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INTRODUÇÃO
“O romance nasceu divertindo seus leitores. Nasceu,
fortaleceu-se e continua existindo em função do
entretenimento que proporciona a seus leitores e leitoras.
É por causa desta aliança com o ócio e com o prazer que o
romance não teve um percurso fácil.”
(LAJOLO, 2004, p. 30)
Em 1997, a Editora Universidade de Brasília publicou o
trabalho de minha autoria intitulado Antologia do romance-folhetim
(1839 a 1870). Como, após a escolha dos textos para essa antologia,
haviam sobrado inúmeros outros obtidos junto à Biblioteca Nacional
durante a pesquisa inicial, pensei em organizar uma nova compilação
com o material que ainda tinha em mãos. Lá se vão muitos anos,
mas, finalmente, está pronta esta segunda coleção, só que, desta
vez, contendo o texto integral de 11 romances inéditos da escola
romântica brasileira, abarcando o período que vai de 1830 a 1867.
Os dois trabalhos têm, contudo, algumas diferenças
fundamentais entre si: primeiramente, parece-me não poder chamar
o atual de antologia, já que não se trata de amostragem, mas de textos
completos. Em segundo lugar, o objetivo agora é bem diferente do de
1997, ou seja: aqui foi priorizada a leitura lúdica e não a acadêmica,
em função do meu grande desejo para que este volume tenha “um
percurso fácil” junto ao público leitor – bem ao contrário, espero, do
que se lê acima na epígrafe de Marisa Lajolo.
Introdução
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Com tudo isso quero dizer que o objetivo principal deste
Romances-folhetim românticos é o prazer de ter em mãos e sob os olhos
textos nunca antes publicados em livro, embora sejam sempre matéria
para embasar a pesquisa universitária. Esta, surpreendentemente, e
cada vez mais durante esta última década, está chegando aos rincões
afastados da ficção apenas publicada em periódicos e/ou revistas
literárias no Brasil do século XIX. Na verdade, creio, a universidade
finalmente compreendeu que essa ficção “marginal”, ou subcanônica,
é a seiva da qual se vão nutrir as obras canônicas desse Romantismo.
Quem estuda um, tem que conhecer o outro; e vice-versa.
É importante, também, que o leitor compreenda o título
Romances-folhetim com um grão de sal. Embora todos os 11 textos
tenham sido publicados em periódicos e/ou revistas literárias da
época (vide bibliografia), pelo menos dois o foram de uma vez só,
o que descaracterizaria a definição de romance-folhetim – obra
publicada em “picadinho”, como tão interessantemente classificou-o
a professora Yasmin Jamil Nadaf (NADAF, 2002, p. 27). Tanto
Voragem quanto Lúcia de Miranda, por exemplo, foram publicados
em apenas uma vez.
Contudo, aqueles “romances” – não se pode exigir rigor na
definição e classificação de gênero e tipologia, já que eram inexistentes
na época - partilham, grosso modo, de um denominador comum no
que se refere à estrutura narrativa, isto é: “destaca(...)-se entre eles a
velocidade na intriga, o corte abrupto dos capítulos e a sucessividade
na narrativa” (NADAF, 2002, p. 46). Por outro lado, podemos
dizer que têm, espalhadas entre si, as seguintes características listadas
ainda pela Dra. Nadaf:
casamento do “útil e do fútil”, que legitimou a
divulgação do fato mais comezinho ao mais trágico
acontecimento; junção do “real com a fantasia”, donde
a recorrência a uma linguagem coloquial mesclada com
a linguagem literária com largo uso de trocadilhos,
10
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epítetos, paradoxos, frases de estilo, gracejo, argúcia e
finura na apreciação, entre outras figuras de retórica;
conteúdo eclético para satisfazer um público variado,
resultando num horizontalismo temático muito mais
informativo e recreativo do que analítico (NADAF,
2002, p. 60).
Assim, nem todas as obras aqui compiladas são romance, como
o compreendemos hoje em dia, mas algumas podem ser chamadas
de novela, como Olaia e Júlio e A confissão de um suicida, ou mesmo
de um conto longo, como Lúcia de Miranda, para não falar do
romance em verso que é Voragem. Em todos eles, no entanto, a
semelhança na estrutura interna da narrativa ficcional justificaria
a inserção dos 11 em único conjunto antologizado. Se esta não for
suficiente, uma outra justificativa para sua inserção nesse conjunto
ficaria por conta da recorrente temática ultrarromântica e da
“qualidade” da subcanonicidade, que permeia a todos e fornece o
subtítulo a este trabalho.
Durante todo o tempo em que estive trabalhando para montar
este Ficção e subcanonicidade no século XIX brasileiro, primeiro pus no
computador os textos obtidos em xerox, um a um, atualizando-lhes
o português. Esta atualização, contudo, como visava mais à leitura
lúdica do que à acadêmica, teve regras diferentes do que as que se
vê comumente na pesquisa universitária. Houve, na verdade, uma
“revisão” do português, e não só da ortografia, como também da
pontuação e da sintaxe. Baseei-me na ideia de que, se houvessem
sido publicados em livro hoje em dia, as editoras teriam feito esse
trabalho de revisão básica, e fui em frente com ele.
Portanto, não se encontrará na presente compilação, por
exemplo, uma frase como “houveram muitos dias”, ou uma outra
como “tu quereis”, tão frequentemente encontradas nos originais,
seja por descuido de impressão, seja simplesmente erro do autor
– se proposital, ou não, não cabe aqui estudá-lo. Vírgulas, ponto
Introdução
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e vírgula, dois pontos, tamanho do parágrafo, etc., todos foram
“adequados” à gramática familiar ao gosto e às exigências do público
do século XXI. Todo pesquisador e leitor de originais do século
XIX brasileiro já terá experimentado essa “necessidade de revisar” à
qual me estou referindo. No entanto, em função do conhecimento
íntimo da ideologia do período romântico, tentei, o mais possível,
deixar registrada a “língua brasileira” de que tanto se ufanam aqueles
autores, mais tarde representados por José de Alencar. Assim, essa
“língua” será responsável pelas muitas ênclises de pronomes livro
afora; pelos neologismos; pela oralidade recorrente e, em verdade,
pela intimidade que o leitor moderno ainda pode ter com a língua
de 150 anos atrás.
Por outro lado, esta não é uma edição crítica, e, embora haja
algumas notas explicativas de pé de página, tentei utilizar o mínimo
possível delas (apenas 18 ao todo), sempre em função de agilizar a
leitura aos leigos. Contudo, optei por incluir um (sic), após qualquer
palavra que não pôde ser encontrada nos dicionários, deixando-a
intacta, sempre de olho na manutenção da “criatividade” do autor,
já que a língua segue viva, afinal de contas –; um: (...), no lugar
em que o texto estava por completo ilegível no original; e adicionei
um [qualquer palavra], quando nitidamente havia sido pulada uma
palavra na frase. Confesso, por fim, que o processo de escolha entre
quando usar a língua portuguesa ou a “língua brasileira” manteve-me
no fio da navalha por esses muitos anos de trabalho e teve como
critério decisório, fundamentalmente, a intuição... Peço sua
compreensão, leitor amigo, e sua benevolência.
Antes de passar à segunda parte desta introdução, isto é, a
uma pequena biografia de cada um dos autores que compõem
este trabalho, gostaria de fazer uma menção de louvor ao amigo
insubstituível e mentor Dr. Plínio Doyle, que contribuiu com a
microfilmagem e transformação em xerox de pelo menos três dos
textos aqui incluídos, tirados de sua coleção na Casa de Rui Barbosa
(os três romances de Vicente Pereira de Carvalho Guimarães,
12
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no Ostensor brasileiro); e ao pessoal das obras raras da Biblioteca
Nacional em sua Seção de Documentação e Pesquisa. Por fim, quero
agradecer a todos os professores que contribuíram para a atualização
das duas bibliografias no final deste trabalho, especialmente: Zahidé
Lupinacci Muzart, Luiz Roberto Cairo, Yasmin Jamil Nadaf e Ilana
Heineberg; ao pessoal do Grupo de Trabalho História da Literatura,
da Anpoll, ao qual tenho o prazer de pertencer, sobretudo Maria
Eunice Moreira – caríssima –, por ajudar a manter-me atualizada,
com a remessa constante de material relativo à nossa área. Por fim,
à minha sempre fiel amiga, Maria da Conceição. A todos o meu
muito obrigada.

Introdução
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PEQUENA BIOGRAFIA
DOS AUTORES1
Carlos Augusto Taunay
Carlos Augusto nasceu na França e faleceu no Rio de Janeiro,
em 22 de outubro de 1867. É filho de um dos fundadores de nossa
Academia de Belas-Artes, Nicolau Antônio Taunay. Era major do
exército francês – posto que lhe foi garantido pela monarquia brasileira,
após a Independência, e com o qual se aposentou –, tendo vindo com
sua família para o Brasil a convite de D. João VI, em 1816.
A professora Marlyse Meyer atribui a Charles Auguste a
autoria de Olaia e Júlio, ou a periquita, primeira “novela nacional”
publicada em periódico. Diz também que da novela foi publicada
uma versão em francês na Révue Française: littérature, science,
beaux-arts, politique, commerce, publicada no Rio de Janeiro
entre maio de 1839 e abril de 1840, com o título Olaya et Julio,
nouvelle brésilienne. Traduite librement du portugais (MEYER,
1967, p. 125-130).
Carlos Augusto tem vários artigos publicados no Reverbero
constitucional, dirigido por Januário da Cunha Barbosa e Joaquim
Gonçalves Ledo, além dos trabalhos listados na bibliografia
deste trabalho.
1 Informações tiradas de Inocêncio, Sacramento Blake e Afrânio Coutinho. A relação bibliográfica
completa (não exclusiva à ficção folhetinesca, quando se refere aos oito autores aqui escolhidos) está na
bibliografia ao fim deste trabalho.
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Carlos Emílio Adet
Carlos Emílio nasceu em Paris, em 1º de janeiro de 1818, e
morreu aí também, em 30 de outubro de 1867, vitimado pela febre
tifoide. Veio ainda criança para o Brasil e aqui estudou, voltando
para Paris apenas para completar os estudos. Após isto, retorna
definitivamente ao Brasil e naturaliza-se cidadão brasileiro. Volta à
Europa em busca de tratamento e aí falece.
Foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, do Conservatório
Dramático do Rio de Janeiro e oficial da Ordem da Rosa. Foi ainda:
professor de história e dos idiomas grego e francês; revisor do Jornal
do commercio (no Rio de Janeiro, entre 1840 e 1843), de Paris
(entre 1845 e 1851); correspondente político, científico e literário
do Correio mercantil e da Gazeta oficial do Rio de Janeiro. Escreveu
também artigos para: Revista independente, Dous mundos, Artista,
Minerva brasiliense e Enciclopédia do século XIX.

Vicente Pereira de Carvalho Guimarães
Vicente Guimarães nasceu na cidade do Porto, em Portugal,
em 12 de maio de 1820, e morreu no Rio de Janeiro (?). Vindo de
Portugal, exerceu o magistério na corte do Rio de Janeiro, ensinando
no Liceu da Juventude e no Colégio inglês de B. Willmot. Mais
adiante trocou o magistério pela profissão de solicitador de Causas
nos auditórios civis e criminais daquela cidade.
Foi colaborador de: Museu universal; Jornal das famílias
brasileiras; Espelho fluminense; Minerva brasiliense e Ostensor
brasileiro, juntamente com João José Moreira, periódico comprado
após 1846 pela Laemmert, que lhe deu o seguinte título completo:
Ostensor brasileiro. Coleção de produções originais em prosa e verso, sobre
assuntos pertencentes à história política e geográfica da terra de Santa
Cruz. Nesta revista publicou os três romances aqui compilados, dos
16
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quais Jerônimo Barbalho Bezerra, segundo Inocêncio Silva (18601884, VI, p. 440), é o primeiro romance histórico publicado no
Brasil. Inocêncio acrescenta que todos os artigos não assinados nesse
periódico pertencem à pena de Guimarães.

José Antônio do Vale Caldre e Fião
Primeiro brasileiro nato entre os oito ficcionistas aqui
compilados, José Antônio nasceu em Porto Alegre, RS, em 15 de
outubro de 1821, e aí morreu em 19 de março de 1876. A partir de
1849, junta a seu nome os sobrenomes Caldre e Fião.
Formou-se em medicina na recém-inaugurada Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, cidade onde permaneceu alguns anos
antes de voltar ao Rio Grande do Sul. Foi professor de francês,
italiano, latim, filosofia e ciências naturais no Colégio Estrela, no
Rio de Janeiro, de propriedade de Maria Isabel Lemos, com quem
se casou.
Caldre e Fião foi membro do Instituto Homeopático do Brasil,
do Liceu Médico-Homeopático, do Instituto Histórico e Geográfico
da Província de São Pedro, da Sociedade contra o Tráfico de
Africanos, da Sociedade Libertadora dos Escravos e lente substituto
de Farmácia na Escola de Medicina Homeopática do Rio de Janeiro.
Foi também fundador da Sociedade Partenon Literário e deputado
geral substituto do Barão de Quaraí.
Romancista e teatrólogo, foi redator e proprietário do periódico
O filantropo, periódico humanitário, científico e literário, no Rio de
Janeiro, de 6 de abril de 1849 a 18 de junho de 1852, e redator de
O colaborador, em Porto Alegre, em 1858. Também colaborou para:
A grinalda, A rosa brasileira, O rio-grandense e Revista da Sociedade
do Partenon Literário.
Segundo Guilhermino César (apud Afrânio Coutinho),
Caldre e Fião é o criador do romance rio-grandense, e, além de estar
entre nossos primeiros romancistas, seria o introdutor do romance
Pequena biografia dos autores
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regionalista na literatura brasileira com O corsário. O crítico também
suspeita, devido às posições ferrenhamente antiescrevagistas de José
Antônio, ter havido uma séria perseguição política ao romancista
gaúcho, o que teria motivado sua volta para o Sul, onde continuou
ativo nas letras.

Cândido Batista Oliveira
Cândido Oliveira nasceu em Porto Alegre, RS, a 15 de fevereiro
de 1801, e morreu a bordo do navio francês Pelouse, a 26 de maio
de 1865, nas costas da Bahia, onde ficou o seu corpo. Filho dos
portugueses Francisco Batista dos Anjos e Francisca Cândida de
Oliveira, o menino estava destinado à carreira eclesiástica e com este
fim estudou no Seminário de São José, no Rio de Janeiro, onde fez
o curso de humanidades. Descobrindo não ser essa a sua vocação,
seguiu para Coimbra, onde se diplomou, em 1824, bacharel cum
laudae em matemática e filosofia.
Nesse mesmo ano seguiu para a França para continuar
seus estudos na Escola Politécnica. Em 1827 volta ao Brasil e é
nomeado lente substituto da Academia Militar, logo ascendendo
a lente catedrático de mecânica, cadeira em que permaneceu por
20 anos, intermitentemente. Foi inspetor do Tesouro Nacional;
diplomata em Turim, São Petersburgo e Viena; deputado pela
sua Província, chegou a senador, eleito pela Província do Ceará;
ministro da Fazenda e, interinamente, dos Negócios Estrangeiros
no Gabinete de 1839; ministro da Marinha em 1848; diretor do
Banco do Brasil; diretor do Jardim Botânico e membro do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro. Era conselheiro de Estado,
conselheiro do Conselho do Imperador, comendador da Ordem
de Cristo, comendador da Ordem da Rosa e tinha a Gran Cruz da
Ordem Russiana de Santo Estanislau.
Foi também abolicionista de primeira época, tendo tentado
extinguir a escravidão ainda em 1839, quando foi ministro dos
18
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Negócios da Fazenda. Em 1842 publica em São Petersburgo um
livro sobre o assunto, intitulado A escravatura no Brasil e a época
provável da sua extinção.
É-lhe atribuída uma série de artigos sobre questões econômicas,
artigos estes que apareceram entre 1858 e 1859 no Correio mercantil,
do Rio de Janeiro, sob o pseudônimo de Vadius. Colaborou na
Revista popular (1859 a 1862) e foi também diretor e colaborador
da Revista brasileira (periódico que veio substituir o Guanabara),
que foi lançada em janeiro de 1857, tendo ali publicado dezenas de
artigos sobre assuntos matemáticos.
Cândido Batista de Oliveira é daqueles membros da intelligentsia
nata no Brasil que ajudaram a formar a cultura brasileira através da
publicação de manuais para as escolas do I e II Reinados, como o
Compêndio de aritmética, composto para o uso das escolas primárias
do Brasil (1832, 1ª ed.; 1863, 2ª ed.). Neste sentido, equipara-se
a Joaquim Manuel de Macedo, que também publicou o primeiro
manual pós-Independência de história do Brasil para o ensino
secundário, o Lições de história do Brasil (ver comentário adiante).

X. Y.
Autor desconhecido. Por mais que tenhamos procurado,
Dr. Plínio Doyle e eu, foi impossível descobrir o verdadeiro autor por
trás do pseudônimo. No entanto, tenho uma hipótese que, se não for
verdadeira, pelo menos poderia ser engraçada – ou instigante, espero
– para o leitor, podendo despertar a curiosidade dos pesquisadores
em torno da elucidação do mistério da autoria. Penso ser possível
conjecturar que X. Y. foi D. Violante Atalipa Ximenes de Bivar e
Vellasco, as letras do nom de plume saindo de XYmenes. Vejamos sua
biografia, e por que penso poder lançar esta hipótese acima.
Violante Atalipa Ximenes de Bivar nasceu na Bahia, em 1o
de dezembro de 1817, e faleceu no Rio de Janeiro a 25 de janeiro
de 1875. Seus pais, o conselheiro Diogo Soares da Silva de Bivar e
Pequena biografia dos autores
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D. Violante Lima de Bivar deram-lhe primorosa educação, a tal ponto
que a menina cantou em público, acompanhada de orquestra, aos oito
anos de idade, além de dominar os idiomas inglês, francês, italiano e
português, naturalmente. Casou-se no Rio de Janeiro em 1845 com
o tenente João Antônio Boaventura Vellasco, de quem enviuvou em
poucos anos, dedicando-se após exclusivamente à literatura.
D. Violante foi redatora do Jornal das senhoras, “primeiro
periódico escrito por uma senhora no Brasil” (Joaquim Manuel
de Macedo, Ano biográfico brasileiro, 1876, p. 103-105) – de
onde saíram os dois romances-folhetim aqui transcritos –, e foi
proprietária e principal redatora de O Domingo. Jornal literário
e recreativo, o que lhe daria o acesso privilegiado ao espaço da
publicação. Consultado O Domingo, não se pôde ali encontrar
outro(s) trabalho(s) assinado(s) por X. Y., nem, que eu saiba, em
qualquer outro jornal ou periódico do Rio de Janeiro, além dos dois
romances-folhetim do Jornal das senhoras. X. Y., portanto, gravitou
em torno desse periódico apenas, restando pouca ou nenhuma
dúvida, sobretudo após a leitura do romance Um amor de mulher,
de que o autor é mulher, em função dos maneirismos idiomáticos,
da enorme quantidade de informações sobre moda e culinária, além
de o texto ser carregado de expressões em francês, inglês e algum
italiano, todos idiomas dominados por D. Violante.
A senhora Vellasco foi ainda sócia honorária do Conservatório
Dramático Brasileiro e tradutora de diversas peças de teatro do
francês, inglês e italiano, não publicadas, mas aprovadas pelo
dito conservatório, entre elas: Pamela solteira e Pamela casada, de
Goldoni; Os títeres, ou a roda da fortuna, de Picard; Clermont, ou a
mulher de um artista, por Scribe e Emilio Vender-Burch; O maricas,
de Jouhand e Bricet-Fourchon; Rob Roy Mac-Gregor Campbell, de
J. Pocock.
O fato de termos em sua bibliografia uma lista de trabalhos
apenas relacionados ao teatro não invalidaria a hipótese da autoria.
Penso poder dizer que o “romance” não era uma categoria ainda
20
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muito bem vista no Brasil da época, e uma moça de boa família como
ela poderia ter suas razões para querer escrevê-los incognitamente,
enquanto o teatro, uma arte voltada para o social, para o coletivo,
para a educação moral do povo, não traria esse tipo de problema.
Violante tinha, portanto, todas as qualidades e circunstâncias
favoráveis para ser X. Y. Se realmente o foi, no entanto, é apenas
conjectura, repito.

Vicente Félix de Castro
A biografia de Vicente de Castro apresenta um problema:
não consegui encontrar dele mais do que as referências incluídas na
bibliografia ao final, além do ano de seu nascimento, 1822. Quanto
ao lugar onde nasceu, Sacramento Blake fala de Arêas, SP, enquanto
Afrânio Coutinho fala de Silveiras, SP.
E mais não há. Nem sequer a pesquisa paga encomendada ao
Google obteve qualquer resultado!

Joaquim Manuel de Macedo
Joaquim Manuel de Macedo nasceu em Itaboraí, RJ, em 24 de
junho de 1820, e morreu no Rio de Janeiro, em 11 de abril de 1882.
Era filho do modesto boticário da vila, Severino de Macedo Carvalho,
e de Catarina da Conceição, analfabeta. Macedo forma-se em
medicina em 1844, mas, em poucos anos, muda-se definitivamente
para a corte do Rio de Janeiro – provavelmente já casado com Maria
Catarina Sodré –, onde vem a abandonar a profissão de médico para
ser professor de História e Corografia do Brasil no Imperial Colégio
de Pedro II (1849). O casal nunca teve filhos, mas parece que viviam
cercados de crianças e animais.
Foi deputado à Assembleia Provincial e, intermitentemente, à
Assembleia Geral, sempre pelo Partido Liberal. Nunca foi escolhido
para senador do Império, mas foi professor das princesas reais Isabel e
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Leopoldina. Convidado para ser ministro de Estado, recusa, alegando
não ter dinheiro suficiente para assumir o cargo e dele sair sem ter-se
corrompido ou virado ladrão. Foi também membro do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, do qual foi secretário por muitos
anos; membro do Conselho Diretor da Instrução Pública da Corte;
Cavaleiro e depois oficial da Ordem da Rosa; comendador da Ordem
de Cristo. É patrono da cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras.
Fora este Mazelas da atualidade. Romances de improviso.
Voragem, Quadro II (o Quadro I encontra-se no Antologia do
romance-folhetim, já referido), publicado na Semana ilustrada,
de 26 de maio de 1867, sob o pseudônimo de Mínimo Severo,
e algumas poesias e crônicas em periódicos e revistas literárias da
corte, além dos discursos que fez como secretário do IHGB, toda
a sua obra está publicada em livro. Um outro pseudônimo ao qual
recorreu é O Velho.
Nome de peso entre os autênticos fundadores do romance
brasileiro, o Dr. Macedinho é o mais famoso dos oito autores aqui
relacionados. Romancista, poeta, teatrólogo, jornalista, abolicionista
ferrenho, sua importância na história da intelligentsia é quase maior
do que na da história da literatura brasileira. Primeiro a fixar um
mito nacional – o da brasileiríssima moreninha –, ele ainda formula
e constrói a história nacional com os seus trabalhos não ficcionais, a
saber: Lições de história do Brasil (1861, v. 1; 1865, v. 2), manual que
é usado nas escolas da República até 1922; Noções de corografia do
Brasil (1873); Ano biográfico brasileiro (1876, com o suplemento em
1880) e Efemérida histórica do Brasil (1877). Como memorialista,
deixou escola com Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro (1862-3)
e Memórias da rua do Ouvidor (1878), verdadeiras metáforas para a
história de toda a nação.
Apesar de ter sido uma living legend, morre pobre e, aparentemente,
louco, tendo assumido a personalidade do protagonista de O moço
louro, Lauro. A viúva passa a viver com uma pensão do governo
monárquico, que foi mantida pelo governo republicano.
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OLAIA E JÚLIO,
OU A PERIQUITA
NOVELA NACIONAL

Prólogo
Quando eu visitava as províncias do Norte do Brasil, aconteceu
que uma medonha trovoada já armada me obrigou a correr com os
olhos as campinas vizinhas à estrada para buscar asilo. O distrito era
dos mais pingues do Brasil, e vários engenhos ou fazenda estavam à
vista. Escolhi, como era de razão, o edifício de melhor aspecto e uma
carreira – [por] uma avenida tirada a cordel, que não desmereceria
se a comparassem com as melhores da Europa, seja pela perfeição do
nivelamento, seja pelo armado das nogueiras da Índia novamente
plantadas e iguais no siso viçoso – me levou até o patamar da casa
do dono, de nova construção e tão elegante no desenho e simétrica
das proporções, que se avantajava a muitos chamados palácios, no
mesmíssimo instante em que as primeiras pingas começavam a cair.
Um preto, de maduro e agradável semblante, bem vestido e
calçado, apareceu imediatamente e, chamando um lacaio para que
tomasse conta da cavalgadura, pediu polidamente que me sentasse
na varanda, até que fosse dar parte ao dono da casa da chegada de
um hóspede. Não tardou que o dono me viesse receber. Era um
jovem de menos de 26 anos, de grande ar, bela presença e fisionomia
tão expressiva e aberta, que desde o primeiro momento chamava a
confiança e a simpatia.
Depois de me oferecer a casa e de mandar vir refrescos, com
a costumada hospitalidade patrícia, travamos a conversação, que
virou naturalmente sobre os interesses políticos do país. Meu
hóspede se expressava com grande facilidade e eloquente singeleza.
A conformidade das nossas opiniões sobre a política estreitou em
bem pouco tempo o conhecimento de tão fresca data. Quando nos
vieram chamar para jantar, já éramos íntimos.
Achamos na sala, digna da casa e da lauta e delicada mesa que
nos esperava, uma jovem senhora, que o dono me apresentou como
sua mulher. Devo confessar que fiquei mudo com a admiração:
jamais vi um par tão bem sortido. A lindeza e mimosidade das feições
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da jovem senhora eram realçadas por uma expressão de modéstia que
nada tirava à suavidade e, como dizem os italianos, morbidezza dos
gestos, prenda privativa das brasileiras, um característico assaz raro
nos países quentes, [que] aumentava o valor duma fisionomia que
respirava a candura e benevolência. Seus olhos do azul mais fechado
ombreavam-se por longas pálpebras pretas, sendo as sobrancelhas e
cabelo da mesma cor, em abono da brancura transparente da pele,
que a mais fina lady houvera de invejar, se as faces fossem algum
tanto mais coradas. Eu achei que esta mesma palidez a tornava mais
interessante. E não suponham que a riqueza dos ornatos ajudassem
para a ilusão, pois que o traje era demasiadamente simples e constava
unicamente de um vestido cor de rosa esmorecida, com uma cinta azul
claro; por única joia ela trazia ao pescoço um cordelzinho de cabelos
com um coraçãozinho de coralina. Eu noto estas circunstâncias
porque se soube depois que não eram devidas ao acaso.
Durante o jantar as atenções e os desvelos dos dois esposos
se dirigiam ao hóspede. Eles se tratavam um a outro com grande
respeito e reserva, mas um observador menos experto do que eu
não poderia deixar de notar o profundo sentimento que os unia.
Qualquer movimento, olhada, palavra o patenteava. Particularmente
a senhora, quando pensava que a não observavam, deixava de comer
para contemplar o marido. A voz deste quando se dirigia à mulher
respirava uma inefável ternura. Enfim, o meu apetite de viajante
nos sertões, desafiado por iguarias em que um cozinheiro francês
tinha apurado o talento, cedia à admiração, e eu de vez em quando
esquecia o meu prato para o espetáculo de uma união tão perfeita.
Com a sobremesa, uma ama de leite robusta, sadia e risonha
apareceu levando ao colo uma criança de quase dois anos, tão
mimosa e galante como deveria ser o fruto de um tal consórcio.
A criança, com as gracinhas da terna idade, encantava o pai e a mãe e
passava a cada instante dos braços de um para os doutro. Eu também
lhe fiz os meus afagos, e esta circunstância não me mereceu pouco
com ambos os esposos.
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Quando deixamos a mesa, a trovoada tinha sido rendida por
uma chuva desmedida. Sendo pois impossível sair fora a visitar o
engenho, meus hóspedes me mostraram a casa, à cuja construção,
ornato e comodidade o bom gosto, a opulência e o asseio de mãos
dadas tinham cooperado.
Chegados ao salão das visitas, cuja mobília era de grande
magnificência, observei no centro uma mesa riquíssima de
mosaico, sobre a qual via-se debaixo de vidro um vaso cheio de
grande quantidade de flores de penas da Bahia e no cume das quais
uma periquita, destas de cabeça vermelha, muito bem enchida,
pousava com a cabecinha no ar, o biquinho aberto e as asas algum
tanto afastadas do corpo, como se ensaiasse o voo. Os olhinhos
eram de brilhante, mas outra singularidade chamou logo a minha
atenção. O vaso, longe de ser de porcelana como os mais, que com
grande profusão ornavam a sala, era de simples barro acinzentado
e não se diferenciava no feitio e qualidade de qualquer outro pote
de buscar água, sendo o tamanho próprio para as forças dum
moleque de dez para doze anos.
- Aqui, disse eu, dirigindo-me ao dono da casa, a anomalia não
vai sem mistério, e a humildade do vaso em pedestal tão precioso
encerra seu enigma.
- Ah, exclamou o hóspede, todos os diamantes do Tejuco não
me pagariam este pote de barro! Nele nossas relíquias hão de dormir
juntas; e virando-se para a mulher: Este anjo que vedes carregou
água à cabeça neste mesmo pote…
Ela corou e deitou para o marido um olhar demorado ao qual o
pejo e a ternura davam um atrativo irresistível. O jovem ficou algum
tempo absorto na contemplação da encantadora consorte, até que se
dirigiu outra vez a mim.
- Seria, disse ele, falta de generosidade e de criação querer
despertar a curiosidade dum hóspede sem dar-lhe satisfação. Hoje
mesmo estareis ao fato da nossa história. Minha Olaia, continuou
ele, não cores outra vez; a narração da boa ação à qual devemos nossa
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felicidade é digna de ser publicada e de servir de prova que algumas
vezes a virtude recebe na terra o seu prêmio.
Com efeito, às horas de se deitar, o meu hóspede me confiou
um manuscrito assaz volumoso, que devorei durante a noite e do
qual, com licença do dono, eu tirei uma cópia. Não o posso dar por
inteiro ao público, sendo comprido em demasia, mas julgo que o
resumo que dele fiz será digno da atenção dos meus leitores.

