sobre as melancolias do rico. Na sua 
humilíssima humildade ao se considerava nem igual dum verme. 
Os bravios barões, cujas negras torres esmagavam a Itália, acolhiam 
reverentemente e curvavam a cabeça a este franciscano descalço e 
mal remendado que lhes ensinava a mansidão. Em Roma, em São 
João de Latrão, o Papa Honório beijara as feridas de cadeiras que lhe 
tinham ficado nos pulsos, do ano em que na Mourama, por amor 
dos escravos, padecera a escravidão. E como nessas idades os anjos 
ainda viajavam na terra, com as asas escondidas, arrimados a um 
bordão, muitas vezes, trilhando uma velha estrada pagã ou 
atravessando uma selva, ele encontrava um moço de inefável 
formosura, que lhe sorria e murmurava:  
 
— Bons dias, irmão Genebro!  
 
Ora, um dia, indo este admirável mendicante de Spoleto para Terni, 
e avistando no azul e no sol da manhã, sobre uma colina coberta de 
carvalhos, as ruínas do castelo de Otofrid, pensou no seu amigo 
Egídio, antigo noviço como ele no mosteiro de Santa Maria dos 
Anjos, que se retirara àquele ermo para se avizinhar mais de Deus, e 
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ali habitava uma cabana de colmo, junto das muralhas derrocadas, 
cantando e regando as alfaces do seu horto, porque a sua virtude era 
amena. E como mais de três anos tinham se passado desde que 
visitara Egídio, largou a estrada, passou embaixo do vale, sobre as 
alpondras, o riacho que fugiu por entre os aloendros em flor, 
começou a subir lentamente a colina frondosa. Depois da poeira e 
ardor do caminho de Spoleto, era doce e larga sombra dos 
castanheiros e a relva que lhe refrescava os pés doloridos. A meia 
encosta, numa rocha onde se esguedelhavam silvados, nas ervas 
úmidas, dormia, ressonando consoladamente, um homem, que 
decerto por ali guardava porcos, porque vestia um grosso surrão de 
couro e trazia, pendurada na cinta, uma buzina de porqueiro. O 
bom frade bebeu de leve, afugentou os moscardos que zumbiam 
sobre a rude face adormecida e continuou a trepar a colina, com o 
seu alforje, o seu cajado, agradecendo ao Senhor aquela água, aquela 
sombra, aquela frescura, tantos bens inesperados. Em breve avistou, 
com efeito, o rebanho de porcos, espalhados sob as frondes, 
roncando e fossando as raízes, uns magros e agudos, de cerdas 
duras, outros redondos, com o focinho curto afogado em gordura, e 
os bacorinhos correndo em torno às tetas das mães, luzidios e cor-
de-rosa.  
 
Frei Genebro pensou nos lobos e lamentou o sono do pastor 
descuidado. No fim da mata começava a rocha, onde os restos do 
castelo lombardo se erguiam, revestidos de hera, conservando ainda 
alguma seteira esburacada sobre o céu, ou, numa esquina de torre, 
uma goteira que, esticando o pescoço do dragão, espreitava por 
meio das silvas bravas.  
 
A cabana do ermitão, telhada de colmo que lascas de pedra 
seguravam, apenas se percebia, entre aqueles escuros granitos pela 
horta que em frente verdejava, com os seus talhões de couve e 
estacas de feijoal, entre alfazema cheirosa. Egídio não andaria 
afastado porque sobre o murozinho de pedra solta ficara pousado o 
seu cântaro, o seu podão e a sua enxada. E docemente, para o não 
importunar, se àquela hora da sesta estivesse recolhido e orando, 
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Frei Genebro empurrou a porta de pranchas velhas, que não tinha 
loquete para ser mais hospitaleira.  
 
— Irmão Egídio!  
 
Do fundo da choça rude, que mais parecia cova de bicho, veio um 
lento gemido:  
 
— Quem me chama? Aqui, neste canto, neste canto a morrer!... A 
morrer, meu irmão!  
 