I - Olaia e Júlio
- Vamos laçar o sapo, gritava um menino de doze para treze
anos, montado num sendeirinho muito esperto.
- Vamos laçar o sapo, ecoavam outros dois meninos mais moços,
a pé, e meia dúzia de moleques de todos os tamanhos, enquanto sete
ou oito rafeiros magros acompanhavam esta nova espécie de caça
com horrenda ladraria (sic).
A miserável criatura, assim acometida, não era bicho, mas
sim uma criança; verdadeiramente, ela dava alguns ares de sapo.
A barriga muito inchada, a cabeça quase pegada aos ombros e
igualmente intumescida, as pernas e braços nimiamente descarnados
e terminados por delgadíssimos dedos faziam lembrar a grosseira
construção de tal bicho, ajudando a cor lívida e os olhos escanchados
com o medo para a semelhança.
Isto se passava no largo duma grande e opulenta fazenda nos sertões
do Ceará. O menino caçado, hidrófilo e obstruído, assim mesmo tinha,
no seu terror, achado forças para fugir até se encostar à parede da casa;
mas lá caíra no chão arquejando. O estado da fortuna não se avantajava
muito ao da saúde: uma camisa d’algodão de tecido sertanejo e ceroulas
do mesmo pano completavam o seu traje, assaz sujo. Entretanto, todos
os inimigos, rapazes e cães o cercavam com grande alarido, e já o chefe do
bando endiabrado dava ordens a um pardinho de lhe ir buscar o seu laço.
Esse chefe, montado no sendeirinho, era menino bem
parecido, mas sua fisionomia denotava soberba e atrevimento.
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Ele estava completamente vestido de preto, como em dia de função,
com sua casaquinha, colete, calças, botins e pesadas esporas de prata.
Não lhe faltavam a tira de renda patrícia e a gravata de cambraia.
Os outros dois meninos, irmãos daquele, ainda estavam de timão,
e os moleques, nus em couro, de cor negra ou acafuzada, como a
natureza lhos pintara, à exceção que os mais velhos traziam ceroulas
ou langotins (sic).
Neste somenos, uma menina de onze para doze anos saiu pela
porta da cozinha, pois que a cena tinha lugar nos fundos da casa,
cuja entrada principal se achava no lado oposto.
- Maninho, gritou ela ao pequeno cavaleiro, papai já está em
sela e procura você para marchar, que já é tarde. E vós, continuou
ela falando aos meninos mais moços, ide vos vestir; a mãe já vos
chama há uma hora; o carro já está à porta para nos levar todos ao
casamento da prima.
- Vai bugiar, tola, foi a primeira resposta que deu o irmão...
Assim mesmo ele parou e falando à sua tropa em tom de
general absoluto:
- Pois bem, não há tempo de acabar hoje. Amanhã o hei de
laçar. Maninhos vão se vestir. Moleques, retirai os cães, e ninguém
lhe toque, se não quer ter negócio comigo. Vamos. E ele a todo
galope disparou para dar a volta à casa. Os irmãozinhos entraram
pela porta da cozinha, e o bando de moleques e cães correu após o
sendeiro, numa nuvem de poeira, com bramidos e latidos.
- Quem é você, disse então em meiga voz à pobre vítima a tal
menina? Mas o menino, quase desfalecido com medo e cansaço, mal
pôde responder com ais e gemidos.
- Coitadinho, prosseguiu ela, em que estado está! Fique sem
susto. Você há de ter sede. Quer beber algum leite?
O menino respondeu com a cabeça que sim, e a pequena,
correndo para a cozinha, voltou bem depressa segurando com
ambas as mãos uma grande cuia toda cheia de leite, com farinha
e rapadura. O pequeno pareceu ressuscitar à vista do leite e,
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atirando-se a ele, bebeu e comeu juntamente a benfazeja mistura.
A menina o considerava com ar de satisfação e interesse. Tendo
acabado o leite até a última pinga, o pequeno, já voltado a si,
levantou os olhos para encarar a benfeitora que o salvara das mãos
dos cruéis perseguidores e o restaurara com a deliciosa beberagem.
Mas uma superstição bem própria de quem tinha sido educado
por uma mãe beata e um padre santarrão fez-lhe imaginar que um
socorro, vindo tanto a tempo, e o ente amável que o levara tinham
alguma coisa de sobrenatural; e pondo-se de joelhos exclamou:
- Oh, meu anjinho bom, tende piedade de mim!
Verdadeiramente, os anjos não se pintam mais bonitos e de
fisionomia mais afável do que o era a tal menina, com a sua carinha
redonda, sua boquinha risonha, seus olhos azuis com sobrancelhas
pretas e cabelos da mesma cor que caíam nos ombros. O vestidinho
era cor de rosa com cinta azul. Esta circunstância não ajudou pouco
para a ilusão do menino, pois que na casa da mãe havia um quadrinho
que representava um anjo neste traje, e a criança de manhã e de noite
tinha sido ensinada a rezar de joelhos perante aquela imagem.
A pequena, sorrindo-se e suspirando ao mesmo tempo, lhe disse:
- Alás (sic), eu não sou anjinho, sim uma desgraçada menina,
pois que minha mãe não gosta de mim!
- Ah, respondeu ele, vós ainda tendes pai, mãe, irmãos e uma
bela fazenda com muito gado e muito leite. Eu já perdi tudo: sou um
pobre menino órfão abandonado, que não conhece ninguém; que
ninguém ama; que morre de fome e de doença.
Ele então principiou a lhe contar que se chamava Júlio da ..., que
seus pais habitavam a Vila de ..., arredada a mais de trinta léguas nos
sertões, aonde eram assaz abastados, com seus escravos e boa porção de
gado. Mas as secas, a morte dos escravos e as demandas pouco a pouco
os tinham feito definhar, até que o pai morrera de mágoa, e a viúva
ficou com o filhinho em um estado bem perto da miséria. O vigário
do lugar, homem ancião e de conduta evangélica, tinha-a socorrido até
a época em que as saudades do marido a levaram à sepultura, passando
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então o menino para a casa do bom padre, que lhe consagrou todo o
amor de pai. Mas as repetidas secas tendo feito desertar a vila, e o velho
padre tendo ficado cego, ele no fim da vida não teve para viver junto
com o pupilo senão as esmolas d’algumas famílias de [conhecidos]2
e pretos libertos, que não tinham ainda desamparado o lugar.
Mas o padre não durou muito, e os ausentes passaram mão dos pobres
trastes do defunto, fecharam a casa a chave e puseram na rua o menino
atacado de sezões e já com princípios d(e) hidrofilia. Este tinha ido
[guiado] de Deus, através dos sertões queimados, sustentando-se com
aquilo que lhe davam por caridade nas choupanas que topava e com
coquinhos de lico[...]iseiras, fratinhas (sic) de pomba, alguns cajus e
outras coisinhas que encontrava. Porém, cada vez mais as doenças o
devoravam, de forma que chegou à fazenda aonde achou os pequenos
caçadores em grau d’inchação quase desesperado.
- Ah, coitadinho! Coitadinho, exclamou a menina torcendo as
mãozinhas! E o maninho ainda por cima o ia laçar! Ah, se eu não chego,
você morreria, decerto! E o pior, acrescentou ela, é [que você não deve
ficar] aqui; não está seguro. Amanhã ou depois havemos de voltar, e o
mano o há de laçar, pois que ele faz tudo o que quer e é muito mau!
Por força você há de ir embora! Mas assim, sem nada para comer e tão
doente! E eu que não tenho mais nada para lhe dar. O mano tem muita
coisa bonita... Mas eu... Entretanto, espere um pouco...
E ela foi correndo para a cozinha; e voltando no fim dalguns
minutos com uma periquita, dessas de cabeça vermelha, no ombro,
uma pataca na mão e um saquinho de chita dependurado no braço:
- Aqui tem, disse ela, neste saco farinha e rapadura. Depois de
comê-lo, sua pataca servirá para comprar alimento durante muito
tempo; e por fim poderá vender esta periquita tão bonita.
As emoções das crianças são muito fortes, mas instantâneas;
elas sem transição passam dos choros às gargalhadas, do último
2 Ilegível no original. Cada vez que uma palavra surgir entre colchetes terá sido a substituição de uma
palavra ilegível pela mais plausível para a compreensão do texto. Quando não se tiver encontrado a
palavra/frase adequada, entre colchetes aparecerão reticências.
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desespero à maior satisfação. Isto é o que aconteceu ao menino ao
ver tantos presentes dados por uma menina tão caritativa como
bonita. Mas um sentimento de boa criação o fez recusar o dinheiro
e a ave. A menina insistiu:
- [E esta] pataca, disse ela, não me faz falta; papai ma deu
para comprar doce e fitas, e hão de me dar tanto [destes] na boda!
A respeito da periquita, a noiva ma mandou há dois dias, e ainda
não lhe criei muito amor. Tome sem pejo, coitado, ela o fará
lembrar-se de mim.
- Ah, gritou o pequeno entusiasmado, não [preciso disto] para
jamais vos esquecer! Eu me lembrarei de vós como do meu bom
anjo, que me salvou e me encheu de benefícios; eu juro que jamais
largarei esta periquita enquanto for vivo. Mas vós haveis de esquecer
brevemente o miserável órfão que lhe deve este restinho de vida, e que
vai expirar num cantinho, abençoando a sua protetora... Ao menos se
tivesse alguma prendinha que lhe deixar! Ah, disse ele desamarrando
um coraçãozinho de coralina que levava ao pescoço, eis tudo quanto
me fica de minha mãe! Este cordel é do seu cabelo; digne-se a aceitá-lo.
Eu logo morrerei; este cordel vos fará lembrar que a existência dum
desgraçado foi prolongada por vossa angélica bondade. Vós haveis de
viver muito tempo e muito feliz, porque minha mãe me ensinou que
quem fazia boas ações jamais havia de ser desgraçado!
A doença tinha desfigurado o menino, mas, antes que as
feições inchassem, ele tinha sido mui galante. Neste momento,
a força dos sentimentos de gratidão e admiração tornavam a dar
aos olhos a antiga expressão de candura e vivacidade, à boca o
sorriso engraçado, e à voz o som agradável e penetrante dos seus
[dias] de saúde. A menina sentiu outra emoção do que a simples
compaixão que um menino pobre lhe poderia inspirar! Uma alma
nobre e generosa dava-se a [conhecer] a outra digna de a encontrar,
e um [instinto] inexplicável de simpatia e de ternura lhe mostrava na
criança tão miserável e maltratada da doença um ente que merecia
ser correspondido com toda a delicadeza de procederes e atenções.
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- Pois bem, disse ela enternecida e com lágrimas nos olhos,
eu aceito esta prenda e jamais a largarei. Ela me lembrará que os
bens da fortuna são incertos e que Deus, como o disse outro dia o
padre que orou, nunca abandona os infelizes e lhes manda socorros
imprevistos. Não me posso demorar mais, acrescentou ela, já tudo
está pronto, e se fazia esperar minha mãe, tínhamos função... Vá, que
o menino Jesus e sua Santíssima Mãe, Nossa Senhora das Sete Dores,
o ampararão. Aqui está seu caminho: nós vamos em rumo oposto.
Creio bem que ficaremos estes dois dias e que você pode neste tempo
ir tão longe, que maninho o não saberá achar. Adeus, Júlio... Adeus!
E ela se foi correndo. E o menino ficou imóvel e sem fala
no mesmo lugar, acompanhando-a com os olhos e, quando a viu
desaparecer, sentiu uma nuvem negra esconder-lhe a vista e uma
opressão no coração, como se a vida o desamparava. Ele ficou neste
estado até que o [chiar] do carro o fez tornar em si!!
Ele então entrou com passos vacilantes no caminho que a
menina lhe mostrara. O terreno ia subindo por um declive pouco
sensível, e, tendo caminhado por um espaço de tempo, ele já por
cima dos tetos pôde divisar o carro que ascendia o outeiro oposto,
pois que a fazenda era edificada num fundo regado por uma
ribanceira que, se bem que muito reduzida, ainda lutava contra os
ardores da seca. Oito juntas puxavam a pesada máquina abrigada
contra o sol por couros e toda ornada de ramos verdes e folhagens.
Esta vista cativou a atenção do pequeno, que acompanhou o carro
com os olhos, saudando-o com a mão até que o viu desaparecer na
outra vertente do outeiro.
- Adeus, exclamou ele todo choroso! Adeus anjo da paz e caridade...
E virando a cabeça para a periquita, que tinha tomado posse
do seu ombro:
- Pobrezinha, mudas de uma ama tão bonita e tão rica por um
companheiro tão miserável como eu!... Mas esteja quieta! Enquanto
eu viver não te há de faltar caju, [...], mangaba, ou outro qualquer
manjar do teu gosto... Eu de noite e de dia hei de te mimar e te
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afagar... E não sentirás saudades da tua senhora, porque hei de te
falar sempre dela; [ah], e eu que não sei do seu nome!... Diga-me,
minha rica periquita, como se chama a tua amazinha?...
- Olaia! Olaia, pronunciou a periquita, que talvez fora ensinada
pela prima que queria dar mais valor ao seu presente!
O prazer que transportou o coração de Júlio não se pode expressar!
- Isto é um milagre! Ah, periquita, meu bem, minha joia, repita
sempre este nome engraçado; hás de tornar a vê-la, tua e minha Olaia!!!
[E] ele, para não esquecer o caminho que já dava [umas] voltas,
lembrou-se de quebrar alguns raminhos dos arbustos que a seca
tinha despido das folhas e de depositar algumas pedrinhas nas beiras,
persuadido como criança que era, que sinais tão passageiros haviam
de durar eternamente.
A fortuna que principiava a favorecer o órfão fez que logo
topasse com um preto que se dirigia à fazenda, levando um grande
cesto cheio de mandioca à cabeça e [bastantes] espigas de milho
verde na mão. O tal preto trazia por único vestido um cobertor de
riscas ao redor da cintura. A fisionomia cheia de alegria e de bondade
do negro animou o menino a que lhe falasse e lhe perguntasse o
nome da fazenda. O preto parou e, antes de responder, fez também
a sua pergunta:
- Esta peliquita não é da senola moça Olaia?
- Sim, é, respondeu logo o menino, que principiou a contar
tudo quanto lhe acontecera: como os meninos lhe deram caça, como
a menina o salvara e lhe dera tudo quanto trazia.
O bom preto, ao ouvir a história, ficou todo enternecido e,
depositando o cesto no chão, travou uma comprida conversação
com o pequeno, contando-lhe as particularidades da fazenda e da
família, os nomes de todos os sítios e de todos os indivíduos: como
o Sr. moço José Frederico de ... era soberbo, ousado, sem entranhas
para bichos e gente; como pelo contrário a senhora moça mostravase meiga, afável e caritativa – ela dava quanto tinha aos pobres e se
achava sempre pronta a orar a favor dos escravos e desculpá-los –;
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que ela poupara à parceira dele, Domingos, mucamba da senhora
velha, uma tremenda sova à custa de duas dúzias de palmatoadas
que a mãe assentara sem piedade nas mimosas mãozinhas, por causa
duma rica porcelana da china que a preta tinha quebrado, mas da
qual Olaia tomou a culpa; que desde então ele, Domingos, estava
pronto a dar o sangue e a morrer debaixo do chicote por Olaia; que
ele [levava] todos os recados e presentinhos [dedicados às] meninas
pobres da vizinhança. Entretanto, uma menina tão perfeita não
estava ditosa, porque a mãe, que não tinha olhos senão para o filho
mais velho, [não] gostava dela; e se bem que o pai não participasse da
preocupação, ele não era ouvido na casa, porque todos os bens eram
da senhora, que tinha casado com um filho do reino, que principiara
por ser feitor da fazenda.
Cada palavra do pai Domingos gravava-se na memória de
Júlio como sobre aço, [nesses] riscos indeléveis das primeiras noções
da meninice que ainda persistem no cérebro do velho que caduca,
quando todas as lembranças da mocidade e da idade madura já
ficam apagadas.
Ao despedir-se o preto, oferecendo-lhe a mão de milho, lhe disse:
- Isto vem da minha loça; [vai] pala a senola moça Olaia. Como
foi ao casamento da plima, há de ser pala meu senozinho.
Domingos foi-se com mil recomendações para Olaia e notícias
da periquita. E Júlio com seu acréscimo de riquezas prosseguiu a
sua marcha, com as demoras e paradas que o estado da sua saúde
causava, até que, tendo andado mais de uma légua, chegou ao pôr
do sol às beiras da ribanceira, da qual pouco se apartara, e achando
nela um rancho de boiadeiros, havia pouco tempo desocupado, com
algumas estacas e tições ainda acesos, ele o escolheu para o pouso
da noite. Duas espigas torradas forneceram a ele e à periquita uma
[ceia] frugal e sadia, [após o quê] adormeceram profundamente, no
seio da natureza e da inocência.
Ambos acordaram com o raiar do sol. Júlio entrou na estrada
indicada pelos rastos da boiada. O aspecto do país era assaz
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uniforme, com pequenas ondulações iguais que se sucediam sem
interrupção. Um vapor avermelhado ofuscava o azul do firmamento,
sem nada tirar ao ardor do sol; alguns troncos acanhados de cajueiros
levantavam seus braços despidos de folha acima das tocas de sapé
meio torradas pelas anuais queimadas, destinadas a limpar o terreno
para favorecer a germinação do capim novo, porém debalde naquele
ano os peões não tinham esquecido este cuidado. As noites tinham
negado o seu orvalho; a estação das chuvas tinha passado, e, apesar
de que algumas trovoadas tivessem roncado, elas se tinham desfeito
sem dar uma pinga de chuva. E não havia sinal algum de verdura
na imensa planície, que todo ente dotado de vida abandonara para
se refugiar nos lugares aonde se podia ainda achar alguma água.
Uma poeira sutil e absorvente afligia os olhos e ressecava a pele e a
garganta; apenas o canto d’algumas cigarras interrompia o silêncio
de morte desta solidão, que teria assombrado o nosso pequeno
viajante se ele, quando chegava no cume d’algumas das ondulações
do terreno, não tivesse reencontrado com a vista a ribanceira, cujas
voltas no imenso campo pulverulento se assemelhavam às duma fita
de prata com duas orlas verdes.
Brevemente a calma, que à proporção que o sol subia ganhava
em intensidade, o obrigou a cortar para a ribanceira, dirigindo-se a
um bosquezinho de algodoeiros do mato, jaquapirões (sic) e imbaúbas
aos quais a proximidade da água conservava sua viçosidade.
Ele, neste asilo, já encontrou primeiros ocupantes. A companhia
era numerosa e se compunha d’espécies d’indivíduos, gentes e bichos
pertencentes a muitas nações. Na ocasião em que Júlio chegou, o
grande negócio do almoço ocupava a todos. As bestas descarregadas
fartavam-se do viçoso capim, cuja frescura, defendida pela sombra
e pela umidade, contrastava com a nudez do campo. Não havia
precisão de as pear para as conservar no pequeno recinto da parada.
Os donos comiam, com grande vontade, várias carnes assadas de
pacas, caititus, jacus, zebelês (sic) e outras caças, com bolacha e boas
garrafas de vinho, não faltando o café preparado na sua competente
36

Romances-folhetim românticos:
Ficção e subcanonicidade no século XIX brasileiro

máquina de folha. O personagem principal era homem já de idade
madura, de fisionomia risonha e agradável, com olhos azuis vivos
e expressivos e rosto avermelhado. Da cabeça, um tanto calva na
sumidade, descendiam sobre os ombros compridos cabelos brancos
que chamavam o respeito; calça e camisa brancas, botins de couro
e chapéu do Chile formavam seu traje. Quatro jovens, no mesmo
uniforme, estavam sentados à direita e esquerda do chefe. Dois
peões no traje sertanejo, feito tudo à custa do couro, um caboclo em
ceroulas e dois pretos que serviam completavam o número dos entes
racionais. Os bichos, além das bestas de carga e cavalgaduras, faziam
ainda um maior número: dois cães perdigueiros, um caititu manso,
um tatu em uma gaiola, um grande mono, dois micos, cinco ou seis
papagaios esperavam com grande impaciência, soltos ou amarrados
nos cofres, que repartissem com eles da abundante comida, e por
saltos ou vozes da linguagem privativa da sua espécie chamavam
sobre si a atenção dos que conviviam.
No chão jaziam vazias peças da caça entre aves raras,
quadrúpedes e répteis, enquanto muitos couros de toda bicharia
estavam ao sol estendidos a secar e, entre eles, o recente duma jiboia de
monstruoso tamanho, que se matara e se esfolara no dia antecedente.
Os instrumentos da caça descansavam aos lados dos indivíduos
ou encostados às árvores vizinhas. Enfim, várias redes de apanhar
borboletas, termômetros, caixotes de guardar plantas e papelões para
as secar e outras mil miudezas indicavam que a busca dos objetos d(e)
história natural fazia a principal ocupação daquele rancho.
Com efeito, essa expedição era feita à custa de um soberano
d’Alemanha, amigo e protetor das ciências, que não poupara desvelos
nem despesas para que desse os resultados mais satisfatórios. O Dr.
Wiliams S..., célebre naturalista, grande médico e autor de vários
tratados estimados, tinha sido escolhido para a dirigir, e os quatro
jovens colaboradores, que ele mesmo elegera para pintor, zoologista,
botânico e astrônomo, tinham já dado, cada um na sua repartição,
provas indubitáveis de um talento superior.
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Se um espetáculo tão novo aos olhos de Júlio lhe causou
muita admiração, a companhia perante a qual ele aparecia, com a
sua periquita no ombro, não ficou menos atônita... Já pintamos o
aspecto que a doença lhe tinha dado. O doutor, entre todos, esqueceu
o bocado que levava à boca para o considerar e logo exclamou:
- Genus homos; especie americana; varietas... incognita...
E com a imaginação toda cheia de fenômenos e monstros
que as novas regiões que explorava haviam de fornecer à sua sede
de descobertas, cuidou que sua boa fortuna lhe trazia um ente
maravilhoso. Porém, um dos peões, homem sisudo e cuja prática do
país muitas vezes desafiava a ciência teórica do doutor, o desenganou
logo, quando interrogado, declarando com muito sangue frio que
era um menino branco, muito obstruído e hidrófilo.
- Oh, pauvre petit, disse o doutor, eu pode curar com a chioccoca
racemosa3! Primeiro convida a comer.
O peão deu ao menino um bom pedaço de lombo assado com
uma bolacha, e não foi preciso instar para que este participasse da
apetitosa refeição. Porém, de cada bocado que comia, ele dava com
muito carinho uma porçãozinha à periquita, o que chamou a atenção
do bom doutor sobre o bichinho.
- Ordo, picae; genus, spittacus; varietas, pullarius, exclamou ele.
E como o pássaro, se bem que assaz conhecido, não existia
ainda na sua coleção, ele sentiu grande desejo de o possuir e
perguntou ao menino:
- Você quer vender?
- Não, não, respondeu este, já muito ansioso.
- Mi dá a você muito dinheiro, replicou o doutor, cujo desejo
se incendia com a repulsa.
- Não posso, nem quero!
- Uma pataca (sinal negativo do menino); três patacas;
quatro mil réis; e, pensando que a vista determinaria a criança que
3 Nota no original diz: “vulgarmente cainca ou raiz preta”.
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se conservava sobre a negativa, fez luzir o metal amarelo aos olhos
do menino.
Mas este, escondendo a avezinha entre ambas as mãos e
dando-lhe muitos beijos, com lágrimas nos olhos, respondia:
- Nada! Não a venderei por ouro, nem prata; meu bom
anjo, minha Olaia ma deu; não, periquita da minha alma, jamais
te largarei.
O peão, sobre a visão do qual o rico metal não exercia pouca
influência, e que ardia a cada momento de ver prodigalizar tantas
riquezas para adquirir bagatelas das quais ele não daria dez réis, não
se pôde conter e exclamou:
- V. M., quero dizer, V. S. está muito bom em demasia; esta
coisinha não merece dois vinténs; os sertões estão cheios disto.
Eu vou assentar dois pontapés neste bagrerete e tomar-lhe o pássaro,
que não vale a quarta parte do que comeu!
- Oh, no, no, disse o doutor, isto estar injusto!
O esforço da sua magnanimidade talvez fosse neste instante
igual à de Frederico o Grande, quando deixou existir o moinho
Sans-souci no recinto do seu palacete; ou de Napoleão, quando na
ocasião de se comprar as propriedades que deviam dar lugar ao paço
do rei de Roma, sofreu que um proprietário teimoso, que nenhuma
oferta pôde reduzir, guardasse sua casinha.