Frei Genebro acudiu em grande dó; encontrou o bom ermitão 
estirado num monte de folhas secas, encolhido em farrapos e tão 
definhado que sua face, outrora farta e rosada, era como um pedaço 
de velho pergaminho, muito enrugado, perdido entre os flocos das 
barbas brancas. Com infinita caridade e doçura, o abraçou.  
 
— E há quanto tempo, há quanto tempo, neste abandono, irmão 
Egídio?  
 
Louvado Deus, desde a véspera! Só na véspera, à tarde, depois de 
olhar uma derradeira vez para sol e para a sua horta, se viera 
estender naquele canto para acabar... Mas havia meses que com ele 
entrara um cansaço, que nem podia segurar a bilha cheia quando 
voltava da fonte.  
 
— E dizei, irmão Egídio, pois que o Senhor me trouxe, que posso 
fazer eu pelo vosso corpo? Pelo corpo, digo; que pela alma bastante 
tendes vós feito na virtude desta solidão!  
 
Gemendo, arrepanhando para o peito as folhas secas em que jazia, 
como se fossem dobras dum lençol, o pobre ermitão murmurou:  
 
— Meu bom frei Genebro, não sei se é pecado, mas toda esta noite, 
em verdade vos confesso, me apeteceu comer um pedaço de carne, 
um pedaço de porco assado... Mas será pecado?  
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Frei Genebro, com a sua imensa misericórdia, logo o tranquilizou. 
Pecado? Não, certamente. Aquele que, por tortura, recusa ao seu 
corpo um contentamento honesto, desagrada ao Senhor! Não 
ordenava ele aos seus discípulos que comessem as boas coisas da 
terra? O corpo é servo; e está na vontade divina que as suas forças 
sejam sustentadas, para que preste ao espírito, seu amo, bom e leal 
serviço. Quando Frei Silvestre, já tão doentinho, sentira aquela longo 
desejo de uvas moscatéis, o bom Francisco de Assis logo o conduziu 
à vinha, e por suas mãos apanhou os melhores cachos, depois de os 
abençoar para serem mais sumarentos e doces...  
 
— É um pedaço de porco assado que apeteceis? — exclamava 
risonhamente o bom Frei Genebro, acariciando as mãos 
transparentes do ermitão — Pois sossegai, irmão querido, que bem 
sei como vos contentar E imediatamente, com os olhos a reluzir de 
caridade e de amor, agarrou o afiado podão que pousava sobre o 
muro da horta. Arregaçando as mangas do hábito, e mais ligeiro que 
um gamo, porque era aquele um serviço do Senhor, correu pela 
colina até os densos castanheiros onde encontrara o rebanho de 
porcos. E aí, andando sorrateiramente de tronco para tronco, 
surpreendeu um bacorinho desgarrado que fossava a bolota, e 
desabou sobre ele, e enquanto lhe sufocava o focinho e os gritos, 
decepou, com dois golpes certeiros do podão, a perna por onde o 
agarrava. Depois, com as mãos salpicadas de sangue, deixando a rês 
a arquejar numa poça de sangue, o piedoso homem galgou a colina, 
correu à cabana, gritou dentro alegremente:  
 
— Irmão Egídio, a peça de carne já o Senhor a deu! E eu, em Santa 
Maria dos Anjos, era bom cozinheiro.  
 
Na horta do ermitão arrancou uma estaca do feijoal, que, como 
podão sangrento, aguçou em espeto. Entre duas pedras acendeu 
uma fogueira. Com zeloso carinho assou a perna do porco. Era tanta 
a sua caridade que para dar a Egídio todos os antegostos daquele 
banquete, raro em terra de mortificação anunciava com vozes 
festivas e de boa promessa:  
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— Já vai aloirando o porquinho, irmão Egídio! A pele já tosta, meu 
santo!  
 
Entrou enfim na choça triunfalmente, com o assado que fumegava e 
rescindia, cercado de frescas folhas de alface. Ternamente ajudou a 
sentar o velho, que tremia e se babava de gula. Arredou das pobres 
faces maceradas os cabelos que o suor da fraqueza empastara. E, 
para que o bom Egídio não vexasse com a sua voracidade e tão 
carnal apetite, ia afirmando enquanto lhe partia as febras gordas, 
que também ele comeria regaladamente daquele excelente porco se 
não tivesse almoçado à farta na Locanda dos três Caminhos!  
 