II
Aliás, a certeza de achar muitas periquitas da mesma espécie
ajudou muito para que o bom doutor se mostrasse juiz tão
imparcial entre si e o fraquinho dono da ave. Se o bicho, em vez
de ser vulgar nas coleções da Europa e já classificado por todos os
nomencladores, pertencesse a um gênero novo, ou mesmo tão raro
que se não contassem senão um ou dois indivíduos nos museus,
não posso afirmar que o doutor, por virtuoso que fosse, e acérrimo
inimigo do despotismo, contra o qual tinha fulminado nas suas
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obras impressas, tivesse achado forças para resistir à tentação de
se apoderar de um tesouro de inaudito valor aos seus olhos e
não tivesse consentido a um ato de arbitrariedade que, apesar de
quantos equivalentes em dinheiro podia dar ao menino, obrigaria
a vontade deste inocente e talvez lhe custaria a vida, a qual, no
extremo de saúde em que se achava, podia findar com as saudades
do bichinho, que amava unicamente como prenda daquela que
chamava seu anjo. Mas o gosto dos coletores de curiosidades
das artes, ou da natureza, não raras vezes degenera em paixão
desordenada, que como qualquer outra, quer satisfazer-se por fas et
por nefas. A história nos apresenta exemplos de sábios mui probos
e filantrópicos que esta paixão levou ao ponto de cometer furtos e
mesmo mortes.
Felizmente a virtude do doutor não foi posta a uma prova tão
extremosa; e, de mais a mais, um incidente veio fazer diversão. Uma
magnífica borboleta tinha pousado na areia das margens do rio e
chupava a umidade.
- Ordo lepidoptera, genus papilio, tribus equites, gritou o
doutor... E, esquecendo o menino, a periquita e o resto do universo,
lançou mão da rede do ar e correu para a caça borboletal. Dois dos
seus colaboradores foram após ele, com suas competentes redes de
garça verde. Como a refeição já estava no fim, um terceiro pegou a
espingarda para visitar as matinhas da beira d’água, asilo de quantos
bichos tinha o distrito; os cães o acompanharam. E o quarto pôs-se
sossegadamente a desenhar o prospecto do lugar da parada, enquanto
os pretos se fartavam com os resquícios do almoço, e os peões
enxugavam as garrafas meio vazias e davam repetidos abraços a um
odre de razoável dimensão cheio de estimável licor da cana patrícia.
O caboclo se distinguia entre todos pelo fervor do culto que rendia
à preciosa borracha.
Júlio, tendo-se apartado um pouco, observava tudo. Dali a
pouco ele viu os camaradas, à ordem que um dos jovens naturalistas
trouxe, recolher nas caixas todo o conteúdo, carregar as bestas,
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enselar (sic) as cavalgaduras e, sem esperar pelo doutor, pôr-se
em marcha, levando à mão a bestinha que ele costumava montar.
Com efeito, a borboleta, o eques troius, não tinha sido tão fácil de
se apanhar. No primeiro assalto o leve bicho quase que se deixou
surpreender. A rede fatal já o cobria, quando por um intervalo entre
o chão e uma porção de circunferência do arame ele pôde escapulir
e então deu que fazer aos três inimigos. Ora levando-os após si nas
beiras da ribanceira, ora divagando na campina queimada; umas
vezes parando em cima duma folha, até eles já estarem tão perto
que se cuidassem senhores da presa, e logo como por mangação,
disparando num voo seguido, que os obrigava a dar uma nova
carreira debaixo dos raios de um sol ardentíssimo. Mas nada podia
deter ou cansar os caçadores, que neste seguimento já se achavam
a quase meia légua pelo rio abaixo, razão por que o chefe mandou
ordem à bagagem que o viesse encontrar.
O menino depois do estrondo desta cena sentiu-se assaz
triste e abandonado. Mas a voz da sua periquita o fez tornar em si.
Ela, como se o quisesse premiar de não a ter querido trocar por
tamanha soma como a que fora oferecida, principiou a repetir umas
poucas de vezes o nome d’Olaia. O pequeno a recompensou com mil
afagos e, sem mais se lembrar do futuro ou do passado, principiou
a brincar com ela debaixo da sombra, até que, dando-lhe sono, se
deitou na relva, justamente no lugar onde o doutor estivera sentado.
Quando acordou, meneando a cabeça como quem sacode o sono,
ele bateu sobre uma coisa que supôs ser pedra e, querendo apartá-la,
reconheceu a bolsa que o doutor puxara para lhe mostrar a moeda
d’ouro e que largara incautamente no chão para lançar mão da rede,
quando a improvisa vista do eques troius veio fazer diversão a quantas
outras ideias o ocupavam naquele instante.
Júlio divertiu-se um instante com o feitio da bolsa e suspeitou
do dinheiro. Mas os princípios de probidade que tinha mamado
desde a infância não permitiam que o desejo de se apoderar dela
nascesse na sua mente.
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- É a bolsa daquele senhor, disse ele à sua periquita, que nos
deu um almoço tão bom. Vamos restituí-la; talvez ainda nos dê outra
vez de comer e algum dinheiro para comprar ao depois daquilo que
tu mais gostas.
Ele imediatamente seguiu os rastros da tropa e, como já
o sol declinava, não chegou antes da noite ao novo rancho que a
expedição tinha evacuado de tarde. Júlio e seu bichinho cearam com
as espigas de milho que ficavam do dia antecedente. Dormiram no
rancho e ao outro dia madrugaram tanto que vieram encontrar com
os naturalistas às mesmas horas da véspera e na mesma ocupação
do almoço. Júlio meteu a bolsa nas mãos do doutor, que só neste
momento deu fé da perda do seu dinheiro, pois que seu desapego à
riqueza era talvez igual à sua paixão para a história natural.
Supor-se-á que todo o interesse que o bom doutor sentira à
primeira vista a favor da infeliz criança, e que só o recusar da venda
da periquita pudera apagar, ressuscitou ao tresdobro. A prova de
probidade que Júlio agora dava realçava a de desinteresse que dera
na véspera. Depois de ouvir a triste história do pequeno, o doutor o
considerou como um órfão que o céu lhe mandava propositadamente
para que o curasse e o amparasse e decidiu com aplauso geral que
Júlio e a sua periquita seriam, daqui para diante, considerados como
agregados à expedição.
A cura do menino principiou nesse mesmo dia: depois de
lavado a fundo na bela água corrente, fizeram-lhe uma pequena
guarda roupa à custa de todos, e o doutor entrou a empregar a
callicoca epicacuanha, a cinchona officinalis e a chioccoca racemosa que
os tropeiros, por seu maior escândalo, continuavam a chamar poaia,
quina e raiz preta. A virtude destes três específicos e, sobretudo, o bom
alimento e a satisfação de se ver tratado com carinho e benevolência,
em breve restauraram a saúde do recrutado naturalista. Em breve o
ventre desintumesceu e os membros recuperaram a força; os beiços
e as faces apresentaram o colorido da infância e os olhos a expressiva
viveza, indício da agudeza do seu espírito e simpática disposição do
42

Romances-folhetim românticos:
Ficção e subcanonicidade no século XIX brasileiro

seu coração. A mesma crise da doença foi a prol do desenvolvimento
físico: Júlio em poucos meses cresceu prodigiosamente, sem que
disto resultasse prejuízo qualquer à robustez. Ele àquela época já não
era membro inútil da pequena colônia errante, servindo-se da rede
borboletal com mais destreza do que os mesmos mestres, subindo no
cume das árvores mais altas para ir procurar os espécimes da floração
ou da frutificação, desencantando vegetais e insetos, aonde o bom
doutor muitas vezes não supusera que os haveria. E, valendo-se de
toda a agilidade e experiência do campo que seus hábitos d’infância,
quando vagava com os pequenos companheiros nas caminhas
patrícias, lhe tinham adquirido, para servir os seus benfeitores e
pagar o tributo da gratidão.
Entretanto a expedição ia progredindo nos sertões e avançando
lentamente, por causa dos pousos e das digressões à esquerda e direita,
para a província do Grão Pará, termo dos seus trabalhos. Júlio não se
sabia explicar os motivos daquela vida selvática, aliás deliciosa para uma
criança, e mesmo com muitos atrativos para os homens de gênio ativo
e empreendedor. Mas bem pouco se lhe dava das razões, ou do fim da
expedição: ele deixava correr o tempo e as coisas, contente do momento
presente, e nisto as crianças se avantajam muito aos homens, que não
podem chegar a semelhante disposição d’espírito nesta sua jornada
terrestre sem os maiores esforços de filosofia. Único pesar inquietava
o menino: ele tinha perdido todo sinal do caminho para a fazenda
aonde morava Olaia e, apesar d’ignorar o rumo em que vagavam, não
podia deixar de observar que cada vez mais se afastavam dela. De vez
em quando ele perguntava ao doutor se já não estavam perto do cabo
do mundo e se, então, não haviam de voltar pelas mesmas pisadas.
O doutor sorria-se, e uma flor a colher, um bicho a caçar, um mino a
fazer à sua periquita mudavam a direção de suas ideias.
A periquita não o largava de dia e de noite. A sua efetiva morada
era o ombro de Júlio, ao qual, conforme o instinto da sua espécie,
ela criou um amor tão singular e despótico, que não permitia que
qualquer outro bicho, ave ou quadrúpede se chegasse a ele, e quanto
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menos lhe fizesse festas. As mesmas borboletas que apanhava eram
o alvo do furor dela, e não era possível pregá-las com os alfinetes
para fora da copa do chapéu de palha, como os mais companheiros
faziam, sob pena de as ver dilaceradas. Ela o castigava a ele mesmo,
quando não dava bastante atenção às suas carícias e beijinhos.
Era assaz incômodo penetrar os fechados, correr as caatingas e
subir às árvores com a delicadinha ave no ombro, e Júlio procurou
eximir-se de tal obrigação, deixando-a com a bagagem na companhia
dos outros bichos. Mas esta fez tamanha algazarra e deu tantas provas
de desesperada, que ele não teve ânimo de persistir na sua resolução
e de afligir a sua Olaia, nome que todos tinham dado à periquita,
porque era a única palavra que jamais havia aprendido a repetir,
motivo pelo qual ainda era mais cara a Júlio.
O doutor não se podia cansar de observar as particularidades do
instinto deste bichinho e do que chamava amores andropsittacinos da
avezinha e do parvuli achatis, alcunha com que designava Júlio, que,
por agradecimento a quem o curara e lhe mostrava tanto interesse,
acompanhava com especialidade o doutor nas suas divagações
científicas e, por contínuas atenções e serviços, ficou-lhe tão bem
aceito, que aquele bom homem já não podia dar um passo sem que
a criança fosse a seu lado.
Um acidente que por pouco ia sendo fatal a ambos estreitou
ainda a sua intimidade e a exaltou a ponto de chegar a se assemelhar
àquela que existe de pai a filho. Um dia que o doutor e seu fiel
escudeiro pesquisavam as beiras pantanosas de um rio de volume
d’água assaz avultado, porém que por manar em planícies quase
sem declive dava ares de dormente, havendo toda uma vegetação
aquática de ambos os lados, eles deram fé duma flor magnífica, que
se podia alcançar bem com a mão, baixando-se algum tanto além da
beira, por cima d’água. Polyandria monogynia, exclamou o doutor
extasiado, familia hydrocharidum, genus novum, e com precipitação
abaixou-se para se apossar dela, conseguindo com efeito agarrar a
haste. Mas esta, que cedeu no princípio, logo por sua elasticidade
44

Romances-folhetim românticos:
Ficção e subcanonicidade no século XIX brasileiro

encolheu-se e esta leve reação bastou para romper o equilíbrio em
que o doutor estava, de forma que caiu de cabeça dentro do rio, e o
peso d’água logo o carregou pelo rio abaixo.
Apenas Júlio viu cair o seu benfeitor que, sem se lembrar que
não sabia nadar, ele se atirou para o socorrer e, apesar de se agarrar
às plantas aquáticas, foi levado pela força da corrente. E ambos iam
ser vítimas da vegetal sereia, que não lhes patenteara tantos encantos
senão para os perder, se o caboclo, que bem perto com setas rombudas
caçava beija-flores, não ouvisse a bulha e os gritos e não corresse
em seu socorro. Este, que nadava como um peixe, os tirou d’água
já meio afogados. Assim mesmo o doutor não tinha largado mão da
hydrocharides, que a impulsão da queda fizera romper, e, mal voltado
em si, principiou a analisar os seus caracteres botânicos; e Júlio, ainda
mais exânime, não se lembrou senão da periquita, que, tendo escapado
com o socorro das asas, dava gritos atordoantes em procura do amo.
A prova de dedicação que Júlio dera ao seu protetor não foi
perdida para o tão benfazejo como entusiasmado coração deste, que
consagrou ao órfão o amor de pai e decidiu na sua mente que jamais
o abandonaria. O seu primeiro cuidado foi de lhe determinar um
ordenado, aliás já merecido pela utilidade de que era à expedição, e
o segundo, de tratar da sua educação, dando-lhe ele mesmo lições,
com toda a assiduidade que a vida que fazia permitia, e convidando
os colaboradores a que o ajudassem a cultivar a planta generosa,
achada no deserto, que não pedia senão cultura para dar os melhores
frutos. E com efeito, Júlio, dotado de engenho vivo e gênio dócil, fez
grandes progressos, tanto por natural curiosidade como para agradar
às pessoas que tomavam nele tanto interesse.
Entretanto o tempo passava, e a expedição através de sertões,
serras, campinas, vilas e ermos, fazendas e matarias, ora subindo rios,
ora descendo outros, ora passando fome e inclemência do tempo,
ora na maior fartura do mundo, sempre favorecida pelas autoridades
e pelos habitantes, que, tanto para cumprir as ordens positivas do
governo do Brasil, cuja liberalidade neste respeito merece os maiores
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louvores, como por natural hospitaleira disposição, prestaram todos
os socorros de que podiam dispor, tinha por fim chegado triunfante
e, apesar de bastantes perigos e doenças, sem perda de nenhum dos
membros, à metrópole do Grão Pará, meta dos seus trabalhos e lugar
marcado ao embarque para a Europa.
O doutor empregou toda a diligência em arranjar e encaixotar
os imensos tesouros d(e) história natural, que reunira durante sua
prolongada viagem; tesouros mais preciosos na sua opinião do que
quantos o Tijuco, o Potosi ou a Serra do Grão Mogor encerravam!
Conquistas admiráveis que enriquecem o país sobre o qual elas se
ganham! Enfim o doutor, depois de premiar além das suas esperanças
os tropeiros e camaradas, meteu-se a bordo na companhia dos
colaboradores e de Júlio, seu filho de adoção.
Este já não era aquele menino simples e criado à lei da natureza,
que se achou abandonado nos sertões. O corpo e o espírito se
tinham juntamente desenvolvido. Ao físico, era um jovem elegante,
de boas maneiras e de trato agradável e seguro. Ao moral, a educação
tinha sazonado as prendas naturais e inatas qualidades d’uma alma
elevada. Ele sentiu uma quase irresistível repugnância a abandonar
a pátria. Uma saudade indizível o ligava ao solo que Olaia habitava,
não porque este sentimento fosse amor – a idade em que a vira e a
rapidez duma única entrevista não davam lugar a isso –, mas era um
composto de todas as lembranças e emoções da meninice e de mil
cenas de interesse sem igual àquela idade, entre as quais a da fazenda
dominava, com todas as circunstâncias pertencentes à aparição
angélica da engraçada benfeitora. Assim mesmo a voz da gratidão, as
instâncias e os afagos do bom velho ao qual tanto devia e as solenes
promessas de o tornar a mandar para o Brasil à primeira requisição
prevaleceram para que embarcasse.
A periquita o acompanhava. Única entre todos os irracionais
que assistiram ao almoço do primeiro encontro, ela tinha escapado às
vicissitudes da viagem, mas não sem ter tido seu quinhão dos sofrimentos
e perigos da peregrinação. Quantas pancadas e arranhaduras apanhara
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nas capoeiras e fechados que Júlio rompia! Quantos tombos dera!
Um dia ela caiu no fogo e quase que assou os pezinhos. Outro dia,
um mono, contra o qual num acesso de ciúme se lançara, lhe deu um
apertão de que ficou estropiada duma asa. Ultimamente os excessos
e ciúmes da sua paixão por Júlio tinham devorado a sua existência:
a velhice antecipada e frequentes acidentes prognosticavam a morte
próxima. E com efeito, quando a embarcação chegou à região dos frios,
ela principiou a definhar e, se bem que toda morosa, e gostava, jamais saía
do peito ou da cama de Júlio. Assim mesmo as forças a abandonavam;
e uma madrugada este, ao acordar, achou-a sem vida, encostada a
uma de suas faces. Apesar de prever esta perda, a dor que traspassou
o coração de Júlio foi tão aguda que lhe deu um vago: quando voltou
em si, ele rompeu em choros e ais, e foi preciso toda a influência do pai
adotivo e as carícias e consolações que lhe prodigalizou para o sossegar
e o determinar a tomar alimentos. Aliás, não faltaram à pobrezinha
defunta as honras fúnebres que sua dedicação exemplar merecia.
O pintor tirou dela uma perfeita cópia, e o doutor, com as próprias
mãos, a embalsamou e preparou com toda a perfeição que uma longa
prática o habilitara a dar às obras desta natureza. Finalmente uma rica
boceta d’ouro a recebeu e na tampa o doutor, que tinha presunções de
poeta, insculpiu, em ar d’epitáfio, o seguinte verso latino:
Ex ave tantilla constanciam edisce, puelia.
Júlio colocou o pequeno túmulo em cima do coração e jamais
o largou antes do casamento.
Entretanto a viagem de mar findou sem novidades. Não entra
no meu plano narrar o distinto recebimento, honras e prêmios com
que o soberano manifestou sua satisfação ao Dr. Williams S. e aos seus
companheiros. Júlio foi apresentado à corte; os seus ordenados foram
transformados em uma pensão vitalícia bem suficiente para viver com
decência. O doutor o mandou para a célebre universidade de Iena, a
ultimar seus estudos. Júlio distinguiu-se por seus talentos, seu caráter
e sua conduta, mas o clima não lhe provou bem, e os rigores dos
invernos abalavam sua robusta saúde e o enchiam de uma melancolia
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que virava sobre o passado e as lembranças da pátria. Ele gastava horas
a chorar sobre a caixinha que resselava sua periquita. O mal do país,
a mais cruel de todas as doenças morais e que devora a substância dos
ossos, o agarrou à época da puberdade: ele à vista definhava, e o bom
doutor, depois de apurar quantos meios a sua ciência médica e a dos
seus doutos amigos proporcionavam, já andava desesperado, quando
ele um dia surpreendeu Júlio na sua ocupação favorita, que até então
escondia a todos os olhos, banhado em lágrimas, a contemplar a
periquita. Júlio atirou-se a seus pés e, entre soluços, exclamou:
- Meu benfeitor, meu pai, perdoai!... Eu morro senão tornar
para meu país...
O doutor pegou-o no colo, o regou com seu pranto e lhe disse...
- Filho, vai; não te demoro; tu eras a consolação da minha
velhice, a alegria dos meus olhos, o orgulho destas minhas cãs; mas,
quando a Providência te confiou de um modo tão singular no sertão
ao meu amparo, foi para a tua felicidade e não para minha satisfação.
Vai para tua bela pátria, cujos ares amenos e brilhante sol valem mais
que todos os refinamentos da nossa civilização. Tu levas contigo a
bênção deste velho para o qual quisestes uma vez sacrificar a vida!
E como a paixão dominante jamais perde seus direitos, depois
de alguns momentos de reflexão o doutor acrescentou:
- Tu serás para lá meu correspondente. Eu te ensinei a
preparar toda casta de bichos e vegetais; espero que me hás de
fazer grandes remessas.

III
Não era a tenção do bom velho mandar seu filho d’adoção sem
que fosse bem provido e, portanto, além de lhe remeter o emporte
(sic) de todos os ordenados que se tinham acumulado até uma soma
assaz avultada e de lhe adiantar dez anos da pensão, ele o dirigiu
com as mais poderosas recomendações a uma das principais casas
d(e) Hamburgo, que se propunha comenditar (sic) uma casa em
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Pernambuco. As proteções de Júlio, suas boas maneiras, grandes
talentos, qualidade de cidadão brasileiro e os consideráveis fundos
com que entrava fizeram que obtivesse as maiores vantagens na nova
associação. O prazer de tornar para sua pátria e a viagem do mar
restauraram completamente a sua saúde.
A fortuna acompanhou a nova casa que trabalhava com potentes
meios e tão bem sustida pela de Hamburgo, cujas especulações com o
Brasil foram feitas nestes inícios sobre escala mui grande, que apenas
tinham passado três anos e já Júlio não teria dado o que lhe tocava por
cem contos de réis. E, como a ambição e o amor das riquezas não o
dominavam, ele já se lembrava de liquidar, pois que Pernambuco não
era senão o primeiro pouso para sua volta a seu país e não lhe oferecia
aquela felicidade para a qual seu coração anelava e que supunha somente
encontraria nos seus caros sertões. Ele já chegara à idade das paixões
e, com uma alma tão terna como ardente, ainda não tinha achado o
ente que devia fazer o destino de sua vida. Alguns namoros passageiros
tinham terminado em frieza ou desgosto; a antiga melancolia o assaltava
e os tête à tête com a periquita embalsamada já eram frequentes. Ele não
amava a pequenina Olaia que vira, mas não podia amar outra. Muitas
vezes a sua imaginação lhe representava os sítios natalícios e no seio
deles uma figura encantadora, dotada de quantas perfeições podem
existir. E sempre esta figura vinha vestida de cor de rosa com cinta azul,
em uma palavra: tal qual a engraçadinha menina da fazenda prometia
que havia de vir a ser. E quando Júlio acordava destas ilusões:
- Ah, dizia ele à periquita, e ela existiria ainda? E com tantas
prendas? E com o coração livre? E os pais a não obrigaram a casar?
Tantas dúvidas e sonhações (sic) findavam por uma abundância
de lágrimas.
Entretanto ele não ousava se abrir a ninguém e menos indagar
daquilo que tanto o interessava. Era um cuidado que não queria
fiar senão a si mesmo. Mas a liquidação de uma casa de comércio
de grandes e longínquas especulações é obra assaz complicada. Júlio
esperava para as realizar o resultado de várias expedições. E o tempo
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corria, quando uma manhã, estando ainda na cama, ele viu entrar o
seu sócio, homem já maduro e consumido na ciência comercial, com
certo ar de preocupação, inusual em um homem que se conservava
quase sempre impassível.
- Júlio, disse este, a seca que aflige nossa província castiga com
inaudito furor as do norte. O Ceará entre todas está perdido: os
sertões ficaram desertos; todo fugiu para o beira-mar e amontoou-se
na cidade. Uma horrível fome dizima a infeliz população. O governo
se lembrou de recrutar entre a mocidade esfaimada, e eu julgo que
não pode haver melhor ocasião para uma especulação, que estou já
calculando há um mês, de mandar para lá uma embarcação com
mantimentos da terra. Venho tomar o seu parecer.
Todos os sentimentos concentrados no coração de Júlio
rebentaram com inaudita força ao ouvir esta proposição.
- Sim, gritou ele pulando da cama, sim, não pode haver
melhor especulação! É uma mina d’ouro! Eu mesmo a quero dirigir
e acompanhar.
O sócio ficou pasmado com tamanha impetuosidade. Ele não
estava acostumado a ver Júlio tão áspero para o ganho, mas o interesse
que, a seu ver, este tomava no bem da casa não lhe podia desagradar;
e portanto eles em breve decidiram e aprontaram a expedição que se
fez em ponto maior, como dirigida por um dos chefes da casa.
Os ventos favoreceram a impaciência de Júlio, cuja preocupação
chegava a ponto de delirar. O instante decisivo da sua existência
tinha chegado; o seu coração arquejava; o ar lhe faltava; imagens
fantásticas escureciam-lhe a vista; as noites passavam em longos
pesadelos, aonde as cenas dos sertões se confundiam com mil
quiméricas visões de perigos, de fogos, d’abismos, de combates, e
uma tal excitação mental poderia lhe ser funesta, se a embarcação
não desse fundo no terceiro dia de noite.
Ao outro dia Júlio embarcou com o capitão do seu navio no escaler
da saúde, como fora de si pelo gosto de ver o solo natalício e o receio do
que ia aprender, ou achar sobre o vital interesse do seu coração.
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Ao saltar em terra eles toparam com uma companhia de
recrutas, que alguns soldados conduziam a bordo. Era na ocasião
de se fazer a chamada; não podia haver aspecto mais deplorável:
todos estavam em farrapos, tão desfeitos pela fome, sezões e bexigas,
que mais se pareciam com um comboio de doentes que vão para
algum hospital do que com qualquer outra coisa. Júlio comoveu-se
profundamente à vista dos seus infelizes comprovincianos e avançava
para lhes distribuir alguma gratificação, quando o nome de José
Frederico de ..., pronunciado pelo sargento que fazia a chamada,
feriu seus ouvidos.
- Presente, respondeu com tom assaz enérgico um vulto alto e
que fora robusto antes que as privações e a doença lhe tivessem dado
as aparências de um esqueleto.
- Sois José Frederico de..., filho de fulano..., dono da fazenda
de?..., perguntou-lhe rapidamente Júlio, que correu para ele.
- Sim, respondeu com alguma hesitação o recruta.
- Céus, em que estado vos venho achar.
- Não tenho conta que dar a ninguém do meu estado, tornou
aquele, com um resto de soberba. Vou servir minha pátria e meu
imperador!
E esta frase foi pronunciada em um tom que a ironia e o
desespero se disputavam.
- Deus me livre de vos ofender, contestou Júlio. Antes quero
vos ser útil. O que é feito de vosso pai?
- Está feliz; morreu.
- E vossa mãe?...
- Ela vive, coitada...
- Onde está? O que é feito dela?
O recruta, ainda que com assaz relutância, respondeu...
- Está aqui... Que lhe importa?...
- Muito! Tudo! Devo-lhe tudo; vamos aonde está...
- Não posso; vou embarcar...
- Não seja isto obstáculo...
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E Júlio, dirigindo-se imediatamente ao alferes que comandava
o destacamento, obteve facilmente que ele e o comandante da sua
embarcação, já conhecido daquele oficial, ficassem ambos fiadores
do jovem cearense.
- Agora vamos, disse Júlio...
- Não podeis ir tão longe... Não posso... Deem-me alguma
coisa para comer... O almoço que o imperador me dá está a bordo,
e falecem-me as forças...
- Não seja por isso, interrompeu Júlio. E puxando por uma
mão cheia de patacões, ele lha entregou. José Frederico mostrou-se
assombrado com a dádiva, e como sua alma, se bem que prostrada pela
má educação e os vícios, era ainda susceptível d’alguma generosidade:
- Não quero; não mereço tanto, disse ele com a cabeça baixa.
Basta um patacão; guardai o resto para minha mãe e minhas manas!...
Coitadas!... E uma lágrima rompeu nos torvos cavados olhos.
- Não tenha cuidado, disse Júlio, haverá muito mais para vossa
mãe... Corra almoçar.
Enquanto este devorava na venda próxima alguma coisa, Júlio
incumbiu ao capitão do seu navio que repartisse uma boa quantia
entre seus infelizes compatriotas, e como José Frederico já estava de
volta gritou:
- Vamos! Vamos!
- Senhor, disse este já todo respeitoso e subjugado pela vontade
irresistível de Júlio, olhai que é demasiadamente longe em caminho
areento e sem sombra; não seria melhor para evitar a areia e a calma?...
- Que areia, que calma, replicou Júlio! Vamos! Vamos! Isto é
negócio de vida e morte.
O outro não lhe replicou palavra e foi adiante a mostrar o
caminho. Eles atravessaram a cidade e entraram em uma comprida
estrada de areia movediça e abrasada por um sol devorador...
Mas Júlio nada sentia; nada via...
- Vamos! Vamos, dizia ele de quando em quando ao guia, que
a fraqueza retardava! Estas eram as únicas palavras que pronunciava
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e, ainda que fosse natural indagar do irmão alguma coisa da família,
não quis, nem pôde articular uma só expressão sobre este particular.
Ele queria ver por seus olhos! Ultimamente, depois de deixar atrás
muitas casas isoladas e paredões de chácaras, eles chegaram a um
descampado e avistaram cinco ou seis choupanas, ou sanzalas,
grupadas de um e outro lado da estrada, chegados que foram a elas.
- Eis, disse José Frederico, apontando pela mais humilde,
a residência de minha família!... Ide vós... Não tenho ânimo de as
ver... Coitadinhas! E em parte por minha culpa!...
Ao dizer isto ele se abafou em uma das choupanas, e Júlio
foi ter à casinha que se lhe indicara. A porta, que constava de uma
simples esteira, neste instante estava aberta. Sobre um banco, algum
tanto saído para fora, uma garrafa e um copinho indicavam que ali
se vendia cachaça... Júlio bateu as mãos, e uma cafuza já idosa, algum
tanto nutrida, de cara risonha, apareceu.
- Faça-me favor de um bocadinho d’aguardente, disse Júlio,
atirando com um patacão em cima do banco. A mulher apresentou-lhe
o copinho.
- Não tenho troco para tão grosso dinheiro, observou ela.
- Que importa! Guardai todo.
A mulher admirada encarou a pessoa que pagava com tanta
grandeza um cálice de cachaça. Mas vendo-o tão exausto e com a
palidez da morte no rosto:
- Maria! Jesus, exclamou ela, meu bom senhor está incomodado!
Sirva-se descansar um bocado nesta pobre choupana.
Ele entrou com as pernas trêmulas e se deixou cair em cima de
uma cadeira de pau, única que havia. A casa era de pau a pique com
reboque de barro, mas varrida e asseada. Não se viam outros móveis
senão a tal cadeira, dois bancos, uma banquinha com um pequeno
oratório e no fundo da salinha um jirau de varas, à moda de marquesa,
sobre o qual uma mulher branca de mediana idade, já entrevada, estava
deitada em cima de uma esteira. No chão, ao pé do jirau e sobre outra
esteira, jazia uma menina de dez ou doze anos, envolta num cobertor,
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e que parecia moribunda. No centro da casa havia uma almofada de
fazer renda. A mulher do jirau, cuja fisionomia estava alterada pelo
sofrimento e pelo cuidado, dava de quando em quando alguns ais e
gemidos e dirigindo-se à cafuza disse em tom d’agonia.
- Tão tarde e ainda não voltou!...
- Já vem... já, respondeu a boa da cafuza, que ficara na porta a
vigiar. Com efeito, uma moça branca, com um pote d’água na cabeça
e um embrulho de roupa molhada debaixo do braço apareceu no
solar da porta. Júlio, em um indizível estado d’ânsia, fitou os olhos
nela e, apesar da mudança que os anos, a infelicidade e a doença
tinham feito, reconheceu Olaia... Eram ainda os mesmos olhos
azuis, com sobrancelhas e cabelos pretos. Embora a fome e as sezões
tinham à porfia apagado as rosas da boca e das faces e emagrecido as
feições, talvez a expressão da fisionomia se tivesse tornado ainda mais
tocante! Ela era esbelta demais, mas tão direita e engraçada como a
cana do brejo e seu andar e seus movimentos eram tão suaves como
os balanços da angélica ao assopro das virações. Uma simples camisa
de algodão e uma saia de chita cor de rosa compunham todo o traje,
mas a maior limpeza e asseio o realçavam. O cordelzinho de cabelos
e o coraçãozinho de coralina era o seu único enfeite. Ela entrou na
cozinha para depositar o pote, que certamente fazia um peso grande
para as diminutas forças, e voltou a tomar a bênção à mãe, que com
tom assaz áspero lhe disse:
- Quanto tardaste!...
- Ah, mãe, respondeu ela, a fonte está tão longe e tão escassa!
E apresentando-lhe uma cuiazinha com siris e camarões:
- Eu procurei isto para fazer um quitutezinho, a ver se tiro o
fastio de minha mãe.
Esta não respondeu, mas demorou sobre a filha piedosa um olhar
no qual a ternura, a ansiedade maternal, a antiga severidade e o remorso
se podiam divisar a um tempo. Olaia dirigiu-se logo à criança doente:
- Chiquinha, minha vida, como te sentes? E, sem mais demora,
ela, saudando o estrangeiro sem levantar os olhos, pegou da almofada.
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- Olaia, meu bem, disse a boa cafuza, tu te queres matar. Chegas
tão cansada; não comeste nada hoje e pegas na renda. Vá tomar um
caldinho de minha pobre panela.
- Jesus, respondeu Olaia, é bem preciso trabalhar! Já lhe devo
mais de quatro meses de casa e a renda vende-se tão mal e tão barata!
Alás! Há por aqui tanta pobreza a viver disto!...
- Nunca falas no que deves, criança, respondeu a mulher;
estamos nesta vida para nos socorrermos uns aos outros; enquanto
eu tiver um bocado haveremos de parti-lo. Vá tomar um caldo e dar
outro à tua mãe.
Júlio, imóvel e silencioso, olhava e escutava qual o réu que escruta
as disposições dos juízes. Cada prova da miséria em que uma família,
outrora tão opulenta, estava abismada traspassava-lhe a alma. Mas de
cada prova destas surgia um testemunho da bondade, da piedade filial,
da resignação d’Olaia. Aliás uma dúvida, e a mais terrível, ficava a
resolver, e o jovem fez-se violência para esperar alguns instantes mais.
Olaia tinha por fim cedido às instâncias da boa mulher, e esta,
virando-se para Júlio:
- Meu bom senhor, isto é um anjo! Coitadinha! Ela nasceu
para grandezas e hoje não tem uma escrava para a servir; e, de mais
a mais, tem a cargo a mãe e a mana doentes! Ela faz todo o serviço
da casa e de dia e de noite trabalha na almofada; e assim mesmo
está achacada de sezões! Entretanto jamais se lhe ouve uma queixa!
É dócil como um cordeirinho; até acha meio de fazer benefícios às
nossas vizinhas ainda mais pobres do que nós! E tão galante que é...
Ah, se ela quisesse, não estaria nesta pobreza; ela teria achado um
bom arranjo, mas é donzela; e tão esquiva e honradinha!
Cada expressão da boa mulher ia retumbar no coração de Júlio.
Parecia-lhe que uma mão de ferro lhe apertava a garganta; ele já
queria falar e não podia. Por fim, ao ouvir a última revelação, o
choque da satisfação que findava tantas emoções e ânsias foi acima
das suas forças: ele perdeu a vista dos olhos em um vago, e a não ser
o costado da cadeira cairia no chão.
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- Maria! Jesus! Que tendes, meu rico senhor da minha alma!
Santo nome de Jesus!... As mãos estão frias! Quer alguma coisa?
Júlio, voltado em si, com voz esmorecida respondeu:
- Um copo daquela água que aquela moça trouxe.
Olaia, que chegava às exclamações da velha, ouviu a resposta
de Júlio. Ela trouxe um coco cheio dessa água e, oferecendo-a com
pressa, mas não sem pejo, disse:
- O senhor deve perdoar, não temos copo.
Júlio bebeu algumas bochechas d’água e, fitando os olhos sobre
a linda cara toda animada por um sentimento de compaixão e da
simpatia que qualquer ente que sofria excitava nela, já se não pôde
conter. A paixão transbordou:
- Olaia, gritou ele, minha Olaia!... Sou eu... Sou teu Júlio...
Teu esposo... Não me conheces? E puxando do seio a periquita:
- Eis a nossa periquita, Olaia...
A pobre donzela, fora de si com o assombro, não se pôde ter
em pé e toda trêmula e convulsa foi cair em cima da cama da mãe...
Mas quem poderia expressar os sentimentos de semelhante situação?
O coração humano não tem forças para os aturar e haveria de quebrar,
se a suspensão momentânea das faculdades o não subtraísse aos seus
mais agudos golpes.
Fica quase escusado dizer que a melhor casa da cidade recebeu
a família já ditosa, e que os quatro meses de aluguel da pobre senzala
foram pagos a maior preço do que aquele que dez anos da dita casa
emportariam (sic).
Entretanto Júlio tinha ainda que passar por um terrível lance,
antes de se achar ao auge da felicidade, casando com sua Olaia.
A antiga cena do sertão tinha feito sobre Olaia uma impressão
inexplicável: certamente, ela tinha menos razões para criar amor ao
menino de aspecto hediondo que socorrera, do que este tivera de se
lembrar dela com apaixonada gratidão. E, entretanto, a entrevista
tinha decidido da sorte de ambos; um choque de simpatia os
tinha ferido a um tempo, e neste instante incomensurável suas
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almas se tinham consagrado uma à outra para a eternidade. Olaia,
como benfeitora, conservava lembranças menos vivas e decerto
não dava fé do fermento depositado no esconderijo de sua alma.
Assim mesmo o apego que tinha à prenda que a pobre criança lhe
deixara, e que ela jamais largou, mostrava o quanto aquela cena
influíra nela; e quando a idade do himeneu chegou, seu coração
ficou mudo. Os jovens que lhe rendiam homenagens tornavamse-lhe odiosos e ela enjeitou quantos partidos se ofereceram. Aliás
àquela época a desventura principiou a castigar sua família: o pai
e os irmãos mais moços morreram. O mais velho, com paixões
indomáveis e sem o freio da educação e do respeito, tiranizou a mãe
e as irmãs e dilapidou os bens. A fazenda foi penhorada; os escravos
foram vendidos; a seca deu o último golpe. Os gados morreram;
os habitantes do sertão foram obrigados a fugir para a cidade.
A venda das joias e trastes susteve alguns meses a mãe e ambas as
filhas, até que, tendo apurado todo o recurso, elas teriam morrido
à fome e ao desamparo se a boa dona da senzala, que os recolheu,
não as tivesse ajudado. Os sofrimentos físicos e morais tinham
debilitado a compleição delicada d’Olaia, e a explosão da faísca
escondida no seu peito à vista do seu Júlio, que, semelhante na
figura e nos benefícios a um mensageiro celeste, lhe trazia todas as
bênçãos do amor, da honra e da salvação da família, não achou o
corpo com forças para resistir a um tal abalo: uma febre ardente a
assaltou; ela esteve muitos dias entre a vida e a morte.
Enfim, um milagre da arte, da natureza ou do amor a salvou,
e o consórcio dos dois amantes do sertão foi celebrado com toda a
pompa e satisfação que a triste situação do país admitia. Ambos os
esposos, comboiando uma imensa coleção de toda bicharia, foram
pagar uma visita ao bom doutor, que os regou com as suas lágrimas
e os abençoou. Mas o clima não convinha a nenhum deles. De volta
à sua pátria, Júlio realizou seus fundos e se dedicou à agricultura.
Antes de deixar o Ceará, ele segurara a sorte da sogra e da cunhada,
que sarou, determinando-lhes uma pensão anual muito suficiente.
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José Frederico de ..., tendo melhorado à escola dos reveses e
animado com os conselhos e socorros do cunhado, que lhe avançou
trinta mil cruzados, aplicou à restauração da sua fortuna a energia do
seu caráter e viveza do seu espírito. Ele hoje é um dos homens mais
abastados e mais estimados da sua comarca.
O pai Domingos, esse bom preto que dera a mão de milho
a Júlio, tinha sido vendido com os mais escravos e sofria um duro
cativeiro longe da sua parceira. Ambos foram comprados e premiados
com a liberdade, sem por isso depois de casados largar o serviço dos
dois esposos. Foi Domingos que me recebeu na varanda, quando o
acaso me trouxe ao engenho de Júlio, como contei no prólogo.
A cara periquita não ficou esquecida. Os dois consortes lhe
pagavam uma espécie de culto. Eu os vi com intimidade, e sua
ventura pareceu-me ter subido àquele cume que não é dado à fraca
humanidade ultrapassar.
Teria-me sido demasiadamente sensível que a amizade de um
par tão perfeito não continuasse além do tempo da visita, que entendi
ser de algumas horas e durou oito dias. Eu escrevi a Júlio e ligamos
uma correspondência assaz ativa. Se o público acolher benignamente
o Beija Flor, eu tenciono inserir algumas [de] suas cartas, que julgou
merecedoras desta publicidade.
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AMÉLIA
ROMANCE