— Mas nem bocado agora me podia entrar, meu irmão! Com uma 
galinha inteira me atochei! E depois uma fritada de ovos! E de vinho 
branco, um quartinho!  
 
E o santo homem mentia santamente — porque, desde madrugada, 
não provara mais que um magro caldo de ervas, recebido por 
esmola à cancela de uma granja.  
 
Farto, consolado, Egídio deu um suspiro, recaiu no seu leito de folha 
seca. Que bem lhe fizera, que bem lhe fizera! O Senhor, na sua 
justiça, pagasse a seu irmão Genebro aquele pedaço de porco!... E o 
ermitão, com as mãos postas, Genebro ajoelhado, ambos louvaram, 
ardentemente, o Senhor que, a toda necessidade solitária, manda de 
longe o socorro.  
 
Então, tendo coberto Egídio com um pedaço de manta e posto, a seu 
lado, a bilha cheia de água fresca, e tapado, contra as aragens da 
tarde, a fresta da cabana, Frei Genebro, debruçado sobre ele, 
murmurou:  
 
— Meu bom irmão, vós não podeis ficar neste abandono... Eu vou 
levado por obra de Jesus, que não admite tardança. Mas passarei no 
convento de Sambricena e darei recado para que um noviço venha e 
cuide de vós com amor, no vosso transe. Deus vos vele entretanto, 
meu irmão; Deus vos sossegue e vos ampare com a sua mão direita.  
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Mas Egídio cerrara os olhos, nem se moveu, ou porque adormecera, 
ou porque seu espírito, tendo pago aquele derradeiro salário ao 
corpo, como a um bom servidor, para sempre partira, finda a sua 
obra na terra. Frei Genebro pensava quanto era magnânimo o 
Senhor em permitir que o homem, feito à sua imagem augusta, 
recebesse tão fácil consolação duma perna decerto assada entre duas 
pedras.  
 
Retornou a estrada, marchou para Terni. E prodigiosa foi, desde 
esse dia, a atividade de sua virtude. Através de toda a Itália, sem 
descanso, pregou o Evangelho Eterno, adoçando a aspereza dos 
ricos, alargando a esperança dos pobres. O seu imenso amor ia 
ainda para além dos que sofrem, até aqueles que pecam, oferecendo 
um alívio a cada dor, estendendo um perdão a cada culpa: e com a 
mesma caridade que tratava os leprosos, convertia os bandidos. 
Durante as invernias e a neve, vezes inumeráveis dava, aos 
mendigos, a sua túnica, as suas alpercatas; os abades dos mosteiros 
ricos, as damas devotas de novo o vestiam, para evitar o escândalo 
de sua nudez através das cidades; e, sem demora, na primeira 
esquina, ante qualquer esfarrapado, ele se despojava sorrindo. Para 
remir servos que penavam sob um amo feroz, penetrava nas igrejas, 
afirmando, jovialmente, que mais apraz a Deus uma alma liberta 
que uma tocha acesa.  
 
Cercado de viúvas, de crianças famintas, invadia as padarias, 
açougues, até as tendas dos cambistas, e reclamava imperiosamente, 
em nome de Deus, a parte dos deserdados. Sofrer, sentir a 
humilhação eram, para ele, as únicas alegrias completas: nada o 
deliciava mais do que chegar de noite molhado, esfaimado, 
tiritando, a uma opulenta abadia feudal, e ser repelido da portaria 
como um mau vagabundo; só então, agachado nos lodos do 
caminho, mastigando um punhado de ervas cruas, ele se reconhecia 
verdadeiramente irmão de Jesus, que não tivera também, como têm 
sequer os bichos do mato, um covil para se abrigar. Quando um dia, 
em Perusa, as confrarias saíram ao seu encontro, com bandeiras 
festivas, ao repique dos sinos, ele correu para um monte de esterco, 
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onde se rolou e se sujou, para que daqueles que o vinham 
engrandecer, só recebesse compaixão e escárnio. Nos claustros, nos 
descampados, em meio das multidões, durante as lides mais 
pesadas, orava constantemente, não por obrigação, mas porque na 
prece encontrava um deleite adorável. Deleite maior, porém, era, 
para o franciscano, ensinar e servir. Assim, longos anos errou entre 
os homens, vertendo seu coração como a água de um rio, oferecendo 
os seus braços como alavancas incansáveis; e tão depressa, numa 
ladeira deserta, aliviava uma pobre velha de sua carga de lenha, 
como numa cidade revoltada, onde reluzissem armas, se adiantava, 
com o peito aberto, e amansava as discórdias.  
 
Enfim, uma tarde, em véspera de Páscoa, estando a descansar nos 
degraus de Santa Maria dos Anjos, avistou de repente, no ar liso e 
branco, uma vasta mão luminosa que sobre ele se abria e faiscava. 
Pensativo, murmurou:  
 
— Eis a mão de Deus, a sua mão direita, que se estende para me 
colher ou para me repelir.  
 
Deu logo a um pobre, que ali rezava a Ave-Maria, com a sua sacola 
nos joelhos, tudo o que no mundo lhe restava, que era um volume 
do Evangelho, muito usado e manchado de suas lágrimas. No 
domingo, na igreja, ao levantar a Hóstia, desmaiou. Sentindo então 
que ia terminar a sua jornada terrestre, quis que o levassem para um 
curral e o deitassem sobre uma camada de cinzas.  
 
Em santa obediência, ao guardião do convento, consentiu que o 
limpassem dos seus trapos, lhe vestissem um hábito novo: mas, com 
os olhos alagados de ternura, implorou que o enterrassem num 
sepulcro emprestado, como fora o de Jesus, seu senhor.  
 
E, suspirando, só se queixava de não sofrer:  
 
— O Senhor, que tanto sofreu, por que não me manda a mim o 
padecimento bendito?  
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De madrugada pediu que abrissem, bem largo, o portão do curral.  
 
Contemplou o céu que clareava, escutou as andorinhas que, na 
frescura e silêncio, começaram a cantar sobre o beiral do telhado e, 
sorrindo, recordou uma manhã com Francisco de Assis à beira do 
lago de Perusa, o mestre incomparável se detivera ante uma árvore 
cheia de pássaros e, fraternamente, lhes recomendara que 
louvassem sempre o Senhor! “Meus irmãos, meus irmãos 
passarinhos, cantai bem a vosso Criador, que vos deu essa árvore 
para que nela habiteis, e toda esta limpa água para nela beber, e 
essas penas bem quentes para vos agasalharem, a vós e aos vossos 
filhinhos!” Depois, beijando humildemente a manga do monge que 
o amparava, Frei Genebro morreu.  
 
Logo que ele cerrou os olhos carnais, um grande anjo penetrou 
diafanamente no curral e tomou, nos braços, a alma de Frei 
Genebro. Durante um momento, na fina luz da madrugada, 
deslizou por sobre o prado fronteiro tão levemente que nem roçava 
as pontas orvalhadas da relva alta. Depois, abrindo as asas, 
radiantes e níveas, transpôs, num voo sereno, as nuvens, os astros, 
todo o céu que os homens conhecem.  
 