I
Eu estava em Paris nos primeiros dias de 1839; em Paris, a
cidade de luxo e de miséria, de alegria e de tristeza, de virtude e
de vício, de seda e de lodo. Eu ia quase todas as noites com uma
parenta minha (anjo que agora dorme no céu) passar algumas horas
nos salões de Musard, onde se encontra parte do mundo elegante
da capital para ouvir uma música graciosa e alegre que o distrai de
algum pesar, ou para encontrar no meio do mundo uma dessas huris
que devemos ver no céu de Maomé, ou mesmo por desenfado.
Chamou-me a atenção por vezes um homem triste e pensativo,
sentado no meio de todos. Era pontual; de quando em quando se
levantava para dar um passeio no jardim [e] voltava ao seu lugar
com o mesmo ar sombrio e melancólico. Tudo me pareceu nele mais
ou menos atendível: vestido como todo o mundo, trazia seus trajos
de uma maneira particular que lhe dava um ar inexplicável; sua
fisionomia era impregnada de dissabor profundo, de desesperação,
porém também de sublime resignação cristã. Um não sei quê de
ternura ressumbrava em suas feições regulares e parecia dizer ao
mesmo tempo que havia neste homem alma enérgica, vontade
poderosa, irresistível. Seus olhos, pretos e grandes, que muitas
vezes deixavam fitos por longo tempo no mesmo objeto, tinham
fascinação; liam-se neste olhar paixões devorantes, espírito vasto,
quase gênio.
A jovem parenta que me acompanhava tinha uma dessas
fisionomias angélicas, que parecem ser formadas para rodear o
trono de Deus. Além disso, sempre juntos falávamos uma língua
estranha, o português, e por estas duas razões muitos olhares
vinham ter sobre nós.
Achamo-nos um dia ao pé do jovem estrangeiro, e, como com
minha parenta falávamos do Rio de Janeiro, dirigiu-nos estas palavras:
- Perdoai, senhor, acaso habitastes nessa cidade?
- Algum tempo, lhe respondi.
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- Se não fosse demasiada temeridade, rogar-vos-ia de me deixar
tomar parte na vossa conversa.
E, antes que lhe pudesse responder, acrescentou:
- Não penseis que, se pareço querer intrometer-me na vossa
sociedade, seja porque estais acompanhado por uma senhora bela.
É simplesmente porque falais de um país que me é caro, por ser
minha pátria, porque nele é que aspirei os primeiros instantes de
felicidade, porque dele tenho as saudades mais doces e tristes, enfim
porque é minha pátria, que não posso tornar a ver...
- Seríeis desterrado por causa política?
- Não; nunca me envolvi na política. Entretanto, se o tivesse
feito, teria realizado os meus desígnios, ou teria achado, em vez de
exílio, a morte...
- Então, como vos achais aqui contra a vossa vontade?
- Não é contra a minha vontade; pelo sossego de três pessoas é
que jurei deixar o Brasil durante dois anos.
- Porém aqui tendes amigos, compatriotas?
- O homem que sofre tem poucos amigos; é muito enfadonho.
E demais não vejo a necessidade de que os outros partilhem a
sua tristeza. É egoísmo, fraqueza até. Amigos, não mais os tenho;
compatriotas, já não os frequento.
A serenidade do falar deste homem, assim como também
suas maneiras, me haviam involuntariamente interessado por ele.
Conversamos até o fim do concerto, e pediu-me licença para nos
acompanhar. Chegados que fomos à porta da minha casa, antes de
despedir-se, perguntou-me o meu nome.
- E o vosso, disse-lhe, depois de lhe ter dado o meu?
- J. Luís S. P.
E o convidei para que me viesse visitar, ele outro tanto.
Alguns dias tinham-se passado. Tínhamos nos visitado várias
vezes, e em breve mais intimidade estabeleceu-se entre nós. Não vos
direi, leitores, de que província do Brasil era o meu novo amigo;
esqueci-me inteiramente. Não direi também se era rico ou pobre,
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é coisa que nunca indaguei, posto que ele parecesse viver com
alguma abastança. O que vos posso unicamente dizer é que me
inspirou profundo interesse, primeiro por suas ideias grandes e
nobres, e também sua superioridade sobre o comum dos homens.
Como tinha tomado a peito distraí-lo, num dia que me pareceu
no paroxismo da tristeza, convidei-o para que me acompanhasse ao
museu de Versalhes, esta obra-prima grandiosa, em que se revela em
todo o seu esplendor a arte sublime da pintura.
Homem discreto como o sepulcro, sempre havia recuado ante
uma confidência, porém nesse dia, mais profundamente melancólico
que de costume, sentindo sem dúvida, apesar da sua força, uma
necessidade de expandir-se, logo que estivemos na carruagem,
voltou-se para mim, apertou-me a mão e me disse:
- Muito sofro hoje! Há dias em que a dor é mais pungente.
É verdade que faz hoje um ano que vi desaparecer pouco a pouco, no
fundo do oceano, as montanhas da querida pátria.
- Mas por que sempre tão triste, lhe disse eu? Por que não
repelis essa contínua melancolia?
- As raízes que cavam as terras poderosas e profundas nelas
morrem, pois que tudo nasce para a morte, mas impossível é
extirpá-las. Escutai, amigo, vou fazer-vos uma confissão: esta história
é algum tanto original; que ela não vos admire, está no meu gênio.
E principiou a narrar-me nestes termos a história que tanta
ansiedade tinha de ouvir.
Era o mês de janeiro. Oprimido pela calma abrasadora,
dirigia-me todos os dias, depois do crepúsculo da tarde, para
aspirar um pouco desta aragem fresca e suave, própria destas horas,
no morro de Santa Luzia, donde se avistam o rochedo sobre o qual
se eleva a pequena capela da Glória, fundada pelo ermitão Francisco
de Caminha. A barra formada pelos dois braços de montanhas
verdejantes, que parecem dizer aos navios tranquilamente abrigados
na baía – eu vos protejo em meu seio –; donde também se estende,
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transparente e brando, esse mar em que de quando em quando
deixa seu sulco alguma ligeira embarcação; e enfim o Pão de Açúcar,
que perfila a sua cabeça gigantesca e graciosa no fundo azul do céu.
Eu estava sentado na ponta do rochedo que se acha quase em
frente da pequena igreja de Santa Luzia e que, adiantado para o mar,
fica sobre ele suspenso.
Já era noite; a onda fosforescente vinha monótona espreguiçar-se
na praia; a brisa não refrescava a atmosfera sufocante que pesava
sobre o corpo, como uma abóbada de bronze, e o céu, em toda
parte anuviado, era um como vasto manto negro envolvendo a terra
de luto. Alguns relâmpagos, partindo de todas as direções do céu,
produziam contraste admirável com a profunda obscuridade que
os precedera, e em que tudo recaía um momento depois. Enfim,
sem força, aniquilado por esta atmosfera adormecente, quase que de
mim se apoderava o sono, quando, subitamente, passos, e alguém
me bateu com a mão no ombro.
- O que é, disse eu algum tanto assustado?
- Dormíeis, perguntou o desconhecido?
- Sim...
- Então perdoai-me; e acrescentou: reconheceis-me?
- Não.
- Quereis obsequiar-me?
- Se me for possível.
- Então escutai. O que de vós requeiro é uma boa ação. Porém
para executá-la necessito de um homem corajoso, destemido, que
saiba defender-se se for preciso e não tema a morte. E ainda mais,
é preciso que este homem saiba guardar um segredo e que não duvide
pôr mãos à obra logo que souber do que se trata. Julgais-vos capaz
disso tudo?
- Por certo, se é boa a ação que tenho de executar.
- Escutai ainda. Sou brasileiro, porém criado em Buenos Aires
por um tio, que é argentino. Tomei alguns costumes de lá, por
isso ando sempre com um punhal e não recuaria ante a vingança
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se fôsseis indiscreto, ainda mesmo que me não prejudicasse a vossa
indiscrição. Agora, decidi-vos.
- Aceito.
- Sois honrado moço e acreditai, continuou ele, que se a vós
me dirijo é porque tenho provas da vossa coragem e de vossos
nobres sentimentos. Uma noite, nestes lugares, defendestes um
homem acometido por quatro indivíduos e o salvastes. Outra vez,
tomastes numa casa a defesa de uma senhora ausente, de quem
malvados manchavam a reputação. Vedes que se a vós me dirigi é
porque vos conheço.
- Mas o vosso projeto, disse eu, aborrecido desse palavrório?
- Vou, sem perífrase, descobrir-vos tudo, mas que vos não
assustem as palavras. O que temos de executar é um rapto.
- Um rapto, exclamei!
- Hesitais? Entretanto adverti-vos, e me conheceis!
- Julgais acaso que o punhal de um roubador de mulher me faz
tremer a ponto de cometer uma infâmia?
- Tenho provas do contrário.
- Entretanto...
- Além disso, não sou um roubador de mulher. Sois muito
impaciente; não esperais a explicação das palavras, por isso
principiarei de outra maneira.
Mora na Cidade Nova uma senhora chamada D. Teresa
de..., a qual, viúva de um espanhol com uma filha de quinze anos,
tornou-se a casar haverá onze meses com um indivíduo muito
depravado, que concebeu este matrimônio para seduzir a menina.
Eu tinha sido apresentado e mais tarde recebido na casa desta
senhora. A moça, talvez por costume de me ver, e por não vir em
casa outra pessoa, pareceu ter-me alguma amizade. Pedi-a para
que ma dessem por minha consorte, recusaram-ma. Éramos assaz
íntimos, e sabendo que ela não era muito feliz, dei-lhe a entender
que poderia fugir, que sairíamos juntos da cidade e nos casaríamos
clandestinamente. Rejeitou a minha proposição, julgando talvez
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que eu a quisesse enganar. Depois não a vi mais. Uma semana,
um mês decorreu, não a tinha esquecido, mas já meu amor era
menos violento, quando uma manhã uma preta me trouxe uma
carta pouco mais ou menos concebida nestes termos:
“Ilm. Sr. Francisco,
Sois o meu amigo, quase meu noivo, e o único homem que eu
conheço um pouco, e ao qual creio poder confiar-me. Depois que
minha família vos recusou a minha mão, propusestes-me fugir,
e esta proposição, que rejeitei como criminosa, aceito-a hoje, se
ainda estiverdes nos mesmos sentimentos. Decerto que este passo
dado por uma moça de dezesseis anos vos deve parecer muito sem
pejo, porém o escusareis, quando souberdes dos motivos.
Estou, há já um ano, importunada por um homem que me
persegue com o seu amor infame, sem me deixar um momento de
descanso; por um monstro que empregou sobre mim todos os meios
de sedução; que, para me conservar em casa, duas vezes recusou que
me casasse; que falta algumas vezes ao decoro devido à decência de
uma mulher e que já pretendera perturbar o repouso do meu sono.
Este homem é o marido de minha mãe. Fez mais ainda: quando,
fatigada das suas importunidades, dele me queixava, acusou-me
de querer, com minhas queixas reiteradas, o pôr mal com ela e
acrescentou que, nada tendo conseguido com as minhas mentiras,
eu procurava com provocações desonestas atrair sua atenção, a fim
que depois minha mãe acreditasse o que eu dizia. Acreditai, senhor,
que estas infâmias repugnam a revelar, porém forçoso era. Agora,
o que por astúcia não pôde ainda conseguir este homem, receio que
para chegar a seus fins algum dia empregue a força. De tudo é capaz.
Espero a vossa resposta, favorável ou não. Atirai-a por cima das
paredes do jardim.
Sou, de V. S., amiga, etc.
Amélia.”
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- Esta carta, continuou Francisco, fez-me tal impressão,
quando vi esta moça que eu amava exposta aos artifícios deste
malvado, que, antes de responder, a sabia de cor, tantas vezes a tinha
lido. Quando anoiteceu, atirei a minha resposta da maneira que me
havia indicado Amélia, na qual lhe dizia que me considerava feliz
de poder em alguma coisa contribuir para sua ventura, mas que me
era impossível executar só este projeto difícil, que, por conseguinte,
conhecendo um homem corajoso, destemido e discreto, pedir-lhe-ia
que me ajudasse, persuadido de antemão que me não recusaria sua
coadjuvação. Acreditei que com esta condição estava pronto para
servi-la, mas que, com toda a boa vontade possível, não podia tentar
tirá-la da casa de sua mãe e ocultá-la às vistas do mundo, se não
fosse ajudado. Disse-lhe que me respondesse o que decidiria e me
indicasse o dia da execução, se aceitasse. No dia seguinte, que foi
ontem, recebi outra carta pela mesma preta, contendo estas palavras:
“Se estais certo de vencer, quaisquer que sejam os meios, não
me importam. Assim conto convosco amanhã às 10 horas da noite
no jardim”.
- Desde esse momento procurei encontrar-vos; e se vos não
achasse hoje aqui, teria ido à vossa casa, não havendo senão um dia
para tomarmos as nossas medidas.
Não acabava, quando ouvimos passos junto a nós. Era um
homem; receamos um instante que nos tivesse ouvido, porém passou
o seu caminho, e, como já era tarde, dirigimo-nos para nossas casas,
conversando e caminhando.
- Onde, lhe disse eu, recolheremos esta moça?
- Tenho uma casa em São Domingos, em que poderá ela estar segura.
- Tendes uma falua, ou bote?
- Não.
- Entretanto não podemos passar no meio da cidade para
chegarmos ao embarque.
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- Poderei ter uma canoa, que viremos procurar na praia do
Flamengo; é muito erma, e evitaremos assim passar no centro da cidade.
- Mas é impossível atravessarmos a baía com esta moça em uma
canoa. De certo teria muito medo, e além disto seria muita imprudência.
- Não há remédio. Não sabeis nadar?
- Sim.
- Eu também.
- Mas vossa Amélia não sabe.
- Ambos, se nos sucedesse alguma coisa, a salvaríamos. Demais,
somos obrigados a obrar desta guisa: primeiro porque se não poderia
obter outra embarcação, e depois porque ser-nos-ia impossível nós
mesmos a dirigir, mormente não havendo vento, o que é provável.
Quanto a remadores, seriam confidentes, e não quero senão vós e Deus.
- Prometi tudo aceitar e cumprirei com minha palavra.
- Achareis uma canoa e haveis de conduzir Amélia ao lugar
indicado.
- Sim.
- Agora dizei: os muros do jardim são muito altos?
- Têm cerca de oito pés.
- Para um homem não é nada, mas para uma mulher?
- Lá achareis um meio; alguma árvore colocada à parede,
alguns buracos...
- Não sois vós que a ireis buscar?
- Não; poderiam conhecer-me.
- E a mim, tomar-me-ão por ladrão.
- É impossível; direis que vínheis por alguma criada...
- O pretexto seria especioso, respondi-lhe ironicamente.
E aceitei. Mas devo dizer tudo: desta vez não foi para obsequiar
este cobarde, mas para livrar de mãos infames uma pobre menina,
que podia um dia para outro sair delas manchada.
Chegados ao largo do Paço, quis despedir-me do indivíduo e
disse-lhe:
- A que horas vos verei amanhã?
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- Às quatro da tarde. Não esqueçais, sobretudo, observou-me
ele em voz muito baixa, de preparar um punhal e pistolas, pois se o
marido da Sra. D. Teresa vos encontrasse, o que poderia acontecer, não
vos pouparia. Por isso dou-vos o conselho neste caso de acometê-lo
primeiro com a mão segura, pois para cometer um crime não
lhe tremeria a mão, a menos que seja com receio de não acertar.
Se precisardes de mim amanhã, até às quatro horas estarei em casa;
moro na rua... e chamo-me Francisco***.
Apertou-me a mão e desapareceu.
Quando no dia seguinte acordei, a primeira coisa em que pensei
foi no encontro estranho da véspera. O dia se preparava risonho
e quente como o que o precedera. Tinha pensado assaz durante a
noite e sentia ter aceitado, pois podia ser isto um embuste. Por que,
dizia eu, quer ele que eu faça tudo? Parece-me isto estranho. Talvez
queira que eu execute algum projeto infame, e que tudo sobre mim
recaia se somos descobertos. Quase que tenho vontade de esperá-lo
e dizer-lhe que não aceito, que ontem não tinha pesado bastante os
resultados deste negócio. Entretanto, se o que diz é verdade, esta
mulher é muito infeliz. Talvez ele não tenha ideias más e se assim
obra seja por medo. Bem desejaria ler a carta que recebeu antes de
empreender qualquer coisa, mas de quê serviria? Se me quer enganar,
não pode ter uma carta falsa, e à qual serei obrigado a acreditar,
porque enfim não conheço nem a letra, nem a moça? Ora, não nos
retratemos, suceda o que suceder.
Tais eram as reflexões que deitado ainda fazia de manhã.
Resolvido a servi-lo, levantei-me, arranjei as pistolas, não para usar
delas como o queria Francisco, mas para não andar em alta noite
sem meios de defesa. Enfim, às quatro horas chegou o meu novo
camarada. Enquanto eu me vestia decentemente, a fim de não dar
à moça ideia desfavorável de mim, falamos dos meios que havíamos
de empregar, e ele resolveu entre outras coisas que eu passasse com
ele pela casa de Amélia, para que de noite ela me pudesse conhecer.
Em breve partimos e chegamos à Cidade Nova.
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- Não há ninguém na janela, disse-me Francisco, muito antes
de chegar à casa.
Alguns instantes depois nos achamos frente a frente com um
sobrado, cujas janelas estavam fechadas. Uma moça olhava através
dos vidros para a rua e quando conheceu o meu companheiro agitou
no ar o seu lenço branco, a cujo sinal respondeu este, e disse-me:
- Certamente não está o sujeito em casa, pois nem consente
que ela chegue só deste modo à janela.
Pouco antes das dez horas, deixou-me Francisco para me ir
esperar com a canoa, e fiquei a sós comigo, mergulhado em muitos
pensares que me sugeriu a minha posição estranha. A hora aprazada
havia chegado: saltei o muro; esperei algum tempo passeando no
jardim; tudo estava em silêncio. Aproximei-me dos fundos da casa e
no mesmo instante vi dela sair alguém. Ocultei-me entre as árvores
e, como conheci que era mulher, já corria para ela, quando divisei
após um homem e depois outras muitas senhoras, enfim, uma
reunião completa. Algum tanto desconfiado, julguei-me atraiçoado
por Francisco, ou descoberto. Calaram-se porém de repente as
vozes e os risos que a princípio ouvia; tudo havia desaparecido;
não distingui mais senão, em longos intervalos e arredo, algumas
gargalhadas. Passou-se assim talvez meia hora, cruel para mim,
quando pressenti numa alameda o quebrar de folhas secas como que
pisadas por delicado passo. Abriram-se os ramos, dirigindo-se para
meu lado. Imóvel como uma pedra, pois agora receava em reiterar
a imprudência que havia cometido alguns instantes antes, sufocava
o hálito. Alguém estava ao pé de mim; um pé tocou-me o corpo;
uma mão se estendeu sobre minha cabeça e perpassou-me pelo rosto.
Tomei-a; era mão de mulher; isto me tranquilizou.
- Sois vós, Sr. Francisco, disse ela?
- Primeiro, quem sois vós, como vos chamais?
- Amélia.
- Tomei-a então pela mão, aproximei-a de mim e pronunciei
em voz baixa:
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- Estais pronta?
- Mas por que o senhor, e não vosso companheiro? Que é dele?
- Na praia do Flamengo com uma canoa, onde nos espera.
- Bem pressentia eu que este homem se tomaria de medo.
- E que importa, não estou eu pronto a salvar-vos?
- Não me quereis enganar, não é assim, perguntou-me ela com
a mais encantadora gentileza do mundo?
- Eu, enganar-vos, respondi-lhe eu com tom de ressentimento!
- Perdoai-me se duvidei. Sou tão desgraçada, que estranho ver
que se me queira servir sem interesse.
- Pobre moça, exclamei; nada receeis, e partamos.
- Hoje? É impossível!
- Impossível! E por quê?
- A sociedade que aí passeia pelo jardim mo impede. E só
podereis sair, mas não sem muito custo, a menos que espereis que
ela se retire. Se não fosse abusar, e talvez muita exigência da minha
parte, rogar-vos-ia que voltásseis amanhã.
- Estou inteiramente à vossa disposição; podeis contar comigo.
- Bem desejaria ver o vosso rosto, disse-me ela aproximando-se
de mim.
Não pôde porém distinguir mais minhas feições do que eu as
suas. O céu era sombrio, e estávamos debaixo de árvores copadas.
Então me disse:
- Muito desejaria poder ficar aqui a conversar, para abreviar
o tempo que talvez tenhais de esperar; minha demora porém me
poderá perder.
- Então deixai-me. Adeus, até amanhã; entrai comigo e confiai
em mim.
E travando-me de um braço, exclamou com expressão
misturada de dor e alegria:
- Sois o meu salvador; sede bendito!
E desapareceu antes que lhe pudesse responder.
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II
Deixou-me Amélia, e eu ainda fiquei por alguns momentos
sob a impressão que produziu o seu abraço. Havia, na verdade,
nesta muda expressão tudo o que adivinha o coração: o que não
podem exprimir as palavras humanas. E também a escuridão da
noite, um silêncio profundo e majestoso, tudo isto sem dúvida tinha
contribuído a produzir o que em mim se passava. Eu deixei o jardim,
devo confessá-lo, com não sei quê de sentimento que ainda não era
amor, nem também amizade pela moça, cujas feições não tinha
podido distinguir.
Era meia noite, quando vi a Francisco. Admirado que eu
voltasse, logo que me pôde conhecer na escuridão, exclamou:
- Eu ia partir; julguei-vos descoberto.
- Não, graças a Deus!
Contei-lhe então o acontecido, e separamo-nos, depois de
ter assentado que nos encontraríamos no dia seguinte da mesma
maneira. Antes da noite passei pela casa de Amélia. Como na véspera,
as janelas estavam fechadas, e estava ela atrás; cumprimentamo-nos
com o lenço. Na hora aprazada estive no meu posto, porém
retirei-me sem nada ter visto. No dia seguinte ainda estive no
jardim, onde achei uma carta. Ia então partir, quando já trepando
na parede, senti passo pesado. Apenas tive tempo de esconder-me
detrás de um coqueiro, quando um homem roçou-me os vestidos.
Esta carta, penso eu, é sem dúvida um aviso, mas é tarde.
O homem que passara chamou por Amélia; ninguém respondeu.
E assim mais vezes tornou a passar; depois ouvi fechar a porta.
Tinha ele descoberto alguma coisa? Tinha algumas suspeitas? Não
o pude saber; e não era por mim que receava, porém por esta
infeliz moça por quem eu tomava um interesse que julgava muito
natural e que não me podia explicar a mim mesmo, mas que depois,
quando refleti nestas circunstâncias, conheci que era o princípio
de uma violenta paixão. Entretanto nenhuma desgraça sucedeu.
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Em breve me achei na rua lendo a carta aos clarões vermelhos
dum lampião, pois na minha impaciência não pude esperar para
fazê-lo em casa. Continha estas palavras:
“É preciso que esteja eu muito certa do interesse que me
dedicais para rogar-vos, pela quarta vez, de voltardes ainda amanhã.
Se durante dois dias deixei-vos esperar sem que vos falasse, ficai certo
que não foi por culpa minha; o homem que por toda a parte me
acompanha teria vindo comigo ao jardim e vos teria descoberto.
Conto pois ainda amanhã com a constância que tendes em me
querer servir. Aceitai a profunda gratidão da vossa
Amélia.”
No dia seguinte, quando acordei, a chuva batia com força nas
minhas janelas. Tinha o céu a cor de inverno europeu, o ar estava
frio e úmido, a água corria abundantemente nas ruas da cidade.
Ao meio dia veio Francisco consultar-me, e resolvemos obrar como
de costume, qualquer que fosse o tempo. Às nove horas da noite já
estava Francisco no seu posto na praia do Flamengo, e eu pulava,
com o capote ensopado, o muro do jardim de Amélia. Muito havia
esperado; onze horas deram, [e] já me preparava a partir sem ter que
me exprobrar, quando repentinamente senti o andar dum passo leve
na areia, um ruído de raminhos e de folhas agitadas e o roçar de um
vestido; daí a pouco uma voz, que eu reconheci, me disse:
- Quem está aí?
- Sou eu.
- Vós, com este tempo, exclamou ela com um tom de
agradecimento e de compaixão? Não me dirigia aqui senão para ver
se tínheis achado ontem a minha carta.
- Achei-a, e foi o que me obrigou a vir cá, pois que nela me
havíeis dito: até amanhã.
- Quanto vos devo agradecer!
- Não é esta a ocasião própria; estais pronta para partir?
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- Estou, pois se voltasse para buscar alguma coisa mais de que
eu poderia necessitar, talvez depois não pudesse sair.
Tomei-lhe a mantilha, que tinha levado para se garantir da
chuva, e já me preparava para fazê-la subir no muro e lá esperar,
enquanto eu passasse para o lado de fora, a fim de recebê-la. Porém,
olhando-me com tristeza e desfazendo-se em lágrimas, disse:
- Julgava ter força bastante para deixar minha mãe, mas não
posso. Parece-me que se a deixar não poderei mais viver. Parece-me
que uma parte de mim mesma se retira de mim, que está se partindo
a minha existência. Perdoai-me por quem sois: não me leveis, pelo
amor de Deus!
- Tendes uma nobre e grande alma, lhe disse eu. Porém, Amélia,
não deveis hesitar entre um momento de dor e de desonra. E quão
feliz não será a vossa mãe, quando vos tornar a ver casta e pura.
- Sois meu amigo, disse travando-me do braço.
Juntou as mãos e, como um anjo celeste que ora a Deus do
fundo da alma cândida e imaculada, levantou os olhos para o céu e
disse, com voz chorosa cheia de brandura:
- Oh, minha mãe, perdoai-me; perdoai a vossa filha que vos
ama! E, dirigindo-se a mim:
- Vamos, acrescentou, como querendo tomar ânimo.
Em breve estávamos na rua e, como caía a chuva copiosamente,
poucos importunos encontramos.
Quando Francisco nos avistou, ainda de longe, dirigiu-se para
nós e disse à moça:
- Desgraçada Amélia, fugistes enfim! Não vos esperava hoje
com este péssimo tempo.
- É-me ele favorável. Quando derem por minha ausência, não terão
ânimo de me procurar, e durante toda a noite poderemos caminhar.
- Não receais pois andar de noite, disse-lhe eu?
- Oh, nada receio para me apartar desse homem! E, além disso,
pois que tendes exposto os vossos dias para que me evadisse, não os
exporíeis para defender-me?
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- Coitada, quem não a defenderia, tão bela e assim desamparada,
exclamei eu involuntariamente!
Não julguei que ela tivesse ouvido, porém passávamos neste
instante à claridade de um lampião, e ela olhou para mim, como
procurando em meus olhos a expressão do que tinha pronunciado.
Tínhamos enfim chegado ao lugar em que estava a canoa.
Carreguei Amélia em meus braços para colocá-la nela, e todos entramos.
A chuva continuava a cair abundante; o mar estava um pouco
agitado, e tínhamos a maré contra nós. Quis a princípio remar para
o largo, porém não pude conseguir que a canoa avançasse e então
disse a Francisco:
- Cumpri tudo quanto me rogastes fazer; agora, por vossa vez,
quereis ajudar-me?
Ocupado em conversar com Amélia, não via ele o meu embaraço.
- O quê, disse-me ele quando o interpelei?
- Vede aí se tendes mais jeito do que eu para fazer avançar esta
maldita canoa.
Dei-lhe o meu lugar e coloquei-me em frente de Amélia.
Em pouco tempo estávamos longe, bem que aumentasse o vento.
A chuva sempre caía, e a canoinha muito estreita estava em contínuo
balanço sobre as ondas marulhosas e no meio da baía.
- Senhor, me disse então a moça, ficar-vos-ia muito agradecida
se vos sentásseis junto a mim. Tenho medo desses movimentos
precipitados que parecem submergir esta embarcação, e além disso
poderia aproveitar-me de parte de vosso capote.
Assentamo-nos um junto do outro, em lugar em que
realmente não podia caber mais que uma pessoa. Porém,
para deixar-lhe mais espaço, coloquei-me na borda da canoa,
conservando-lhe entretanto o equilíbrio. Passei a minha mão por
baixo de sua mantilha, e o meu braço cingiu-lhe a cintura para
segurá-la. O mesmo capote nos envolveu ambos; abrochei-o
para nos preservar do vento, o que também teria servido para
nos afogar, se tivéssemos caído no mar. Nesta posição, ainda que
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molhados, nós nos aguentávamos um ao outro, e o meu amor, a
que dera nascimento o abraço do jardim, cresceu rapidamente,
quando senti esta mulher bela e jovem assim encostada sobre
mim. Parecia tão pensativa e tão cansada, que lhe roguei de
encostar a cabeça no meu ombro. Ela obedeceu. Algum tempo já
estávamos nesta posição; Francisco sempre remava sem proferir
palavra, e eu, contemplando este semblante pálido, estas feições
delicadas que o céu de vez em quando esclarecia com um clarão,
fiquei como alucinado: mil sensações e mil pensares se sucediam
em mim. Estava ela adormecida; eu não bolia, receando
acordá-la; os meus lábios estavam chegados aos seus; o meu
guarda-chuva aberto fazia que Francisco não nos pudesse ver.
Uma espécie de delírio apoderou-se de mim; não tive força para
resistir e os meus lábios roçaram os de Amélia. Ela ficou imóvel,
e eu, animado por este silêncio, embriagado com este beijo,
a minha boca de novo foi encontrar a sua... Então ela ergueu a
cabeça, que inclinou um pouco; aproximou o seu rosto do meu
e, deixando seus grandes e belos olhos pretos fitos sobre os meus,
muito baixo me disse:
- Não! Quereríeis acaso abusar da precisão que tenho de vós
e da fraqueza em que se acha uma moça sem amparo? Seria obrar
muito mal!
Não poderia dizer o que se revolvia em mim, mas eu chorava;
e para expiar o meu crime, se aí não estivesse Francisco, ter-me-ia
lançado a seus pés e lhos teria beijado. Nada disto fiz e fiquei
petrificado por estas palavras pronunciadas com tanta ternura e
tristeza. Demorei-me alguns momentos antes de recobrar minha
razão e depois respondi:
- Senhora D. Amélia, acreditai que por dez anos de existência
não quereria que tivésseis a ideia de que fosse criminosa minha
intenção quando vos servi.
- Já tudo esqueci, retorquiu ela. Confessai que não era generoso
de vossa parte; não o façais mais, e sejamos amigos.
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- Então, mudai de posição; não vos mostreis tão bela aos meus
olhos, porque vendo-vos assim, talvez não tenha bastante império
sobre mim para poder resistir à tentação de cometer um novo crime.
Ia continuar, mas a canoa tocou em São Domingos. Segurei
Amélia, que quase caiu com o choque, e tomamos terra. Francisco
amarrou a canoa e depois, passando diante de nós, ordenou que o
acompanhássemos. Eram três horas, e tínhamos ainda de caminhar
um pouco. Chegamos enfim à casa que Francisco havia preparado.
Tinha nela uma câmara destinada para Amélia, e para a qual ela
imediatamente se retirou. O meu companheiro mostrou-me todos
os nossos cômodos. Quando voltamos, abriu um pouco a porta do
quarto da moça e perguntou-lhe se dormia. Ela nada respondeu;
então voltou-se para mim e disse:
- Compreendeis, meu amigo, que é preciso que vos demoreis
aqui, pois é de mister que eu esteja na cidade para não dar a suspeitar se
acaso viessem à minha casa. Se por ventura alguém me procurar aqui,
respondei que vos aluguei a casa, e assim ninguém nos perturbará.
Conheceis, Sr. Luís, a ilimitada confiança que deposito em vós,
deixando-vos só com esta moça em minha ausência. Por isso mesmo
creio que não abusareis. Devo-vos muito, entretanto, se eu suspeitasse
qualquer coisa, podíeis estar certo que de vós me vingaria, ainda que
tivésseis salvado a meu pai. Às nove horas da noite estarei cá.
E saiu.
Tendo ficado só com Amélia, esperei que amanhecesse e
então fechei a porta, para ir até a Praia Grande encomendar numa
casa de pasto francesa que me mandasse todos os dias um jantar
e um almoço somente para uma pessoa, a fim de não excitar
suspeitas. De volta, acendi grande fogo para secar a roupa única
de Amélia e a minha. Já eram dez horas; haviam já trazido o
almoço. Entrei então no quarto de Amélia para nele pôr os seus
vestidos enxutos; ela dormia. Assentei-me junto a seu leito para
contemplá-la: era a primeira vez que lhe distinguia bem as feições.
Seus compridos cabelos pretos soltos estavam esparsos sobre o
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travesseiro; a sua boca meio fechada parecia um botão de rosa que
acaba de desabrochar sob os raios dourados da aurora, e suas negras
pestanas se desenhavam sobre suas alvas pálpebras. Fascinados, não
se saciavam os meus olhos de ver esta imagem cândida e sublime.
O sangue me batia nas artérias, e conheci que este amor nascente
em breve se tornaria uma febre abrasadora. Ergui os olhos, como
implorando ao céu para não amar esta moça, e quando eles se
abaixaram, em meu êxtase, pensando em Deus, julguei ver um de
seus anjos adormecido.
Estando cansado por ter passado toda a noite, e partes
das precedentes, sem dormir e, além disso, por tantas emoções,
encostei a cabeça na borda do leito e adormeci. Estive agitado
por tantos sonhos, neste breve sono, que, quando acordei, eu
apertava uma mão que beijava com delírio. Eu olhei para Amélia;
seus grandes olhos úmidos de ternura estavam fitos sobre mim.
Temendo uma repreensão, deixei esta mão que ela procurava mui
fracamente tirar das minhas.
- Pobre moço, me disse ela, estais muito cansado!...
- Já não estou mais... Este adormecimento me trouxe
algum repouso.
- Entretanto estáveis muito agitado, e o sono era tão leve que
receava acordar-vos, tirando a minha mão que tínheis nas vossas.
- Perdoai, Amélia, este delírio de um sonho que me deu um
momento de felicidade, porque, ainda que muito confuso, recordo-me
uma passagem: estáveis vós aí, como estais, e me dizíeis: “Luís, meu
Luís... Eu te amo!...” E eu abafava na emoção... Depois apertava
uma mão... Trouxe-a a meus lábios... Estava ela abrasada!... Então
acordei, e tudo desapareceu. Oh, felicidade, tu não és mais que um
sonho, um sonho de um momento! Entretanto, exclamei, neste
havia alguma realidade.
Por seu turno tomou-me ela a mão, apertou-a contra o peito
com vivo transporte e disse com voz comovida:
- Sim, realidade!...
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Então receei de mim mesmo, porque vi que ela começava a me
amar, e imediatamente saí do quarto, dizendo-lhe:
- Amélia, eu vos espero para almoçar.
Pobre menina! Era a primeira vez que lábios ardentes haviam
abrasado sua mão virgem, e por isso não pôde ela reprimir, neste
primeiro sentimento de amor, o impulso de seu coração. Em breve
apareceu na sala; almoçamos e depois fomos para o jardim, que
era um labirinto de laranjeiras, bananeiras, goiabeiras e palmeiras.
Entretanto este lugar está cheio de encanto: a relva crescia alta,
e a frescura deste pequeno bosque era deliciosa. Nós nos assentamos
juntos um do outro; às vezes surpreendia os olhos de Amélia fitos
sobre mim, e nossos olhares se encontravam. A hora do jantar tinha
chegado; tínhamos dito poucas palavras, mas os olhos haviam falado
e o coração havia respondido.
Em pouco tempo tínhamos uma intimidade tal, que Amélia
me contou sua mocidade e suas desgraças. Ela narrou com tanta
lhaneza, sem nada omitir, as impudicícias do monstro que a havia
constrangido a abandonar sua mãe, que nela achei a inocência de
uma criança e a castidade de um anjo. De vez em quando a sua
narração lhe arrancava lágrimas, e, para consolá-la, tomava-lhe as
mãos, e ela encostava-me ao ombro a cabeça lânguida.
Nove horas tinham dado, sem que o reparássemos. Francisco
chegou; trouxe roupa para a moça e ficou por muito tempo a sós
com ela, pois, por discrição, eu me tinha retirado.

III
Já, sem o perceber, tínhamos passado Sèvres, e pouco faltava
para chegarmos a Versalhes, quando meu amigo parou, como que
para se recolher, ou tomar fôlego e refazer-se e depois continuou
nestes termos:
- Haveis já notado, meu amigo, quanto império têm as paixões
sobre nós? Compreendemos a virtude, sentimos a força de praticá-la,
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entretanto basta um momento para tudo abjurarmos! Toca a minha
história a um período vergonhoso para o homem que acredita ter
bons sentimentos. Porém tudo devo confessar, somente peço-vos
que me não julgueis sobre qualquer parte desta narração, mas só
quando a tiver acabado.
Francisco, quer por medo, quer por seus negócios na cidade,
deixava-nos sempre a sós durante todo o dia. A ociosidade tem em
si um não sei quê que excita e abrasa a imaginação, que acorda e
desenvolve os sentidos. Tudo havia também concorrido para nos
tornar mais íntimos; e ambos, sem nos aperceber, sem consciência
do perigo, tínhamos deixado crescer o nosso amor.
Há momentos em que a criatura, que começa de amar, ainda
pode desviar este sentimento do amor, ou detê-lo, isto é, no primeiro
período; mas é impossível no segundo. O homem então se abandona,
como Ofélia arrancando flores às margens do rio, e se deixa arrastar
no abismo, pois está em um adormecimento que se assemelha ao
sono. Querer-se-ia acordar, [mas] o despertar é impossível; e assim
chega-se ao último período, em que se aniquila de todo a razão.
Com olhos do coração mal se vê o espírito.
Estava uma vez, como era de costume, a sós com Amélia.
Assentados no sofá, um junto do outro, ela não deixava de me olhar.
E, depois de uma dessas longas conversas silenciosas, em que fala a
alma por meio dos olhos, disse-me, com ar triste, e chorando:
- Por certo que devo ser-vos muito agradecida por me ter livrado
da casa onde estava, como também pelos cuidados que tomastes e
ainda tomais de mim. Entretanto tenho mais uma coisa a vos pedir,
apesar [de] que receio de vo-la dizer, pois vós me amais, Sr. Luís, eu
o conheci em vossos olhos e na voz, e o serviço que de vós espero
há de ser grande sacrifício, mas confio na vossa bondade e nobres
sentimentos. Sabeis que prometi a Francisco, em carta por mim
escrita e assinada, ser sua esposa e fugir com ele? O que de vós espero
é que lhe recordeis isto, para que, ligada a ele pela união sagrada da
igreja, não fique desonrada aos olhos do mundo... E também que
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não se possa tornar-me a levar à casa de minha mãe, em que, mais
desgraçada sem dúvida do que antes, não poderia mais viver.
Queria não lhe recusar, mas não me sentia com força
de lhe obedecer. Além disso, tinha a paixão feito desaparecer de
meu coração todos esses sentimentos cheios de nobre delicadeza.
Em mim não havia mais que amor e amor frenético, que
quase sempre é egoísmo, levado ao extremo. Assim respondi à
desgraçada moça:
- Sabeis o que é o amor de um homem que ama uma mulher
como vós? Julgais, apesar de todo o poder que tendes sobre este
homem, conseguir que ele vá pedir ao seu rival para vos amar?
Ela tinha o braço no meu colo, e acrescentei aproximando-me dela:
- Perdoai-me, Amélia, se, quando estáveis junto a mim, tomei
um estremecimento por amor.
- E eu vos não amo, Luís, exclamou chorando e me apertando
nos seus braços? Sois muito cruel!...
- Oh, sim, lhe respondi, apertando-lhe a mão contra meu
peito. Porém quereis exigir de mim coisa impossível.
- Luís, antes de vos conhecer, tinha prometido a Francisco
amá-lo; julgava-o fácil e desde então me considerei como sua
esposa. Por isso, depois do que fez por mim, não me posso retratar
para aceitar a mão de outro. Vós que sois honrado, o que faríeis
na minha posição?
- O que pretendeis fazer. Porém não me encarregueis de
semelhante coisa; faria-o muito mal. E, além disso, pena teria se
o conseguisse.
Fiquei então pensativo. Depois deste frio momento de
razão, pensando que esta mulher que amava ia ser posse de outro,
sucedeu-me de repente uma espécie de loucura.
- Amélia, exclamei, se este casamento tiver lugar, quando, diante
do altar, de joelhos junto ao padre, jurardes a Francisco amor eterno,
chegar-me-ei a vós para vos fazer também o mesmo juramento, mas
este ficará escrito no céu com sangue!... Aos vossos pés, o punhal no
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coração, farei duas orações, uma a Deus, para que vivais feliz, a outra
a vós, a fim de me acabar para vos não ver de outro.
Porém dizeis que me amais!... Isto é impossível! O que sentis
por mim é talvez reconhecimento, amizade, até; mas não amor!...
A pobre moça, espavorida, procurava me consolar e tão
perturbada estava, que não podia ajuntar palavras que formassem
frases; dizia somente:
- Luís!... Meu Luís!...
Eu, quando ouvi estas palavras, tornei-me calmo, como se o
bálsamo do deserto tivesse caído sobre a chaga viva do meu coração.
Estava nos seus braços; e depois deste delírio fiquei tão fraco, que
deixei a cabeça cair para trás. Estupefata, ela me olhava, e senti o
meu rosto inundado de lágrimas, que caíam abrasadas como gotas
de lava.
Quando saí dessa espécie de desmaio, apertei-a em meus braços
e meus lábios colocados nos seus:
- Tu me amas!... Serás minha, não é assim?...
E ela, anelante sob este beijo, recolhia com delírio as abrasadas
aspirações que me devoravam e me dizia:
- Oh, sim! Sim!... Tu, sempre tu!...
Estávamos assim abraçados, quando repentinamente bateram à
porta. Amélia ficou pálida como o lenço com que enxugava os olhos;
eu tomei algum desembaraço e fui abrir. Era um homem bem parecido
e vestido decentemente, acompanhado por um criado preto.
- Não é esta a casa do Sr. Francisco***, perguntou ele?
- Sim.
- Pois quero vê-la já, continuou, entrando com precipitação.
Indignado destas maneiras bruscas, estive quase a ponto de o
empurrar para o meio da rua, porém contive o meu furor.
- Senhor, lhe disse, esta casa pertence com efeito ao Sr.
Francisco***, mas há já algumas semanas que a aluguei. Entretanto
posso satisfazer vosso desejo, vo-la mostrar, tendo depois a bondade
de me dar a conhecer o motivo desta visita domiciliar.
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- Perdoai-me. Agradeço-vos, mas logo que a casa não é habitada
por ele, não a quero ver.
- Entretanto...
E partiu, não a meu pesar, sem me deixar acabar a frase.
Quando procurei Amélia, estava desmaiada. Fiz que recobrasse
os sentidos, e a primeira palavra que pôde articular foi:
- Partiu?...
E fiquei persuadido, como já o suspeitava, que o homem que
me acabava de falar era o marido de D. Teresa.
Se há na vida momentos de loucura em que um coração
nobre e puro perde a ideia e a prática do que é bem, há também
outros em que recobra toda a lucidez da razão, toda a beleza da
alma. Muitos talvez hão de dizer que não é natural o ver um homem
passar repentinamente de um sentimento para outro oposto, mas
será somente por não conhecerem o coração humano, o efeito da
luta do dever e das paixões contra a virtude e a religião.
Duas horas se haviam passado depois do desmaio de Amélia,
e tínhamos ficado um ao pé do outro todo este tempo sem proferir
palavra. Pensativa, parecia ela meditar algum negro projeto, e assim
era. Olhou para mim e, com ar risonho esforcejado (sic), me disse:
- Se eu morresse, o que faríeis?
- Morreria da mesma morte e rogaria para que se me colocasse
no mesmo túmulo, ou no contíguo ao vosso.
- Oh, sois homem; podeis ser útil à sociedade. Além disso,
a religião vos defende o suicídio, e Deus não vos deu a existência
sem um fim, misterioso, é verdade, pois não podemos penetrar o
arcano da criação e da providência, mas contudo com um fim que
devemos cumprir.
- O fim misterioso para que Deus me pôs na terra é para te
amar, pois tu és minha religião e minha providência!...
- Não blasfemeis assim...
E calou-se, ficando mais triste do que antes dessa conversa.
- Amélia, lhe disse por minha vez, tendes projetos insensatos.
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Sufocada em soluços, deitou a cabeça sobre meus joelhos
para ocultar as lágrimas. Daí a pouco, algum tanto mais tranquila,
levantou-a e dirigiu-me estas palavras:
- Luís, não vos repetirei que vos amo, mas vou dar-vos uma
prova. Para vos fazer a vontade, prestes seria a me perjurar: negar a
minha palavra a Francisco para ser a vossa esposa, mas conheço o
seu caráter vingativo e recearia que vos matasse, pois se não tivesse
coragem para o fazer, acharia alguém que o fizesse. Fica pois satisfeito,
não lhe hei de pertencer, mas também não posso ser vossa. Amo-vos
muito para vos dar felicidades passageiras que vos custariam a vida.
Ficarei só, isolada, trabalharei para viver. Porém se, obrigada a voltar
na sociedade, fico desonrada, se me amais, Luís, faço-vos uma prece
em nome de nosso amor: é viver e deixar que eu morra!
Tinha dito muito; suas lágrimas, que por um instante tinham
parado, caíram de novo em torrentes, e eu, comovido ainda ao
extremo, não pude achar mais que estas palavras:
- Falarei a Francisco à noite!
Ela me compreendeu.
- Não, disse apressadamente, eu vos suplico.
Eu nada respondi, mas, voltado a sentimentos mais nobres,
não pensei senão em preparar-lhe um futuro feliz e minhas vistas
se dirigiram para Francisco, que ela não amava. Porém, dizia eu, a
mulher, com sua doçura, pode tornar feliz o homem a quem não
ama e a si mesma. Principia a amabilidade cerimoniosa, depois vem
a intimidade e depois a amizade, que os une na velhice até a morte.
À hora costumada chegou Francisco, com quem ficamos algum
tempo na sala, depois do que cada um se retirou para seu quarto.
Eu então fui ter com ele e lhe disse:
- Francisco, vós amais esta moça?
- Por que esta pergunta, retorquiu?
- Porque queríeis desposá-la antes que ela aqui viesse.
- E ainda é minha intenção; e não ouso lhe falar, entretanto
que a amo mais que nunca.
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- E se vos casásseis, o que faríeis?
- Venderia a casa de negócio e iria habitar em lugar em que ela
não receasse ser descoberta.
- Francisco, casareis depois de amanhã.
- Amélia não me ama; como consentiria?
- Estais enganado; estou persuadido que não rejeitará vossa
proposição, disso lhe falarei.
E o deixei.
No dia seguinte, quando amanheceu, já Francisco tinha
partido para a cidade. Amélia não passava ao pé de mim sem
me demonstrar com o sorriso ou um olhar terno o seu amor.
Estávamos, como nos dias antecedentes, assentados na relva do
jardim à sombra das laranjeiras, Amélia me passando as mãos
pelos cabelos. E depois de uma dessas cenas mudas, como havia
entre nós todo o dia, disse-lhe eu assim:
- Ainda um dia de ventura; e amanhã seu casamento!
- Oh, nunca, respondeu!
- Entretanto, tudo preparei com Francisco para que tenha lugar
amanhã a cerimônia.
- Repito-o, nunca!
- Mas por vossa felicidade, por vossa honra o deveis.
- Felicidade! Que felicidade poderei gozar longe de vós?
O amor a tinha desviado desses nobres e puros sentimentos
que ela tão bem compreendia; e tomei sobre mim trazê-la de novo
à razão.
- Amélia, acaso sois vós que assim falais? Tendes, por ventura,
esquecido os nobres sentimentos que me mostrastes até agora?
- Tudo esqueço e esquecerei para me lembrar somente de vós,
de meu Luís!...
- Amiga, quereis que vos diga a verdade?
- Falai.
Menti para decidi-la.
- Amais-me, Amélia?
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- Se eu vos amo? Mais que a vida!
- Então, consenti em desposar Francisco, pois receais a sua
vingança para mim e deu-me a entender que havíeis de o repelir por
minha causa.
- Vós não me enganais?
- Não, Amélia.
- Hei de cumprir vossa ordem.
- Não é ordem, é prece.
- Porém nunca me exprobreis o ter aceitado a mão deste homem
por minha própria vontade.
O dia, bem que em breve se devesse concluir a cerimônia,
passou-se em protestações de amor, mas deste amor do céu, cheio
de alegrias puras, inefáveis, que compreendem as almas cândidas
e santas.
Quando à noite chegou Francisco, tomei Amélia pela mão e
disse, apresentando-a a ele:
- Eis aí vossa noiva. Amanhã à noite, na igreja daqui, a cerimônia.
Tudo no dia seguinte se passou como de costume, até o
momento em que chegou Francisco. Eu tinha falado com um padre,
que nos devia esperar. Logo que Amélia ficou pronta, ofereci-lhe
meu braço.
Quando vi esta encantadora menina, que amava com toda a
força de minha alma, ajoelhada diante do altar, e jurando a outro
uma fé eterna, julguei que ia morrer; o sangue me batia rápido nas
artérias, suor frio me passou por todo o corpo e estive prestes a
desmaiar. Encostei a fronte na parede, e a umidade fria, contrastando
com minha testa abrasada, me fez recobrar os sentidos.
Amélia, por sua parte, pálida, com sua coroa branca na
cabeça, parecia morta. Parecia uma santa que sobe para o céu...
Eu assinei como testemunha... O padre disse uma oração...
Estavam casados!!...
Há momentos em que a dor se torna tão pungente, que julga
uma criatura não poder resistir à morte, e que a alma se desliga do
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corpo para voltar a Deus. Estava assim quando chegamos à casa.
Retirei-me para meu quarto, onde fiquei só para chorar!
Quando chegou a manhã, Amélia estava muito pálida e
desfeita, as lágrimas lhe haviam cavado os olhos. Francisco deu-nos
parte que tinha uma casa na cidade, para onde iríamos todos logo
que amanhecesse, e que eu ficaria desembaraçado do cargo que me
havia dado; e deixou-nos. Estávamos ambos tristes; poucas palavras
tínhamos proferido todo o dia, e a noite tinha chegado. Estava
assentado ao pé de Amélia e, julgando-a bem resignada, não lhe
queria falar, a fim de não despertar nela um amor que agora seria um
crime, mas ela inclinou-se para mim e me disse:
- Luís, em breve não vos verei mais!
- Não faleis nisso; fiquemos felizes ainda alguns instantes.
- Eu antevejo o momento em que vos deixarei. Parece-me que
meus olhos mal poderão dar passagem às minhas lágrimas, que a
vós me hei de prender, e que, deixando-me, arrancarei os cabelos de
desesperação, que cairei inanimada e que a alma se me desprenderá
do corpo!... Oh, sim, este momento será cruel!... Já eu sinto as
minhas angústias!
- Por favor, calai-vos, disse-lhe eu. Eu vos suplico, estas palavras
me matam!
E quase sem sentidos arremessou-se nos meus braços.
Eu procurei acalmá-la, e meus lábios aspiraram o hálito de sua
boa amorosa. Tornava-lhe eu seus afagos delirantes e, em breve,
embriagado por esta febre de amor que desviava a minha razão, esta
desgraçada mulher virgem, ainda tão pura e casta, ia ser manchada,
prodigando-me estas alegrias frenéticas que deixam, quando lhe não
pertencem, o remorso no coração do homem virtuoso.
Estávamos assim esquecidos de nós mesmos, quando alguém
abriu precipitadamente a porta da rua, que não tínhamos fechado,
e dirigiu-se para o fundo, pois a sala estava escura, e não pôde
felizmente distinguir[-nos]. Ficamos alguns instantes petrificados na
mesma posição, sem que nenhum de nós tivesse a força de se levantar.
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Enfim parti, recomendando a Amélia que dissesse a Francisco – pois
era ele – que, um pouco incomodado, tinha-me retirado para meu
quarto, e que ela tinha adormecido ali, por isso nada lhe havia dito
quando entrou.
Depois de ter falado com Amélia, veio no meu quarto ver o
que eu tinha.
- Se estais incomodado, não poderemos pois ir esta noite.
- Podemos, não é mais que uma indisposição; além disso
acho-me já muito melhor.
- Pois bem, já é tarde, e podemos já partir, que tenho embarcação
na praia.
Talvez muitos no meu lugar teriam amaldiçoado Francisco por
ter chegado tão precipitadamente. Porém, longe disso, fiquei-lhe na
minha consciência muito agradecido.
Chegamos na cidade todos muito aflitos, e demorei-me com
Francisco até o dia seguinte. E estando só um instante com a sua
mulher, lhe disse:
- Amélia, há momentos em que uma mulher deve ter coragem.
Vou deixar-vos e, como com o amor que temos não poderíamos nos
ver sem crime, não vos verei mais. Estou persuadido que Francisco
vós fará feliz. Sede boa e amável com ele; esquecei-me, se o podeis,
ou ao menos nunca lhe deixeis ver que lhe tendes preferido alguém,
porque então o homem, o mais terno e bom, pode-se tornar mau.
Se precisardes de mim, sempre serei seu amigo, porém conservai os
vossos dias para conservar os meus.
Ela chorava; abracei-a, as lágrimas nos olhos, e parti, depois de
me despedir de Francisco, que me recomendou que o viesse visitar
frequentemente.
Voltado à minha casa, a tristeza e o aborrecimento se
apoderaram de mim e depois de alguns dias caí doente. Francisco
me veio participar que Amélia estava a morrer. E durante bastante
tempo vinha me dar notícias dela e saber de minha saúde. Tinha-se
retirado do negócio com sua mulher, e, na véspera de embarcar,
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soube por Francisco que a família de Amélia tinha aprovado o
casamento e lhe havia dado um dote e tudo perdoado. Não disse
a Francisco de minha partida, o que me teria obrigado a ir ver
Amélia, e isto lhe teria despertado os sofrimentos, e a mim abalado
a minha coragem. Cheguei pois aqui, onde arrasto uma existência
aborrecida, onde prazer nenhum me pode distrair dessa imagem
encantadora, que por toda a parte me persegue, que encontro no
meio do túmulo do mundo, na mais profunda solidão e com quem
logo estou, se adormeço.
Meu amigo, eu sou infeliz, muito digo de compaixão!...
Soube ultimamente que Amélia, resignada, estava muito feliz
com Francisco, e que já tinha uma menina de dois anos; e que Luís,
que eu deixei em Paris, quando vim para o Brasil, tinha-se dado
ao estudo para distrair-se, e que o havia conseguido mais do que
com os prazeres do mundo. É porque na alma de um homem de
nobres sentimentos e estudioso jaz a felicidade; e que uma mulher
resignada, doce e virtuosa, enquanto faz a ventura do ente a quem
se uniu para a vida, também faz a sua, e isto muitas vezes sem a
princípio ter-lhe amor!
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BARBALHO BEZERRA
ROMANCE HISTÓRICO