Aninhada nos seus braços, como na doçura do berço, a alma de Frei 
Genebro conservava a forma do corpo que sobre a terra ficara; o 
hábito franciscano ainda a cobria, com um resto de poeira e de cinza 
nas pregas rudes; e, com um olhar novo, que agora tudo trespassava 
e tudo compreendia, ela contemplava, num deslumbramento, 
aquela região em que o anjo parara, para além dos universos 
transitórios e de todos os rumores siderais. Era um espaço sem 
limite, sem contorno e sem cor. Por cima começava uma claridade, 
subindo espalhada à maneira de uma aurora, cada vez mais branca, 
e mais luzente, e mais radiante, até que resplandecia num fulgor tão 
sublime que nela um sol coruscante seria como uma nódoa 
pardacenta. E por baixo estendia-se uma sombra cada vez mais 
baça, mais fusca, mais cinzenta, até que formava como um espesso 
crepúsculo de profunda, insondável tristeza. Entre essa refulgência 
ascendente e a escuridão inferior, permanecera o anjo imóvel, 
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esperando, com as asas fechadas. E a alma de Frei Genebro 
perfeitamente sentia que estava ali esperando também, entre o 
Purgatório e o Paraíso. Então, subitamente, nas alturas, apareceram 
os dois imensos pratos duma balança — um que rebrilhava como 
diamante e era reservado às suas boas obras, outro, negrejando mais 
que carvão, para receber o peso das suas obras más. Entre os braços 
do anjo, a alma estremeceu... Mas o prato diamantino começou a 
descer lentamente. Oh! contentamento e glória! Carregado com as 
suas Boas Obras, ele descia, calmo e majestoso, espargindo 
claridade. Tão pesado vinha, que as suas grossas cordas se 
retesavam, rangiam. E, entre elas, formando como uma montanha 
de neve, alvejavam as incontáveis esmolas que semeara no mundo, 
agora desabrochadas em alvas flores, cheias de aroma e de luz.  
 
A sua humildade era um cimo, aureolado por um clarão. Cada uma 
das suas penitências cintilava mais limpidamente que cristais 
puríssimos. E a sua oração perene subia e enrolava-la em torno das 
cordas, à maneira duma deslumbrante névoa de ouro.  
 
Sereno, tendo a majestade de um astro, o prato das Boas Obras 
parou, finalmente, com a sua carga preciosa. O outro, lá em cima, 
não se movia também, negro, da cor do carvão, inútil, esquecido, 
vazio. Já das profundidades, sonoros bandos de serafins voavam, 
balançando palmas verdes. O pobre franciscano ia entrar 
triunfalmente no Paraíso — e aquela era a milícia divina que o 
acompanharia cantando. Um frêmito de alegria passou na luz do 
Paraíso, que um Santo novo enriquecia. E a alma de Genebro 
anteprovou as delícias da bem — aventurança.  
 
Subitamente, porém, no alto do prato negro oscilou como a um peso 
inesperado que sobre ele caísse! E começou a descer, duro, 
temeroso, fazendo uma sombra dolente através da celestial 
claridade. Que Má Ação de Genebro trazia ele, tão miúda que nem 
se avistava, tão pesava que forçava o prato luminoso a subir, 
remontar ligeiramente, como se a montanha de Boas Ações, que nele 
transbordavam, fosse um fumo mentiroso? Oh! mágoa! Oh! 
desesperança! Os serafins recuavam, com as asas trementes. Na 
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alma de Frei Genebro correu um arrepio imenso de terror. O negro 
prato descia, firme, inexorável, com as cordas retesas. E na região 
que se cavava sob os pés do anjo, cinzenta, de inconsolável tristeza, 
uma massa de sombra, molemente e sem rumor, arfou, cresceu, 
rolou como a onda duma maré devoradora.  
 
O prato mais triste que a noite parara — parara em pavoroso 
equilíbrio com o prato que rebrilhava. E os serafins, Genebro, o anjo 
que o trouxera, descobriram, no fundo daquele prato que inutilizava 
um Santo, um porco, um pobre porquinho com uma perna 
barbaramente cortada, arquejando, a morrer, numa poça de 
sangue... o animal mutilado pesava tanto na balança da justiça como 
a montanha luminosa de virtudes perfeitas!  
 
Então, das alturas, surgiu uma vasta mão, abrindo os dedos que 
faiscavam. Era a mão de Deus, a sua mão direita, que aparecera a 
Genebro na escada de Santa Maria dos Anjos, e que agora 
supremamente se estendia para o acolher ou para o repelir. Toda a 
luz e toda a sombra, desde o Paraíso fulgente ao Purgatório 
crepuscular, se contraíram num recolhimento de inexprimível amor 
e terror. E na estática mudez, a vasta mão, através das alturas, 
lançou um gesto que repelia...  
 
Então o anjo, baixando a face compadecida, alargou os braços e 
deixou cair, na escuridão do Purgatório, a alma de Frei Genebro.  
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