I
Quase no fim daquela ladeira do Colégio, que vem acabar
no largo da Misericórdia, havia em 1633 uma mui formosa casa,
distinta entre todas, não só por sua aparência, como por pertencer
a uma das primeiras famílias. Em uma das salas desta casa, e que
ficava ao rés da calçada, entre as 6 e 7 horas da noite de 9 de
setembro do ano supra dito, viam-se três mancebos que, por seus
trajes, mostravam pertencer à classe nobre. Bem no meio desta
sala, cujas paredes cobriam diversos painéis representando feros
guerreiros, ascendentes talvez do dono da casa, avultava comprida
mesa de grosseiro lavor coberta de iguarias, à roda da qual estavam
sentados os três mancebos. Por largo tempo só se ouviu o tinir
das baixelas, mas logo que de sobre os pratos começaram a
desaparecer os cheirosos guisados, ruidosa conversa substituiu o
pesado silêncio.
- Sandeu como nunca vi outro, disse o que estava sentado
na cabeceira da mesa, batendo com o pichel vazio!! Ora vede vós
outros se havia mister esse parvo de Lucas da Silva de ir meter-se na
boca do lobo?! Tomar mulher aos dezoito anos e, o que é mais, de
tomá-la em camisa!...
- Grossos lhe saíram os dares e tomares que teve com a filha de
Pero de Fróes; e aposto 300 dobras valedias que mala gratia foi ele
hoje à igreja, apesar das louçainhas com que o viste, Jorge Ferreira.
- Assim me quer parecer, e não serei eu quem tope contra as
trezentas valedias. Porém não creias tu, Jerônimo Barbalho, que
fosse ele meter-se na boca do lobo; ao viés te contaram o caso.
Os escarcéus de Pero de Fróes tinham perplexo o governador Rodrigo
de Miranda Henriques, mas o grave e reverendo doutor Lourenço
de Mendonça, que hoje tomou posse da prelatura, como nós todos
sabemos, e cuja língua quer pôr cobro nos desmanchos alheios, sem
que seus olhos reparem nos próprios e crescidos, o reverendo doutor
disse por Lucas da Silva o que os fariseus não disseram por Jesus
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Cristo. E em sala pública ouvi eu da própria boca do governador a
sentença de condenação do nosso amigo.
- Não sei eu como ele se reteve.
- É porque o tiveram em guarda até hoje, que devia celebrar-se
o sacramento.
- Pelo que vejo, foi o nosso bom prelado quem obrigou Lucas
da Silva a contrair matrimônio com a manceba Susana de Fróes?
- Nem mais, nem menos. Aí está Diogo Lobo, que o sabe tão
bem como eu.
- É verdade. Porém ainda não atendestes a uma coisa, e vem
ela a ser que demorassem para [a] noite o ato. Medo de nós outros
talvez? Que dizeis?
- Não; essa demora pediu-a Lucas da Silva, envergonhado por
certo...
- Olá! Quem bate, interrompeu Jerônimo Barbalho? Porque,
com efeito, duas punhadas formidáveis acabaram de soar na porta
da rua.
- Nós, por São Sebastião, disse uma voz forte!
- É um dos nossos; abra-se a porta.
E um mancebo, com os vestidos em desordem, sem chapéu e
com uma espada desembainhada, entrou na sala.
- Lucas da Silva, clamaram os três!
- Se vos parece, ide dizê-lo aí no meio da rua em voz mais alta,
para que eles tenham conhecimento do lugar de meu refúgio!
- Pois quê; alguém se atreveu a pôr-te as mãos, disse Jerônimo
Barbalho adiantando-se!?
- Não como tu pensas; mas como eles queriam, bem pouco
faltou. Dai-me uma vez de vinho, e vos direi tudo isso depois.
Ah, que têm pé ligeiro os tais roupetas, e não sei se foi satanás quem
pôs asas nos meus, que se algum me põe mão, escalado o deixara eu
em meio de ladeira, sem lhe valer seu patrono Ignacio.
E segurando um largo pichel de prata, que o vinho transbordava,
levava-o à boca, a tempo que batiam segunda vez.
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- São esses cães que encontraram teu chapéu e vêm trazê-lo,
disse rindo-se Diogo Lobo. Mas, por minh’alma, que lhe daremos
boas alvíssaras do achado! Fala tu, que és da casa, continuou,
voltando-se para um dos outros.
- Quem sois e que quereis, disse em tom azedo Jerônimo
Barbalho?
- Abri, em nome d’El-Rei, responderam de fora!
- Olé! Quando foi que o senhor vosso rei Felipe IV vos cometeu
tal ordenança? Se chegou frota do reino, amanhã saberemos notícias.
Ide-vos a dormir em paz, boa gente.
- Abri vossa porta, se não quereis vê-la saltar lá para dentro!
- Guai de vós, que só ela vos ampara!! A caminho, perros; e
para outra vez, lembrai-vos de perguntar primeiro quem mora,
antes de baterdes...
E fora por diante com seu falar soberbo e atrevido, se a porta
violentamente arrancada nos gonzos não viera cortar-lhe as palavras
com o espantoso estrondo que produziu sobre o assoalho. Uma
multidão de homens, entre os quais apareciam alguns eclesiásticos,
penetrou na sala. Porém a mesma violência com que haviam entrado
os fez retrair até a rua. É que lá dentro quatro boas e luzentes espadas,
que vigorosos punhos sustinham, não davam tempo a questões de
língua, e um argumento sólido convence prontamente o maior
incrédulo. Pera ladeira, entre alguns criados que seguravam tochas
acesas, vinha descendo um clérigo já maduro em anos, porém de
aspecto varonil. E subia-a açodadamente um padre da Companhia
de Jesus, segurando levantada a negra e estreita roupeta para poder
galgar mais livre.
- Encontraram-no, disse parando o que descia?
- Aqui bem perto; porém creio que fora o mesmo não o
havermos encontrado.
- Como assim?
- Se V. S. quer descer mais algumas passadas, verá o porquê.
Três outros mancebos de famílias poderosas, os maiores libertinos...
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- Guia-me, padre; quero vê-los!
E o acompanhamento chegou à porta, onde se traçavam já
planos de escalada.
- Quem será tão insolente que se oponha às minhas
determinações, disse o clérigo entrando à sala e olhando com
severidade os quatros mancebos?! Lucas da Silva, o que fizeste assenta
mal em um mancebo de brio!
- E o que vós fazeis, D. prelado, pior vos assenta, disse Diogo
Lobo enterrando duas polegadas pelo chão a ponta da espada!
Dais-me ares de beleguinazo com esta vossa diligência e aparato.
Não fora melhor que estivésseis rezando vosso latim por vós e por
nós outros que, como podereis ver por estes pichéis vazios, não
curamos de al? Se o conheceis, mancebo de brio, como lhe fazeis a
afronta de o querer casar com uma manceba?!
- E quem a tornou manceba, senhor cavaleiro?! E quem cobriu
de infâmia as cãs de um pobre velho, roubando-lhe de suas barbas a
inocente filha?!! Nós queremos, e o governador manda; nolens volens
casará com ela!
- Então ide a buscá-la e trazei-a cá, porque Lucas da Silva não
vos há de acompanhar! Está em minha casa, em casa de um Bezerra,
e só de sua vontade sairá ele; à força vos fio em que não!
O reverendo doutor Lourenço de Mendonça deixou a sala,
e os que o acompanhavam foram-se trás ele pera ladeira acima.
O som de suas passadas e vozes foi diminuindo gradualmente e
depois que já se não ouviam.
- Eis aí como se fala com estes senhores coroados no pelo, disse
Jorge Ferreira largando a espada, como fizeram todos os outros!
Vinho nos pichéis, e a última por esta noite que, por minha vida,
eles tornarão.
- E tu estás com medo, disse Diogo Lobo estendendo o braço
para tomar o canjirão que lhe apresentava Jerônimo Barbalho?
De tempos a cá hei notado que és tu o primeiro a abrir caminho
quando se trata de perigos, sendo que dantes eras quem com mais
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bizarria votava em lances arriscados. Ora, bebe e deixa-os, que se vão
eles com mais temor que ousadia. O padre vi eu que em tremuras...
- Talvez de raiva, replicou Jorge Ferreira! Tenho medo sim;
tenho-o desses da Companhia, hábeis em manhas e artifícios, que
muitas vezes valem bem nossas espadas e audácia.
- Pobre mancebo, disse Jerônimo Barbalho em modo
escarnecedor. Acabe-se o vinho, ou morra eu, se tu não findarás por
vestir a roupeta!
- Porém, se tens essa tenção, foi-te de má recomendação esta
noite, disse Diogo Lobo rindo às gargalhadas. Porque enxerguei eu
um dos irmãos que te olhava por cima do ombro com um gesto...
Ó Jorge Ferreira, tens tu lá na Companhia algum amigo e conhecido?
- Deus me guarde de tão boa gente, disse o interpelado!
- Então, inda uma vez do sumo das uvas...
- Senhores cavaleiros, interrompeu uma velha saindo lá do
interior da casa, peões armados sobem por a outra ladeira, apressados.
Paulo os viu, que a descobrir novidades o mandara eu.
- Pois deixa-os subir e, se lhes aprouver, que desçam por esta.
- Mas isso é uma loucura, Jerônimo! Para que travarmos
contendas com mais famílias do que as com quem as temos? Cada
um desses homens tem amigos, e será em pouco toda a cidade contra
nós, que bem poucos somos!
- Jorge Ferreira tem razão, disse Diogo Lobo em ar de
zombaria. Todos esses peões têm filhas, e algumas bem bonitas.
Ora, para que havemos de pôr um namorado no aperto de cortar
as orelhas ao aborrecido pai de sua beleza? Vamos, fora tudo! Não
me cabia hoje a honra de dar-vos gasalhado. Porém, como nós em
comum podemos esvaziar ainda alguns canjirões, seria a maior das
loucuras se o não fizermos por causa de meia dúzia de vilões ruins.
Fora; fora tudo.
E saíram; não por a ladeira, mas por dentro de casa, para
o lado da rua da Misericórdia. Foram caminhando ao longo
desta até a segunda travessa que encontraram à direita e por esta
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desceram, sumindo-se no escuro e comprido corredor de uma das
casas que formava o canto, olhando também para a praia. Agora
os deixaremos entre o vinho, à sua vontade, por acompanharmos o
reverendo Lourenço de Mendonça, que em verdade bem tarde nos
lembra tal coisa.
Deixara ele a casa de Jerônimo Barbalho com mais indignação
que temor. Também não era estúpida e cega raiva de ver-se desacatado
quem lhe acelerava as passadas, mas sim o nobre empenho de atalhar
tantos males como os que afligiam a capitania. Era mister opor
uma barreira forte à torrente de escândalos com que a desenfreada
mocidade abalava a nascente cidade. Entre todos distinguiam-se no
requinte das maldades e no descaramento com que as praticavam
aqueles que, por sua nobreza, ou sua fortuna, contavam com a
impunidade. Começar por estes era melhor e mais seguro caminho,
porém mais perigoso e até quase impossível.
Todavia, como as grandes empresas são para grandes
homens, o virtuoso e sabedor prelado, sem esmorecer à vista das
dificuldades, meteu mãos à grande obra, começando por Lucas da
Silva, um dos mais ricos, orgulhosos e devassos mancebos dessa
época. Seus pais, sem pertencer à nobreza, mas acatados por sua
opulência, haviam negligenciado a educação do filho, deixando-o
a si mesmo entre os mancebos nobres de sua idade, que, soberbos,
ignorantes e libertinos, depravaram o coração do jovem Lucas da
Silva. Inferior a todos aqueles que já haviam assinado seu nome
com uma e muitas maldades, último entre seus companheiros, que
o não esqueciam peão, via-se o mancebo corrido e apupado porque
tremia na presença de uma mulher, porque enrubescia ao som de
sua voz. No furor das orgias inflamadas pelo vinho, tais motes lhe
davam os outros, que, mais de uma vez, saíra ele com a raiva no
coração, jurando que na volta traria larga soma de escandalosos
fatos com que se gloriar.
E um dia o demônio lhe guiou os passos, e a desgraça trouxe
para a rótula de uma pequena casa a mais bonita de todas as moças
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da cidade. Travaram-se de amores, que não relatarei a Vs. Ms.,
porque sou fraco em tais matérias, e só expressamos bem o que já
sentimos. Travaram-se, e em pouco a moça Susana deixou o fuso e
a roca, o pai e os deveres domésticos, até um cãozinho predileto,
deixou tudo pela rótula, melhor digo, pela rua, onde a certas
e determinadas horas passava o namorado Lucas da Silva. Muitas e
repetidas vezes esquecera este que seus companheiros o esperavam,
e isto só por ouvir as doces palavras de sua amada, ou para procurar
alguma mimosa flor de seu agrado, ou doces que lhe ofertava.
E tantas foram as vezes que, desconfiados, uns com más tenções,
outros por simples curiosidade, andaram-lhe nos passos e vieram a
descobrir o que ele não quisera que ninguém soubesse.
Correu logo pelas orelhas de todos a causa de seu
desaparecimento, e de tão danadas bocas correu pela cidade
a comentada nova dos amores de Lucas da Silva, e com ela a
infâmia da pobre Susana de Fróes, que teve de sofrer os mais
duros e terríveis tratamentos de seu pai – louco e ineficaz modo
de chamar à razão uma moça desvairada; pronto e infalível meio
de atirá-la na desgraça! De um lado, via a desaventurada moça o
juiz que a condenava sem ouvi-la, o homem que deixava de ser pai
para ser carrasco. O mundo, que infamava nela o que desculpava
em outras, que, por mais astuciosas e recatadas, sabiam dar cor
de virtude a grande crimes, via tudo quanto há de mais negro
e terrível. Do outro, os extremos de um homem que amava;
as grandezas que lhe ofereciam; a ventura, que ela se fazia ver
em tudo isso. E sem ter uma mãe que a guiasse. Ah! Quanto,
quanto vale uma mãe!... Sem a ter, a pobre moça fechou os olhos e
atirou-se no abismo.
Feliz com a posse daquela que adorava, festejado por seus
companheiros de libertinagem, que engrandeciam seu primeiro
desvio, e que por este caminho levavam-no a segundo, Lucas da Silva
cerrara os ouvidos às admoestações de seus pais e de seus verdadeiros
amigos, tendo e mantendo a manceba, sem dar-lhe das lágrimas do
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arrependido Pero de Fróes, que tarde enxergara o torto caminho por
que fora em sua ira contra a pobre e ainda inocente filha.
Nesta conjuntura, chegou do reino o reverendo doutor
Lourenço de Mendonça, presbítero do hábito de São Pedro,
que vinha nomeado por Felipe IV de Espanha, rei intruso de
Portugal, como prelado de São Sebastião do Rio de Janeiro. Não
foi ele o primeiro nem o único que veio encontrar o rebanho
desgarrado: as imoralidades e desenvolturas vinham de muito
longe, continuaram em seu tempo e ainda depois. Porém sua
ardente caridade não lhe sofreu ver tantos desmanchos e seu
zelo deslembrou-lhe a sorte de seus antecessores, cerrando-lhe
os olhos ao perigo e à dificuldade da árdua tarefa. Meteu mãos a
ela, como já o disse a Vs. Ms., e por Lucas da Silva, não que ele
fosse o mais perverso, mas porque era o autor da mais próxima
perversidade, daquela de que todos falavam.
Coadjuvado pelo governador Rodrigo de Miranda Henriques,
requereu o raptor de Susana de Fróes para que reparasse o mal que
havia feito. Porém o mancebo, ou enfadado já da desgraçada vítima,
ou instigado por seus devassos amigos, opôs uma resistência tenaz às
rogativas da moça, não quis atender ao que seus pais lhe ponderaram
e desacatou publicamente o prelado. Foi mister recorrer à força, e,
retido em uma prisão, só dela saiu para a igreja. Chegando-lhe à
porta, que há muito tempo não cruzava, como um endemoniado,
que assim o creram muitos, arremeteu com os que o cercavam e,
espada em punho, abriu caminho por meio deles. Os padres não
quiseram tocar-lhe, porque o julgaram presa de algum espírito mau,
e não estejam Vs. Ms. fungando, que a razão é muito plausível. Os
padrinhos não estavam com disposição de amarrotar seus vestidos
de festa; os outros convidados tiveram em conta os fios da espada,
de sorte que Lucas da Silva, aproveitando-se do medo de uns e da
condescendência medrosa dos outros, foi andando – é verdade que
um pouco apressado – e de forma que em caminho deixou o chapéu,
que denunciou seu coito.
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Tornados a si os assistentes, e vendo-se cada um deles com
a cara tão larga como o arco cruzeiro da igreja, quiseram lavar
a primeira nódoa de fracos e deram a correr atrás do mancebo,
seguindo-os de longe, e vagarosamente, o prelado, até que vieram
a encontrá-lo, como já fica dito, e que foi o mesmo que o não
tivessem encontrado, conforme ponderou o assisado jesuíta, sem
valer ao ancião a autoridade do cargo para arrancá-lo das mãos
dos companheiros.
Deixara o reverendo Lourenço de Mendonça a casa de Jerônimo
Barbalho e, subindo a ladeira, mandou por um dos seus domésticos
avisar o governador do que acontecera, pedindo-lhe que o ajudasse
com alguns homens d’armas, que de sua parte viessem prender
os criminosos. E em breve espaço, bom número de arcabuzeiros
cercava a casa. Como não era preciso vaivém para lançar dentro a
já arrombada porta, leve impulso a desconjuntou segunda vez, e,
entrando à casa, correram-na de cima abaixo sem que encontrassem
o que pretendiam. Tornados à rua, tiveram ordem de caminhar para
a Várzea, onde moravam os pais de Lucas da Silva. Porém um dos
peões lembrou que seria acertado mandar alguns soldados a pôr
cerco na casa da manceba, que talvez para lá tivesse ele ido.
Partiram, e não os seguirei eu, porque sei que vão mal em sua
diligência. Se a Vs. Ms. apraz, ficaremos por aqui perto, esperando
ocasião de saber o que vai lá dentro dessa casa, onde de espaço a
espaço uma gargalhada estrondosa anuncia a continuação da orgia.

II
Meia noite havia dado há muito, quando uma sombra rápida
como o pensamento, tendo-se mostrado no canto da rua, veio parar
em frente da porta. Abaixou-se, como quem procurava alguma coisa
no chão, e depois duas pancadas foram lá por dentro estrugindo; e
abriu-se uma janela:
- Quem é que a tais desoras vem incomodar-me?!
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- Jorge Ferreira Bulhão está aqui, perguntou uma voz argentina!?
- E quem sois vós, que o procurais?
- Clara de Estêvães, tornou a mesma voz, depois de breve hesitação.
A janela fechou-se; correram-se os ferrolhos da porta, e um índio
segurando uma bugia encaminhou a recém-chegada a uma grande sala,
onde o mais vergonhoso espetáculo se oferecia aos olhos. Hogarth,
Hogarth... Falta-me o teu admirável pincel para descrevê-lo; seria
atrevimento imperdoável se minha mão tentasse depois de ti pintar o
homem no mais abjeto estado a que pode conduzi-lo a intemperança!
Não, minhas mãos não farão a caricatura de teus quadros, e já que me
falecem forças para pintar o meu, fique-se em sombras na imaginação
de Vs. Ms.
Clara de Estêvães caminhou com visível repugnância até o
início da sala, procurando com tristes olhos entre os quatro mancebos
sujos de vinho e descompostos aquele que ali a trouxera:
- Jorge, disse ela, vendo que nenhum levantaria a pesada cabeça!
- Que voz é esta, disse Jerônimo Barbalho esfregando os olhos
empanados e fazendo esforço para levantar-se? Que voz tão suave,
que parece uma música do céu! Ó maldito Diogo Lobo, tu me
atraiçoaste com teus canjirões descompassados!
- Jorge, bradou segunda vez a moça, agarrando por um braço
o mancebo que despertara com o falar do outro!! Foge daqui, vem
comigo. Jorge Ferreira levantou a cabeça e ficou bom pedaço olhando
o alterado semblante da moça, como que juntando as confusas ideias
e depois estendendo-lhe os braços:
- És tu, Clara! Porém, onde estou eu, disse olhando admirado
à roda de si?!
- Em meio de um grande perigo, meu querido, sobre um vulcão
quase a arrebentar! Foge daqui, Jorge Ferreira. Em pouco esta casa
ficará cheia de soldados, que o governador em pessoa vem prender-te,
prender-vos todos. Ah, vem comigo, Jorge; vem comigo!?
- Quem fala aí em soldados, disse com voz trêmula Lucas da
Silva!? Que é da minha espada? Cortarei as orelhas do... E caiu sobre
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a mesa oprimido pelo vinho, como Jorge Ferreira tinha feito, sem
poder um e outro dar um passo.
Clara, vendo que o mancebo não se levantava para segui-la,
agarrou-o por um braço e conseguiu levantá-lo:
- Jorge, meu querido Jorge, o tempo corre, e os soldados
não tardam! Vamos, encosta-te sobre o meu ombro, que te
ajudarei; vamos!
E foi conduzindo-o devagar para a porta da sala. Porém, antes
de chegar a ela, cem archotes iluminaram a rua, e ouviu-se o pisar
compassado dos soldados.
- Tudo está perdido, disse Clara de Estêvães com desalento,
porque Jorge Ferreira, faltando-lhe o amparo da moça, que
involuntário terror afastara dele, caiu redondo no assoalho. Porém
sem demorar-se um instante, corre a trancar portas e janelas;
armada de forças sobrenaturais, arrasta para um próximo gabinete
o sonolento mancebo e, à primeira pancada que soou na porta
da rua, saiu ela para a sala vestida com as roupas de Jorge e,
encontrando um chapéu, enterrou-o nos olhos e foi tomar o lugar
que o mancebo havia ocupado. Porém ao assentar-se deu com os
pés na espada deles e, baixando-se, tomou-a, bem como [a d]os
outros três. Acabava de o fazer, quando o ruído das passadas se fez
sentir em uma sala próxima.
- Não é mister que entreis todos, disse contrafazendo o som da
voz. Basta que o governador entre, que não pretendemos resistir às
suas determinações.
E tendo ele entrado:
- Se quereis, prendei-nos, senhor, aqui estamos; aqui estão
nossas espadas. Porém fazei que se vão vossos soldados, ficando
apenas alguns para conduzir-nos à prisão sem este aparato, que porá
em alarme todas as ruas por onde passarmos.
- Foi preciso que o vinho vos pusesse mansos, disse o
governador com severidade?! Há quanto tempo fecho eu os olhos
sobre vossos desvarios?!
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- Senhor, nós estamos presos, atalhou a moça, que via com
desassossego começar uma repreensão justamente merecida.
- Sim, estais presos, e eu serei tão rigoroso convosco agora,
quanto tenho sido indulgente. Olá, Álvaro de Estêvães...
- Senhor, por quem sois, não façais vir esse homem para
prender-nos!! É meu inimigo e não me entregarei à prisão em
suas mãos!
- Eu sou quem manda, disse o governador atirando com as
espadas ao meio da outra sala. Álvaro de Estêvães, seis homens
d’armas e tu para conduzirdes estes senhores à melhor pousada!
- Meu Deus, salvai-me, disse baixinho a moça, levantando para
o céu as mãos!!
No mesmo instante entrou na sala um homem agigantado,
cujo rosto coberto por espessas barbas e bigodes tinha tão fera
aparência, que faria gelar de susto qualquer dos nossos meninos
de hoje, apologistas dos barbudos e bigodeados donzéis.
Era tal gigante um desses homens como hoje não se encontram,
um desses que seguravam montantes e vestiam saias de malha,
homens de ferro como as armas que os cobriam. Álvaro de
Estêvães, que assim se chamava, o qual, segurando por um braço
Jerônimo Barbalho, levantou-o de sobre a mesa e falando para
os companheiros:
- Vós outros, Paulo e George Bairão, segurai aquele que ali está
inda atracado ao pichel. Vós, irmãos Frisões, aquele outro, e vós,
meus filhos, tereis conta neste. Para mim, quero o que está vivo;
quero aquele vergonhoso com o seu chapéu enterrado até os dentes.
Ah, senhores filhos-d’algo, que bem pouca vergonha tendes, quando
se trata de furtar, ou seduzir uma pobre rapariga!
- Que diabo queres tu, disse Lucas da Silva dando um encontrão
no soldado que o segurava!?
- Levar-vos a descansar em boa cama, senhor cavaleiro,
respondeu Álvaro de Estêvães, que as tem preparadas o compadre
Gonçalo Tachoz, vosso hóspede que será. Vamos rapazes!
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E saíram, sendo a última Clara [de] Estêvães, que, como Vs.
Ms. hão de ter reparado, parece ter parentesco com o comandante
da escolta. Eu creio que sim, porém não é tempo de investigar agora;
mais adiante o saberemos.
Foram caminhando vagarosamente, porque os três mancebos
não davam lugar a mais, e já tinham percorrido a travessa e rua,
quando ao chegar ao largo da Misericórdia um alabardeiro do
governador se chegou a eles, entregando a Álvaro de Estêvães um
papel lacrado.
- Valha-me S. Brás, como é que hei de ler essas palavras com
este escuro!? Adiante, na prisão o faremos.
- E se for uma ordem de soltura, para que chegar lá, disse Clara
de Estêvães com a esperança no coração?
- Ordem de soltura? Estais a gracejar, senhor cavaleiro.
O governador não desfaz com os pés o que fez com as mãos. Demais,
eu não tenho vista de gato.
- Porém vosso compadre Brás Fialho mora ali...
- Olé! Como conheceis vós os meus? E o mais é que jurara eu
por a salvação de minh’alma, que não é esta a primeira vez que vos
ouço falar; desenterrai esse maldito chapéu...
- Lede a ordem, disse Clara afastando-se! Porque Álvaro de
Estêvães acompanhara as palavras com certo movimento que quase
a descobriu.
- Ora vá! Acordemos o compadre, para fazer a vontade ao
senhor cavaleiro; porém se a ordem for contra vós?
- Haveis de cumpri-la, qualquer que ela seja.
E, dando mais alguns passos, pararam junto de uma pequena casa.
- Quem bate lá de fora, perguntou rouca voz de mulher?
- Eu, Álvaro, senhora Brígida dos Santos. Abri e tende paciência,
que poucos instantes vos furtarei de sono.
Abriu-se a porta, e um como fantasma embrulhado em roto
lençol de estopa com um barrete de dormir, que talvez por ser de
noite não parecia branco, apresentou-se a receber as visitas:
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- Rondais por aqui esta noite, senhor compadre?!
- Não; vou levar à boa cama estes amigos. Porém recebi este
papel em caminho e quisera saber o que ele me diz. Ó senhora
comadre, chegai para cá essa bugia. E leu:
“Mando-vos que deixeis ir livremente os reteúdos (sic) Jerônimo
Barbalho Bezerra, Jorge Ferreira Bulhão e Diogo Lobo, tendo em
boa guarda o que é nome Lucas da Silva”...
- Lucas da Silva, repetiram a uma voz os dois velhos compadres
de Álvaro de Estêvães!
- Vós o conheceis, perguntou este?
- Se o conhecemos!? É o criado da nossa filha Eufêmia; pobre
moça! E que fez ele, senhor Álvaro, para que seja reteúdo (sic) em
boa guarda pelo governador?
- Eu não sei, mas estou bem contente polo conhecerdes, que,
por vida minha, nenhum quererá ser Lucas da Silva. Vinde cá fora
mostrar-mo. E saiu.
- Ó, Brás, salvemos o pobre moço, disse a velha puxando pelo
lençol em que estava embrulhado o marido, e que quase fica como
um São Sebastião sem flechas!
- Mulher, isso não é possível! Seria preciso enganar o compadre...
- Pois fica-te aí e deixa correr isso por minha conta...
E saiu atrás de Álvaro de Estêvães.
- Ora, olhai a cara deste, senhora Brígida; será o tal?
- Eu... Parece-me que não... Ah, não é este, senhor compadre;
vede que sou eu que o digo, não é meu marido!
- E este, será?
- Não, este não; por Santo Antônio vo-lo asseguro.
- Ora vede este; deve de ser por certo?!
- Não, não! Este não é Lucas da Silva, o filho de Matias da
Silva, o criado de minha filha!
- Então, já eu sei qual ele é.
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- Que dizeis, senhor Álvaro, exclamou a velha aterrada,
julgando que tinha sido descoberta a fraudulenta mentira?!
- Digo-vos que o conheço agora; é aquele magano, que ali está
com o chapéu enterrado até os queixos. Bem me queria parecer que
tanta vergonheira fingida é que se escondia para o deixarem mais à
larga e poder escapar-se. Segurai-o bem, rapazes!
- Porém, eu não digo que seja ele, replicou a velha tremendo;
e pode ser que vos enganeis...
- Diabo! Eles são quatro. Entre eles está Lucas da Silva, que
vós conheceis muito bem, como acabais de dizer. Daqueles três não
é nenhum; quem pode ser, senão este?! Porém vamos sempre ver-lhe
[a] cara...
- Não vos chegueis; para lá, disse Clara arrebatando a espada
de um dos soldados! Eu mostrarei meu rosto, porém ali dentro e só
a vós, senhora Brígida, ou a vosso marido.
- O que ele pede é justo, senhor compadre. Deixai-o entrar,
que nós vos responderemos por ele.
- Pois que entre; desconheço-me hoje com tantas indulgências.
E a moça entrou. O que lá passaram não sei, porém Brás
Fialho chegou à porta e disse para o compadre, que altercava com
um dos presos:
- Senhor Álvaro, um desses três mancebos é Lucas da Silva; eu
vou mostrar-vo-lhe.
- Não é preciso, meu compadre, aqui o tenho, que disse
por sua boca o que eu pretendia saber. O relento pôs-lhe fim à
borracheira; já temos [o] homem conosco. Ficai-vos com Deus, que
me vou eu a levá-lo.
E partiram. Álvaro Estêvães continuava por a rua adiante,
levando em meio de dois soldados Lucas da Silva. Os outros
retrocederam, carregando às costas Diogo Lobo e Jerônimo
Barbalho, depois de lhes haverem despejado as algibeiras para não
irem tão carregados. A porta da casa de Brás Fialho, que se havia
fechado logo que Álvaro partira, abriu-se novamente, e a tia Brígida
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dos Santos lançou o delgado pescoço cá para fora, observando se
ficara alguém por perto.
- Nada vejo, Clara, disse ela voltando-se para dentro. Podes
sair, e que o Senhor te guarde até que chegues à casa e sempre! Porém
espera: Brás, por que não vais acompanhá-la?
- Não, eu irei só, disse Clara de Estêvães saindo.
- Vê as consequências de uma mentira no que tu ias fazendo, disse
Brás Fialho para sua mulher, logo que esta fechou a porta?! Mentindo,
não salvavas o mancebo, porque amanhã se conheceria o erro e ele
seria novamente preso, e perdias sem remédio essa pobre moça, que
se meu compadre sabe que sua filha anda por estas horas da noite fora
de casa mata-a certamente; eu o conheço bem. Tresloucada, rapariga!
Deixar-se perder de amores por um mancebo que não casará com ela
e que há de fazer sua desgraça mais tarde, ou mais cedo...
- Que dizes tu, pois não é ela bem bonita!?
- Ai; é um dote bem pequeno para soberbo filho d’algo, e bem
funesto para ela!
- Ora deixa-te de profecias, que bem poucas mulheres há tão
loucas que, como eu, se queiram casar com ninguéns.
- Ah! Eu sou de teu parecer e ainda vou mais longe. Porém a
desgraça é não haverem muitos alguéns que se casem com mulheres
do povo só por seus olhos bonitos. Brígida, eu sempre ouvi dizer:
lé com lé e cré com cré! Vamos a dormir, que é melhor.
- Vai tu, que eu não tenho sono.
- E eu vou; fica-te aí lamentando a sorte das mulheres loucas
que se casam com peões como eu.
Clara de Estêvães, que em uma só noite vira tantas vezes o abismo
prestes a devorá-la, chegou à casa sem fôlego. E como não bastassem
tantos avisos e mortificações, ainda a esperavam aí novos perigos: seus
dois irmãos, que haviam conduzido Jerônimo Barbalho, chegaram
primeiro e altercavam à porta. A moça retrocedeu sem parar e foi por
longe buscar o muro de um pequeno jardim, que partia com a horta de
sua casa, que galgou com extrema dificuldade. Alguns minutos depois,
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veio abrir a porta a seus irmãos, que, sem reparar na vermelhidão de
suas faces e arfar do peito, foram deitar-se, depois de lhe haverem
dirigido virulenta apóstrofe, porque os fizera esperar tanto tempo.
Clara sentou-se. Seus olhos procuraram diversão às repreensões que
a consciência lhe murmurava e foram encontrar um painel de Santa
Margarida de Cortona, donde ela os desviou logo, dizendo tristemente:
- Criminosa, como tu foste, sou eu! Porém, quando chegará
para mim a hora do arrependimento?!...
Mas, por debaixo do painel e em cima de uma mesa, encontram
eles aberto um Amadis de Gaula, livro que ela estava lendo, quando
vieram chamar seu pai da parte do governador para ir prender os
quatros mancebos. Sua mão foi vagarosa até ele e trouxe-o aos lábios:
- Oh, tu me deste coragem para salvá-lo, disse ela apertando o
livro contra o peito!
Vejam Vs. Ms. como um livro pode tanto! E aqueles que
tiverem em sua guarda moças bonitas, porque as feias guardam-se
a si mesmas, aqueles que as tiverem bonitas, tenham conta em
arredar-lhes das mãos, não aquele, porque é inocente (e ainda
assim fez mal!), porém outros, que por i há modernos, os quais não
só dão coragem para cometer loucuras e praticar crimes, mas até o
ensinam detalhadamente.

III
Na manhã do seguinte dia não se falava em outra coisa, que
senão nos acontecimentos da véspera à noite, relatando-os cada qual a
seu grito, adulterando-os uns por conveniência, outros por costume.
Entre os cronistas de mais fé contava-se a tia Brígida dos Santos, que
levara toda a noite a concertar seu romance, apresentando-o logo
bem cedinho à sua vizinha Engrácia, quando esta, como fazia todos
os dias, viera à sua porta para pedir fogo. Só havia sido respeitado
um nome, o de Clara de Estêvães; porém seus desatinos relataram-se,
porque eram mui curiosos para que se lhes perdoasse. Mas esta
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circunstância necessária foi de terríveis consequências, porque abriu
largo campo à maledicência.
Descaía o sol por detrás das montanhas, que ao poente fecham
o formoso vale por onde em todas as direções se estende hoje
esta cidade, quando três cavaleiros pararam no alto do monte do
Desterro, pouco mais ou menos ali por o lugar onde vemos hoje o
convento das Freiras de Santa Teresa. E o que ia na dianteira, porque
o caminho não dava para que fossem dois emparelhados, voltando
o rosto sobre o ombro esquerdo ficou imóvel um instante e depois
exclamou, estendendo o braço:
- Lá o vejo, senhores, a tremular com a viração da tarde! Diogo
Lobo, tiveste uma feliz lembrança!
E os dois companheiros voltaram-se para o mesmo lado.
- Sim, sim, disseram ambos! Um galhardete vermelho caído
pela muralha e tão comprido que, quando o vento o deixa, quase
vem beijar as ondas.
- Mas, continuou o que primeiro falara, se daqui até às onze da
noite o tiverem removido para a Cidadela?
- Nesse caso não servirá o galhardete, porque o não
enxergaremos com o escuro da noite. Porém teremos na praia de
Santa Luzia três fogueiras, que nos verificarão esse teu pensamento.
Duas, se o governador o tiver mandado para onde primeiro esteve,
e uma, se o lugar para onde o levarem for tão oculto, que o não
possam descobrir seis penetrantes olhos, que vigiam os passos de
Rodrigo de Miranda e de Lourenço de Mendonça.
- Bravo, exclamaram os outros dois, e continuaram a andar!
Depois de haverem caminhado bom espaço, encontraram-se
com alguns homens de pé, que pareciam aguardá-los. E, deixando
a vereda da chapada, começaram a descer o monte pelo lado do sul,
caminhando adiante deles os peões, que com foices cortavam aqui e
ali algum ramo que embaraçava a estreita, tortuosa e íngreme pelada.
Quando chegaram à fralda do monte, já a lua se havia levantado no
céu e sua luz pálida, atravessando por entre os ramos das árvores,
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vinha quebrar-se sobre as armaduras polidas dos cavaleiros, que
caminhavam vagarosos, levando os peões os cavalos à brida para
que não se desviassem do carreiro perigoso e único caminho entre
o tremedal, que foi esse campo de Machado e Laranjeiras. Depois
que chegaram à praia do Sapateiro, que nós hoje chamamos do
Flamengo, homens de pé e cavaleiros apertaram o passo e em pouco
alcançaram o extremo, onde sobre as pedras ardia uma vastíssima
fogueira. Um assobio prolongado fez sair dos matos que cobriam o
monte da Glória vinte homens, metade dos quais estavam armados
de espadas e rodelas, os outros traziam remos.
- Que tendes para contar-nos, disse um dos cavaleiros para os
homens d’armas?
- Nada, senhor cavaleiro, respondeu um dentre eles.
- E a praia?
- Até agora, que são nove da noite, tem-se conservado cega:
ninguém olha de lá para nós.
- Então, canoas ao mar, e Deus conosco; mãos à obra, rapazes.
Os cavaleiros apearam-se, e os peões puseram a nado três
compridas canoas, onde se embarcaram todos, ficando apenas dois
dos que haviam acompanhado os cavaleiros segurando os três cavalos
e um mais que já aí estava arreado e pronto.
Tendo as canoas largado a praia, fizeram-se ao largo por um
pouco. Porém, como se uma resolução súbita tivesse mudado o
pensamento daqueles que as guiavam, voltaram-se rapidamente
todas três para a esquerda e dando a popa à barra partiram como
flechas em diretura (sic) ao forte de Santiago, a cujas muralhas em
breve se atracou uma com temeroso recato, ficando as outras duas
largas, mas em pequena distância do forte.
Ainda um dos remadores da proa buscava com as mãos na
muralha uma fenda, em que pudesse encastelar o gancho de um
cabo para amarrar a canoa, quando do alto se desenrolou uma escada
de corda, cuja extremidade veio cair no mar junto dele, e a pouco
espaço um homem desceu por ela:
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- Cia (sic), disse em voz baixa um dos cavaleiros, que vinha
dentro da canoa, a qual perlongando-se com a muralha recebeu
dentro o que descia, e que não era outro que senão Lucas da Silva.
Fizeram-se ao largo outra vez e, depois emproando com a
terra, desembarcaram no mesmo lugar onde haviam ficado os
cavalos. E pelo mesmo caminho voltaram ao monte do Desterro,
que desceram, e em vez de tomar o caminho da cidade, endireitaram
por uma senda que havia na raiz do monte, e que se chamou
Mata-Cavalos por ser de difícil trânsito.
Caminharam apressados quanto era possível, porque o que
deixavam feito devia ter feia consequência, e o dia aproximando-se
faria com que os reconhecessem, apesar de que dentro de tão cerrados
matos mais depressa se encontrariam animais ferozes que criaturas
humanas. Caminharam e com a primeira luz do dia chegaram a
uma soberba lagoa, que deixaram à direita, subindo pela encosta de
um monte, torneando-o sempre em ziguezague já com o sol fora.
Pela volta do meio dia fizeram alta em uma clareira e, depois de
breve refeição, tornaram a caminho. Era noite fechada, quando pela
segunda vez pararam, tendo caminhado mais de seis léguas em todo
o dia para chegar à fralda do Andara Grande.
Aqui os deixarei, para voltar com Vs. Ms. à cidade, onde a fugida de
Lucas da Silva, pressentida logo de manhã cedo, havia inflamado todos
os espíritos. Muitas casas foram cercadas, dando-se-lhes rigorosa busca.
O governador e Lourenço de Mendonça fizeram miúdas indagações,
porém como o murmúrio popular nascia de afetos diferentes,
a diligência das autoridades calou uns e satisfez a outros, de sorte que
dentro em um mês todos se haviam esquecido das cenas da noite de
9 de setembro, da fugida de Lucas da Silva e do desaparecimento dos
outros três mancebos, que não deixavam saudades a pais e maridos.
Só uma pessoa não pudera varrer da memória a lembrança de
um deles: Clara de Estêvães, pobre moça!! Com desassossego vira
ela seu pai sair uma e muitas vezes, nas diligências que o governador
mandara fazer, e terríveis horas de angústia passou té que ele chegasse,
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trazendo-lhe notícia alegre e consoladora. Este estado de contínuo
receio era uma diversão para sua alma cheia de amor; porém, depois
que decorrerem alguns meses, e que ela viu seu amante fora de
perigo, a saudade veio assaltá-la: a saudade, espinho do coração, que
seca a existência. Assim como no princípio desejara ardentemente
que fosse tão oculto o esconderijo dos cavaleiros, que ninguém desse
com ele, assim se desesperava agora por descobri-lo, interrogando
todo o mundo em sua desesperação e inadvertência.
- Não se me dava de apostar, disse um dia seu pai, a tempo que
ela pedia aos irmãos novas dos cavaleiros, não se me dava de apostar
que Susana de Fróes sabe onde eles se alaparam!!
Clara fez que não tinha ouvido a exclamação de seu pai e, logo
que pôde, correu à casa da manceba de Lucas da Silva.
- Inda há neste mundo um ente que me procure?! Um ente
que não se envergonhe de ouvir minhas falas, de olhar para meu
rosto, disse a desgraçada Susana, levantando meio corpo de sobre a
miserável cama, onde a retinha uma febre lenta, que a minava?!
Clara tapou com ambas as mãos o rosto. Tapou-o, porque lhe
vieram ao pensamento mil coisas, tais como a infâmia que morava
dentro dessas paredes e que parecia enterrar-lhe suas compridas e
recurvadas garras; os desvarios e, agora, a miséria dessa vítima da
desgraça, e até por seus próprios.
- Quem és tu e que me queres, continuou Susana de Fróes?
- Consolar-te, já que ninguém se chega para ti; acompanhar-te
em tuas lágrimas, porque sou tão desgraçada como tu mesma!
Susana abanou com a cabeça, apontando para um banco
meio quebrado:
- Senta-te e dize-me como é que a compaixão, que por mim
mostras ter, penetrou em tua alma. Porém não gastes palavras em
consolar-me, porque há chagas onde o remédio não aproveita.
Clara de Estêvães sentou-se e contou-lhe como amava Jorge
Ferreira; pintou seu desespero com exaltação e acabou rogando-lhe
que, se sabia onde se ocultavam os cavaleiros, lho descobrisse.
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- Desgraçada, como é que tendo em mim tão terrível exemplo
não abres os olhos ao perigo, não enxergas que igual sorte te aguarda?!
Eu não sei onde essas feras se acoitam, porém se o soubera, não seria
a ti, inexperta moça, que eu o diria; seria ao governador...
- Que! Pois entregarias Lucas da Silva ao carcereiro?!
- Ao carrasco o entregaria eu!
- Porque nunca o amastes, disse Clara de Estêvães levantando-se
para sair.
- Nunca o amei!? Oh, que tu não sabes como fere no íntimo
d’alma o desprezo de um homem que amamos e que nos abandona!
Ouve-me, não te vás sem que eu tenha arrancado de tua alma
essa paixão, que te fará desgraçada toda a vida! Não corras à tua
perdição, ouve-me!
Porém Clara já tinha saído e não lhe ouvia as palavras. Susana
ficou muito tempo imóvel com os olhos pregados na porta, como que
esperando que ela voltasse; depois deixou cair a cabeça para o peito:
- Assim fui eu, disse por fim desprendendo um profundo
gemido. Assim fui insensata e amante. Porém esta não chorará,
como eu choro hoje! Não, que a salvarei, apesar seu [e] das unhas
desses monstros. A morte, que tantas vezes tenho chamado, não me
tocará antes de salvá-la.
E atirou-se fora da cama. Revestida de força sobrenaturais,
vestiu seus andrajos apressada e saiu, sem saber para onde fosse,
porque essa, que queria salvar, encobrira-lhe o nome e tampouco
lhe dissera onde morava. Cansada de correr ao acaso, sentou-se na
soleira de uma casa e, ou porque o exercício violento que havia
feito agravasse a enfermidade que a matava, ou porque sendo o
entusiasmo [o] que lhe dava forças e, destruindo-o, a inutilidade de
sua busca prevalecesse o corpo molesto sobre a alma enfraquecida,
como quer que fosse, Susana ia perder os sentidos, quando um
braço vigoroso a susteve:
- Está doente, pobre mulher, disse o que a segurava? É talvez
fraqueza, porque estás tão magra... Ó Clara, dá-me um copinho [d]e
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vinho para esta pobre! Entrai cá para dentro; não se diga que Álvaro
de Estêvães deixa morrer na soleira de sua porta os desgraçados, e
que seu coração condiz com a ferocidade do semblante.
Porém Susana recusou a segunda oferta, embrulhando a
cabeça no esfarrapado mantel, para não ser reconhecida por Clara de
Estêvães, que já apresentava o copo com vinho, que aceitou e bebeu.
O licor e a alegria de haver encontrado o que procurava deram-lhe
novamente forças e partiu, apesar das rogativas de Álvaro e de sua
filha, que a queriam reter por mais alguns instantes.
Sua miserável casa tomou um novo aspecto: foi varrida e
arejada; os móveis, apesar de quebrados, foram postos em ordem,
e ela procurou em que se ocupar para ganhar o pão de cada dia, que
as ideias de infâmia e de morte haviam sido substituídas por outras
mais nobres. Ela queria viver para salvar essa pobre moça, e o Senhor
as tinha feito encontrarem-se, para que mutuamente se socorressem.
Passaram-se muitos dias e meses. Susana, que havia recuperado
completamente a saúde do corpo e, à força de trabalho, afastado a
miséria, mudara-se para uma pequenina casa fronteira à de Clara
de Estêvães, sem contudo dar-se a conhecer, porque conselhos não
venceriam a obstinação da moça, portanto eram desnecessários e
perdidos; e Álvaro, se lhe soubesse o verdadeiro nome, sem remissão
lhe fecharia a porta.
Um ano ia findar-se depois dos acontecimentos que havemos
referido, e Clara, que em todo ele procurara saber novas de seu amante,
sem que a mais pequena lhe chegasse, desesperou de encontrá-lo e
deixou-se cair em profunda melancolia, moléstia que deu [o] que
fazer aos mais abalizados discípulos de Hipócrates daqueles tempos.
A viúva Marta, que este nome havia tomado Susana de Fróes, muitas
e repetidas vezes lhe perguntara a causa, sabendo-a; porém a triste
moça sem esperança guardou consigo seu segredo, pretendendo
levá-lo à sepultura.
- Não sei mais que hei de fazer, minha boa vizinha, dizia o
velho Álvaro com as lágrimas nos olhos! Sabedores mestres tenho
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chamado, mas nenhum lhe atina com a moléstia, e minha pobre
filha vai-se para a cova a passos desmarcados!!
- Eu o vejo, senhor, e, como vós, sinto-o dentro d’alma...
- Já me quis lembrar senhora Marta, que algum rapaz lhe
tivesse desandado o juízo; porém errei, que não pode ela ouvir falar
de homens diante de si.
- Pois se fosse eu, diria que tinha acertado, atendendo a essa
circunstância.
- Que dizeis?!
- É uma lembrança minha.
- Porém ides enganada; não passa de bruxaria que lhe fizeram.
Hei de mandá-la ao Hospício...
- Olhai, aí vem ela.
- Triste sempre, não, minha vizinha? Eu nem quero olhar-lhe
para o rosto, que me corta o coração.
- Não, não! Alegre, com o riso nos lábios; não ouvis sua voz?
- Pois é ela quem canta?!
No mesmo instante Clara de Estêvães entrou pela porta dentro
trazendo em uma mão um ramalhete de flores e na outra um pequeno
embrulho. E, sem reparar em seu pai e na vizinha Marta que a observava
com desinquietação, ia fechar-se no seu quarto, quando Álvaro a
chamou, abrindo-lhe os braços. Ela voltou-se e correu para abraçá-lo;
porém, como se uma mão de ferro a segurasse em meio do caminho,
parou, seus joelhos dobraram-se e caiu com as mãos tapando o rosto.
- Meu Deus! Que tens tu, Clara, disse o velho correndo a
segurá-la?!
E a moça não podia responder-lhe, tantas eram as lágrimas que
lhe rolavam pelas faces, tantos os soluços que lhe embargavam a fala.
- Ai, senhora Marta, disse o velho logo que a filha deixou a
sala! Cuidei que a minha Clara já estava boa, porém minha alegria
só durou um instante!!
Porém a fingida viúva não dava atenção ao que dizia Álvaro de
Estêvães. Em sua cabeça rolava um triste pensamento: ela julgava
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ter adivinhado a causa da súbita mudança de Clara de Estêvães
e, desgraçadamente, acertara. O coito dos cavaleiros havia sido
descoberto por a moça, e perigosa e estranha tenção lhe entrara na
cabeça. A posição suplicante que tomara, ouvindo a voz de seu pai,
era já motivada pelo remorso do engano que maquinava, e, aos olhos
penetrantes de Susana, a confissão circunstanciada de seus desenhos
criminosos e loucos.
- Adeus, senhor Álvaro, disse ela levantando-se; tende conta
em vossa filha, que me parece em mais perigo do que nunca!
- Sim, sim, minha boa vizinha! Eu vou a correr ao Hospício
falar com o P...
E no outro dia Clara de Estêvães foi ao exorcismo. Porém a
bruxaria que levara no corpo tornou com ela, sem que as palavras
hebraicas do reverendo tivessem poder contra as de um pajem de
Diogo Lobo, que fora quem instruíra a moça do lugar de refúgio,
onde estavam os cavaleiros. Álvaro de Estêvães aplaudia sua
lembrança, porque a dissimulação de sua filha cegava-o.
Correu vagarosa uma semana, vagarosa para Clara de Estêvães,
que esperava o domingo com impaciência. Porém, o desejado dia
chegou; o dia em que Álvaro de Estêvães costumava ir à fortaleza
de Santa Cruz da Barra visitar um amigo, que aí fazia contínua
assistência. Partiu de sua casa no quarto d’alva alegre e satisfeito,
sem pensar na desgraça que o aguardava na volta.
A viúva Marta, que de há muitos dias se levantava a iguais horas,
viu-o sair e sentiu um aperto no coração, que não pôde explicar.
Seus olhos acompanharam-no até o fim da rua e depois, voltando-os
para defronte, viu um vulto que se estendia pela janela da casa de
Álvaro, como que vigiando o que [se] passava. Recolhendo-se,
a pouco espaço segunda vez se abriu a porta, e um homem com trajos
militares saiu por ela. Fechando-a sobre si, atirou a chave por debaixo
e caminhou em sentido oposto àquele por onde se fora o velho de
Estêvães. Susana, que vira tudo isto, lançando mão de seu manto
pôs-se na rua e foi seguindo o incógnito em seu caminhar apressado.
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IV
Deixamos em silêncio um ano inteiro os quatro cavaleiros,
porque sua vida de um dia foi a de todos. A montaria ocupava-os todas
as horas do sol, e as noites passavam-nas a dormir, porque o vinho era
escasso entre os matos, e não havia por perto moças belas e inocentes,
que se deixassem seduzir. De tempos a tempos vinha um à cidade a
saber novas, porém levava-as sempre tão más, que se resolveram a
esperar outro governador, porque Rodrigo de Miranda mostrava-se
inflexível a todos quantos iam pedir o perdão dos quatro desterrados
voluntária, ou forçadamente, como a Vs. Ms. aprouver. Contavam-se
8 dias do mês de setembro do ano 1634, e seriam 3 para 6 horas
da tarde, quando uma matinada de cães e pisar de cavalos se sentiu
no terreiro espaçoso, que ficava em frente da casa que habitavam os
cavaleiros. Chegavam eles de uma caçada: duas antas, uma queixada e
diferentes outros animais escorrendo sangue às costas dos peões bem
mostravam que o dia tinha sido feliz, e as ruidosas risadas dos quatro
mancebos anunciavam sua alegria.
- Juro-vos pelas barbas de meu trisavô, que comeria metade
dessa queixada que Lucas da Silva matou, se bem assada estivera ela!
- Que valem juramentos por as barbas do velho que morreu lá
em África, às lançadas com agarenos?! Tu não comerias um quarto,
Jorge Ferreira, apesar de tua fome, que bem sei é grandíssima.
- E se o comera, que perderias tu?
- Tudo quanto me vier hoje da cidade, e vede que não aposto
bagatelas, porque Brás Fernandes deve trazer-me um almude de
vinho, entre outras coisas.
- Aceito, disse Jorge Ferreira rindo-se a rebentar! E como o meu
pajem também para lá foi, tudo o que vier para mim te pertence,
se ganhares.
- E eu mais Diogo Lobo apostamos em como tu perderás, Jorge
Ferreira, devendo ser dividido entre nós três o que topares.
- Vá feito.
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- Mas também apostamos que Lucas da Silva há de perder...
- Como diabo é isso?!
- Sim, é uma aposta em que sempre ganharemos, quer perca
um, quer outro.
- E sem arriscardes nada, disseram os dois!?
- Está bem visto.
- Porém eu é que não estou muito conforme com vossas apostas,
disse Diogo Lobo, porque não esperarei que se apronte o quarto da
queixada com esta dor no estômago.
- E o mais é que tens razão, Jorge Ferreira. Darás tua prova de
comedor no quarto de veado, que nos sobrou de ontem? Que dizes?
- A ele!
E sentaram-se de redor da mesa e todos comeram, como se
todos houvessem apostado. Jorge Ferreira, especialmente, movia
os queixos com tanta ligeireza, que a todos pareceu pouca coisa a
formidável perna de veado para tão largo estômago. Porém a fome,
diminuindo-lhe a cada bocado, fazia-o esmorecer na liça. As risadas
dos companheiros animaram-no largo tempo, mas o estômago
prevaleceu contra a soberba e estultícia do mancebo, arrojando-lhe
pela boca fora o que não podia conter.
- Perdeste, disse Lucas da Silva. Será meu quanto te mandarem
hoje da cidade.
- Alto com isso, será de nós três!
E em lugar de acudirem ao companheiro, disputavam entre si
o incerto e mal ganhado prêmio. Porém suas risadas e ditérios foram
interrompidos súbita e temerosamente pela aparição de um arcabuzaria,
que encostado no umbral da porta olhava para eles sem dizer palavra.
Foi tal o susto que se derramou entre os quatro, que nem repararam
no abatimento do recém-chegado, que para ter-se nas pernas mister
lhe fora o umbral da porta. Só viam seus olhos brilhantes como duas
brasas em meio do afogueado rosto, sua boca descerrada mostrando
dupla ordem de alvos dentes, e uma das mãos estendida sobre a catana,
enquanto que a outra sobre o peito buscava talvez um punhal.
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- Não me conheceste, Jorge, disse o arcabuzaria, ou Clara de
Estêvães, que um e outra fazem um só e mesmo indivíduo? São estes
vestidos que me desfiguram, e não o teu esquecimento e indiferença
quem te retém nesse banco, não é assim meu querido?!
Porém, se com dificuldade podia expressar-se Clara de Estêvães,
opressa pelo cansaço e alegria, também o espanto dos cavaleiros lhes
amarrara a voz na garganta. Porém, depois que o formoso granadeiro se
aproximou da mesa e que, tirando a barretina, seus compridos cabelos
lhe caíram em ondas pelo rosto e ombros, uma risada geral pôs fim ao
terror, que no primeiro introito lhes inspirara a aborrecida farda.
- E como pudeste saber que aqui estávamos, disse Jorge Ferreira
com azedume para a moça, que se havia sentado junto dele?!
- O meu amor te buscou um ano, porém venceu, e sou feliz.
- Porém fizeste mal em vir, porque poderiam seguir-te e
descobrir-nos.
- Ah! Ah! Ah! Vede vós Jorge Ferreira arrepelando-se, porque
perdeu a aposta! Confessa que não terias dito tal coisa se a tiveras ganho?!
- Havia de dizê-lo, porque tenho muito respeito às casamatas
de Santa Cruz da Barra e Santiago! E se tu lá passas bem, Lucas da
Silva, eu, que nunca lá dormi uma noite, não quero experimentar.
- Vede que prudência! Mas, por felicidade nossa, chega-lhe
sempre depois de fazer as loucuras. Vamos, Jorge Ferreira, supõe que
perdi. Recebe o que me trouxer Brás Fernandes, porém o prêmio de
minha aposta não o largo das mãos.
E lançou um braço ao redor do pescoço de Clara de Estêvães,
que, repelindo-o indignada, olhou com espanto para Jorge Ferreira.
- Não vieras cá onde não te chamaram, disse ele com indiferença
levantando-se.
- Jorge, clamou a moça, enxergando o espantoso abismo aberto
debaixo de seus pés!!
- Não o acuseis, disse Jerônimo Barbalho chegando-se para
perto de Clara. Não vedes sua desesperação? Ele é vítima de sua
palavra, tende paciência, minha bela.
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- Não vos chegueis, senhor!! Vede que seria vil e infame...
- Dar um beijo em uma moça bonita como vós?! Estais gracejando.
E Clara de Estêvães ia levantar-se, mas os três mancebos
a seguraram.
- Pois já vos queríeis ir, disse Diogo Lobo sorrindo-se? Já me
fizestes uma visita, porém estava eu tal nessa noite, que vos não pude
receber dignamente...
E não acabou seu aranzel, porque uma formidável bordoada no
alto da cabeça o atirou sem sentidos sobre a mesa, rolando esta pelo
chão com tudo quanto tinha em cima. Lucas da Silva e Jerônimo
Barbalho largaram assustados os dois braços da moça, que retinham,
a qual, vendo-se livre, correu para a porta.
- Segue-me, Clara, disse uma voz ao ouvido da moça, que em
sua perturbação não atinava com a saída da casa! No terreiro estavam
dois cavalos arreados.
- Monta, disse o anjo da guarda de Clara de Estêvães!
E esta, sem querer saber quem tão generosa e oportunamente
viera em seu auxílio, montou e partiu. Seu cavalo, açoitado sem
piedade, voava sobre o terreno desigual, que muitas vezes a pôs em
risco de cair. Porém ela sentia atrás de si o pisar de algum que a seguia
e chamava, e só depois que suas forças começaram a abandoná-la é
que deixou o cavalo a passo, encomendando-se a Deus.
- Estamos fora de perigo, disse o cavaleiro que seguia Clara de
Estêvães! Não é preciso corrermos à rédea solta, porque as pernas
desses miseráveis não valerão as de nossos cavalos, e os animais que
lhes lá ficam, tarde os hão de encontrar para apanhar-nos.
Clara voltou-se e, apesar do escuro da noite, reconheceu que
quem a seguia, e salvara, fora uma mulher.
- E quem sois vós?!
- Marta, vossa irmã, vossa mãe em amor e devoção!
- Marta! Oh! Minha irmã e minha mãe; sim, disse a moça
caindo sobre o arção da sela, banhada em lágrimas!! E eu que não
quis ouvir o que me disseste uma vez, louca e imprudente!
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- Vamos, toca o teu cavalo, para que o dia não nos apanhe ao
entrar na cidade. Apressemo-nos para que, se ainda é possível, teu pai
não sofra a crua dor que lhe causará tua criminosa imprudência.
E continuaram a caminhar, entrando à cidade com o primeiro
alvor da manhã. Porém Clara não pôde passar tão livremente, que
não suspeitassem dela os curiosos vizinhos. Porque seus irmãos, que
estavam de serviço ao governador, vindo bater à porta no domingo
por tarde, não a encontraram, e se não fora a viúva Marta, que
asseverou a Álvaro de Estêvães ter sua filha passado o dia todo com
ela, a pobre Clara ficaria perdida.
- Minha boa vizinha, disse Álvaro, eu vo-la entrego. Daqui por
diante irei descansado para onde me mandarem, sabendo que fica
em vossa guarda. Tenho reparado em que cada dia remoçais, porque,
quando vos vi pela primeira vez de minha vida, pareceste-me uma
velha. Porém tenho reparado também que, se vosso rosto remoça,
amadurece-vos o juízo. Olhai, que não são lisonjarias isto que vos digo,
e a prova é que ponho em vossas mãos o que tenho de mais precioso.
- E eu o guardarei bem, senhor.
- Não tenho desconfiança de minha filha; porém ela é moça...
Ó, senhora Marta, não vos parece o governador aquele homem que
para aqui se dirige?
- É ele mesmo, senhor Álvaro. Adeus, que pode ser que venha
a falar-vos.
- Ah! Não é possível, disse o velho acompanhando até a porta
a viúva que saía.
E Rodrigo de Miranda, apeando-se, entrou com efeito em sua casa.
- Álvaro de Estêvães, tenho que cometer-vos uma diligência
de importância, para a qual é preciso tento e força. Amanhã ireis à
minha casa e sabereis o que de vós quero.
- Irei, senhor, irei.
E o governador saiu.
- Então, que vos dizia eu, senhor Álvaro, disse Marta entrando
novamente?
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- Adivinhastes, senhora Marta. E o mais é que, aqui em segredo,
dalgo importante se trata. Porém como o governador precisa tanto
de meu siso, como de meu braço, deixai-me ir pôr a minha boa
espada, que se está consertando. Aí vem Clara; ficai-vos com ela,
senhora vizinha.
- Clara, tu foste à casa do governador, disse Marta, logo que
esta entrou?!
- Fui; e então?!
- A vingança é indigna...
- Oh! Quando recebemos desprezo e afrontas em troca de amor...
- Cala-te! Dize antes que nunca o amaste.
- Ó, Marta, quem amaria como eu amei esse miserável!?
- E quem amaria, como eu amei um deles?
- Tu, Marta!?
- Eu, Susana de Fróes, a quem tu condenaste em teu desvario
de amor, sem quereres ouvir a desonra, a desesperação, a desgraça,
que te falavam por minha boca! Eu, que do fundo do abismo é que
pude conhecer a diferença que vai entre uma vilã pobre e a soberba
altura dos ricos e poderosos.
- Marta, perdoa-me!
- Oh! Tu eras inocente e crédula, amante e cega, e disse-me
aquela palavra, que noutra ocasião me transpassaria o peito, porém
que a razão ouviu em teu benefício. Meus crimes, que levaram à
sepultura meu desgraçado pai, ralavam-me a alma, e eu queria
morrer. Porém tu apareceste, e jurei salvar-te, porque uma boa ação
junta ao arrependimento poderá alcançar-me o perdão de Deus e de
meus pais, que me veem lá do céu, se não me alcançar o dos homens.
Não te crimino pelo que fizeste, porque naquela época eu faria outro
tanto. Hoje, pois que reconheço ser quando menos tão culpada
como ele foi em minha desventura. Porém o que fizeste está feito,
e será uma fortuna que o governador os mande para uma fortaleza,
que só estando eles debaixo de ferros terá alívio esta cidade. Se tu
souberas, Clara, quantas desgraçadas por aí gemem no silêncio!
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E continuaram a conversar por muito tempo, relatando
Clara de Estêvães em como se oferecera ao governador para guiar os
soldados que deviam prender os quatro mancebos, consentindo-se-lhe
ir mascarada e vestida de homem. Susana quis tirar-lhe da cabeça
semelhante intento, oferecendo-se para ir em seu lugar, mas só pôde
conseguir que a acompanharia. No seguinte dia, Álvaro de Estêvães
esperava na entrada de Mata-Cavalos pelo guia, que devia conduzi-los
através dos matos. Eram oito horas da manhã, quando apareceram
dois cavaleiros mascarados, que deram sinal para marchar, depois de se
haverem colocado um na frente, outro na retaguarda. Pelas seis horas
da tarde, o cavaleiro que caminhava na frente voltou-se e fez sinal com
a mão para que parassem. Desmontou e perdeu-se numa volta aos
olhos de todos, voltando logo depois.
- Então, disse o outro cavaleiro que, sabendo a causa porque
haviam parado, se passara adiante dos homens d’armas?
- Tudo está fechado. Temeram que os denunciássemos e fugiram!
- Talvez que não. A caça ocupa-os todos os dias; esperemos.
- Clara, já não tens desculpa que me dares! Temos guiado os
soldados até aqui, pouco mais falta...
- Pois então esperemos, Susana. Deixa-me ver esses miseráveis
amarrados, caminhando a pé para a cidade!
E estavam nesta discussão, quando se ouviram latidos de cães,
que denunciaram a chegada dos quatros mancebos.
- Senhores cavaleiros, que é preciso fazer-se, disse Álvaro de
Estêvães, adiantando-se?
- Fazei entrar no mato por um e outro lado parte de vossos
homens d’armas, e o resto caminhará para diante conosco.
A ordem foi executada. Pouco depois, ouviu-se um tiro de
arcabuz, e os soldados investiam com a casa. Clara Estêvães,
atirando-se do cavalo, ia entrar também, mas Susana retendo-a:
- Onde vais tu, louca?! Queres expor-te a ser reconhecida?...
Acabava de falar, quando uma porta que ficava fronteira se
abriu, e Jerônimo Barbalho saiu por ela correndo.
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- Para, miserável, disse Clara apressando-lhe a ponta de uma espada!
O mancebo, sem perder o acordo na presença do perigo,
afastou-se e correu para o mato, seguindo-o de tão perto Clara de
Estêvães, que duas vezes o alcançou com a espada, ferindo-o na
cabeça e ombro.
- Fugiram-nos, disse Álvaro ardendo em raiva; porém não irei
hoje para a cidade sem fazer bater estes matos!!
Clara de Estêvães olhou para Susana que, voltando-se para o
velho, disse-lhe.
- Pois ficai, que nós iremos, porque é desnecessária aqui
nossa presença.
E partiram ambas.

V
Terão Vs. Ms. ouvido dizer muitas vezes que o diabo guarda
os que o servem, e é uma verdade. Porém eu entendo que só os
guarda ele enquanto que os não tem seguros no caminho do
inferno, depois deixa-os correr livremente, porque cada um de seus
passos leva-os à perdição eterna. Ora bem, como vimos no capítulo
antecedente, veio o diabo em socorro dos quatro mancebos, pois
que só ele poderia tirá-los de tão apertado lance. E nem o rancor
das duas moças, nem as diligências de Álvaro de Estêvães e de seus
arcabuzarias valeram contra o poder do anjo das trevas, que levantou
altíssimas montanhas entre os soldados e os quatros cavaleiros, abriu
profundos abismos, soprou nuvens de poeira e até tomou formas de
animais horrendos para protegê-los, não podendo, todavia, ter mão
na espada de Clara de Estêvães, que arranhou sofrivelmente um de
seus quatro protegidos. São coisas estas que não se podem explicar, e
Vs. Ms. hão de acreditá-las por fé, se quiserem.
Porém Lourenço de Mendonça, ou porque tivesse suas razões
para não acreditar nas maravilhosas narrações dos expedicionários,
ou porque tivesse pouco que fazer, começou de espalhar que o
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governador protegia abertamente os mancebos, mandando para
prendê-los soldados imbecis ou comprados, o que revoltou Rodrigo
de Miranda e ainda Álvaro de Estêvães e seus companheiros,
alguns dos quais tinham ficado bem escalavrados das espadas
dos cavaleiros e das pesquisas no mato feitas por ordem de seu
comandante em toda a noite de 8 para 9 de setembro. Os jesuítas,
a quem o prelado protegia escandalosamente, tomaram a peito a
defesa do que este dizia, e o povo, que os aborrecia do fundo do
coração, não sei por que causas, levantou-se contra Lourenço de
Mendonça e contra eles, não perdoando uns e outros maneiras e
modos de se ofenderem e defenderem.
Muitos meses se volveram nestas encarniçadas e perigosas lutas,
esquecendo-se por uma nova rixa os motivos de antigos ódios, de sorte
que os quatro cavaleiros, se não passeavam ainda pelas ruas da cidade,
não era porque lho estorvassem, mas porque ignoravam o estado
dos ânimos a seu respeito. Susana de Fróes, que todos asseveravam
ter embarcado para o Reino, não podia mais autorizar as reclamações
justíssimas do prelado, que desde muito as deixara, refletindo que o
povo insolente não deixaria passar tão seguro motivo para vingar-se dos
jesuítas e dele mesmo. O governador, ofendido pela injusta arguição
de Lourenço de Mendonça, tinha assinado o perdão dos mancebos,
atendendo primeiro ao seu amor-próprio, depois às instâncias das
famílias dos desterrados e, em terceiro lugar, ao desaparecimento da
manceba. Ora, sabendo tudo isto, Clara de Estêvães e a viúva Marta
quebravam a cabeça em conjecturas, supondo uma em sua raiva que as
feras haviam devorado os cavaleiros, a outra que, fugindo para o sertão,
os índios os haviam aprisionado, sem que uma e outra acertassem.
Os leitores, que desapaixonados terão feito a coisa por menos,
desejarão saber o que foi feito deles depois do formidável susto por
que passaram, e eu vou relatar quanto me chegou à notícia.
Desde a fatal noite das apostas, em que Diogo Lobo pagou
por todos, Jorge Ferreira insistia com os companheiros para que se
entranhassem no sertão, desconfiado, não tanto da que mais havia
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de temer, senão da que mais temerosa se fizera, porque Susana de
Fróes havia sido reconhecida.
- Olhai que essa mulher nos há de ir denunciar, dizia ele em tom
profético!! Sua raiva – aí tendes uma boa amostra na cabeça de Diogo
Lobo –, sua raiva não deve contentar-se com tão pouco. Os soldados
virão, e os calabouços de Santa Cruz da Barra nos esperam!
Porém os companheiros incrédulos e destemidos respondiam
com chascos aos prudentes avisos e advertências de Jorge, e um dia
chegou em que se verificaram, sem valerem os feros e as roncarias,
com que nesse mesmo dia haviam sido respondidos. Acossados ainda
aos matos pelos arcabuzarias de Álvaro de Estêvães, só depois de
três dias tiveram leve descanso e puderam reunir-se. Um rancho de
palha, que no centro da floresta lhes servia para ponto de reunião nas
caçadas, serviu-o também agora que eram eles, não monteadores,
porém monteados. E, depois de passarem ali o quarto e [o] quinto
[dias], conhecendo quanto valia um pedaço de pão seco, que um
servo por acaso deixara, desesperados com fome voltaram à casa,
resolutos a trocar pela vida a liberdade.
Eu digo trocar pela vida a liberdade, porque suas inaptidões
cegavam-os a ponto de não verem e não aproveitarem os mil recursos
que lhes oferecia a pródiga natureza, chorando os mimos que,
mesmo no desterro, lhes chegavam da cidade, e tendo que levar de
mau passadio muitos dias a eito era mais insuportável do que o mais
escuro e fétido calabouço. Depois, as feridas de Jerônimo Barbalho,
cuja gravidade não podia ser apreciada por eles, davam-lhes sérios
receios; e por isso voltaram.
Tudo aí se achava no mesmo estado em que o haviam deixado,
menos a ceia, que os soldados haviam capturado para que se não
perdesse de todo a diligência. Também haviam desaparecido algumas
moedas de ouro e prata, que naturalmente levaram os gambás e
tatus, porque se tinham esquecido de fechar as portas. O mais, tudo
estava no seu lugar quando os cavaleiros chegaram, um dos quais foi
com repugnância servir de cozinheiro, enquanto escolhiam dentre
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os dois que ficavam um que partisse para a cidade e a todo o risco
trouxesse um esculápio, que remendasse a cabeça do mal-aventurado
Jerônimo Barbalho, que, febricitante, fazia rir os companheiros com
os mais engraçados disparates.
Pensadas as feridas de Jerônimo, sabendo os companheiros
pela boca do mestre Fernão Egas Feiteiro que de pouca monta
eram, sem detença se puseram a caminho para o sertão, contra
a vontade do ferido, que ardia em desejos de vingança. E o mais
que puderam acabar com ele foi que ficasse deferida para daí a
alguns meses, consentindo na partida. Seguiram em direção
a Jacarepaguá, que, apesar de ocupado por uma tribo – verdade é
que de pacíficos selvagens –, escolheram para assento, convidados
pela amenidade do lugar e grossura da terra e abundância de caça,
que fazia no desterro suas delícias. Aqui passaram muitos meses
a mesma vida que dantes ensinavam, agora como hóspedes, se é
que não eram eles mestres no ofício de vadios. Aí passaram muitos
meses e tantos que se escoou todo o ano de 1635 e já corriam dias
de março de 1636.
- Nossa caçada de amanhã será formidável, dizia Jerônimo
Barbalho entrando pela porta de sua abandonada casa de Andaraí.
Amanhã não temos necessidade das pernas de nossos corredores, nem
a besta e os galgos nos servirão de muito. Outros mastins e outras
armas carecemos, e tenho-os eu de bom faro e tenho-as bem formosas!!
- Mas não te acompanharei eu na caçada; por aqui me ficarei.
- Fica-te Jorge Ferreira, ficai-vos todos, que vos não hei mister!
Eu recebi a afronta, corri o perigo, curti as dores, assanhei o desespero
e dirigirei a vingança. Eu, que tomei sobre mim o ódio de Rodrigo
de Miranda e desse vil padre, por salvar-te, Lucas da Silva!!
- E já te disse eu que não iria à cidade hoje?!
- Pensei-o bem, porque sempre tens sido dos primeiros em
contrariar minhas tenções...
- Porque são loucas, atendendo à causa que lhes dás! Ouve-me
pela última vez que falarei a tal respeito. Aborreço, como tu, Lourenço
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de Mendonça; não o defendo por conveniência, pois que de nós
todos sou eu o que ele mais odeia. Porém não posso acreditar contigo
que fosse ele um dos cavaleiros mascarados que acompanharam os
soldados e, muito menos, que fosse quem te feriu com sua espada.
O prelado é altivo e colérico, mas não chegaria a tal ponto sua ira.
- E quem, a não ser ele, poderia esconder-nos o rosto?!
- E quem pensas tu que seria o companheiro de Lourenço de
Mendonça, disse Jorge Ferreira?
- Um dos da Companhia, um desses que tanto temes, e que o
povo comigo despreza e aborrece!
- Pois olha, eu juraria por minha salvação que os dois mascarados
foram Clara de Estêvães e Susana de Fróes...
E uma risada geral acolheu a lembrança de Jorge Ferreira.
- Podeis rir quanto quiserdes, porém eu, que conheço bem
Clara de Estêvães, que tenho mesmo um exemplo de sua intrepidez...
- Ora cala-te, que toda essa história que nos contaste foi o
vinho de Diogo Lobo que lhe deu origem. Conheces muito pouco
as mulheres: elas só sabem chorar e arrepelar-se quando as deixamos.
- Pode ser; porém eu não irei.
- Melhor, que teremos um cozinheiro diligente às nossas
ordens. Fica-te e prepara-nos um bom almoço para amanhã...
E os três outros mancebos, depois de descansarem breve espaço,
montaram outra vez e partiram na direção da cidade, chegando ao
extremo da azinhaga de Mata-Cavalos ao pôr do sol, onde esperaram
que escurecesse para entrar nas ruas da cidade. Seriam 7 para 8 horas
da noite, quando um pajem de libré foi bater à portaria do Colégio
dos Jesuítas, onde o doutor Lourenço de Mendonça pousava.
- Que o façam entrar, disse o reverendo prelado a uma noviço,
que lhe trouxera a notícia de que alguém o procurava.
E o pajem, entrando, apresentou-lhe respeitosamente um papel
dobrado, que Lourenço de Mendonça leu com grande atenção.
- Ide, pajem, disse ele acabada a leitura; ide, que dentro em um
credo estarei onde me chamam.
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- Porém, senhor, eu tenho ordem de ficar para acompanhar-vos.
Pode ser que com o escuro não acerteis a casa, e minha ilustre senhora
talvez não possa esperar-vos duas horas neste mundo. Não vo-lo diz aí
nessa escritura seu capelão?
- Sim, sim. Pois vamos.
E saiu, acompanhado de um só de seus domésticos e do
mensageiro pajem. Desceram pela ladeira que vem acabar no beco
do Cotovelo e, apenas lhe tinham chegado à raiz, quando um
homem, tendo adestro uma mula arreada, lhes saiu ao encontro,
convidando-o para que montasse, o que ele fez prontamente.
Algumas gotas de chuva e um vento impetuoso de sudoeste
anunciavam próxima tormenta.
- Bastarão dez minutos para tornar impraticáveis os caminhos,
reverendíssimo senhor, disse o pajem, que caminhava na dianteira, já
em meio da rua que se estendia em frente da ladeira. Eu creio que será
melhor descermos para a praia, que mais seguro terreno pisaremos.
- Por qualquer deles o Senhor nos acompanha. Vamos por
aquele que julgais melhor.
- Não, meu padre, disse o pajem baixinho consigo, o Senhor se
esqueceu de ti esta noite, e é o diabo quem te acompanhará por este.
E havendo chegado ao largo que hoje se chama do Paço, em frente
do Hospício, ou antiga Capela de Nossa Senhora do Ó, tomando as
rédeas da mula, o pajem atravessou-o de encontro ao mar.
- Por onde ides vós, pajem, disse o prelado sofreando a besta,
que continuou a caminhar, deixando-lhe nas mãos as rédeas partidas?
- Vamos buscar a areia molhada, que é mais sólido caminho.
Não vedes que está prestes uma tormenta d’água, e se caminharmos
afastados da praia...
- Não, deixai vossos medos, e voltemos; eu o quero!
- Porém vós não tendes querer agora, meu padre.
- Que dizeis!?
- Bem pouco, que deveis caminhar para onde vos levam sem
replicar, porque isso apressaria vosso fim.
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- Antônio, disse Lourenço de Miranda voltando-se para trás!
- Foi buscar-vos um sombreiro e uma capa, que o mandei
eu; descansai.
O prelado olhou para o céu carregado de nuvens borrascosas.
Nem uma estrela que deixasse passar até Deus sua súplica se
vislumbrava; carregado e temeroso estava ele, como para anunciar ao
pobre enganado a sorte que o esperava na terra. Caminharam para o
mar ainda um pouco; depois voltaram sobre a esquerda e, tão rente
d’água, que muitas vezes uma onda mais forte vinha alagar os pés do
pajem, que parecia nem senti-la. Teriam caminhado pela praia a fora
cerca de um tiro de besta distante do lugar onde está hoje a fonte,
quando o pajem parou, entregando o prelado a quatro homens que
pareciam aguardá-lo neste lugar.
- Aí o tendes. Fazei o que vos ordenou meu amo, e sempre será
bom que vos lembre que pagareis com a cabeça qualquer indiscrição
ou negligência.
E o prelado conheceu que não valeriam rogativas, que não
haveria piedade para com ele. Por isso deixou-se do corpo e cuidou
na alma. Como o tivessem feito descavalgar, ajoelhou-se na areia e
rezou, enquanto o pajem, montando, atemorizava os miseráveis que
deviam tirar-lhe a vida.
Depois que desapareceu o pajem, e enquanto Lourenço de
Mendonça se preparava para o terrível momento, discutiam os
quatro celerados a forma por que dariam cumprimento às ordem
sanguinárias de Jerônimo Barbalho, votando um que estrangulassem
a triste vítima – verdadeiro mártir lhe pudera eu chamar –; outro,
que o apunhalassem, deixando o cadáver enterrado na praia; um
terceiro, que fosse levado no barco até o meio da baía e ali lançado
ao mar, amarrado a uma pedra; enfim o quarto, mais piedoso e
compassivo, lembrou que com efeito fosse metido no barco, porém
que tirando os remos, furando-o [e] afastando-o para o mar,
deixando que a tempestade próxima a rebentar acabasse a obra que
lhes fora encomendada.
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O alvitre foi aceito e o desgraçado entrou no barco, que devia
servir-lhe de túmulo e, com os olhos no céu e as mãos postas, nem
sequer reparava na distante praia, no raio, que atravessava o espaço,
e no ribombo do trovão, que abalava as montanhas! De mãos postas
e com os olhos no céu, esperava a morte com a calma do justo, e o
tempo que o barco correu à vontade da furiosa tormenta passou-o
ele como se estivera em lugar seguro e livre das garras da horrorosa
morte, que em cada vaga lhe mostrava a foice. Porém o Senhor
havia determinado que ele vivesse, para confusão de seus inimigos,
destinando-lhe também novas provas que purificassem de todo
sua alma. E já sobre a madrugada, o esquife de uma embarcação
fundeada no Paço salvou-o, enchendo-se d’água o barco em que ele
tinha vagado toda a noite seco e enxuto, querendo Deus mostrar que
não tinha sido leve acidente e acaso tão grandioso milagre. Recolhido
na embarcação, que em breves dias ia dar vela a Portugal, todos lhe
rogaram que deixasse entregue a seus crimes e desvarios o perdido
rebanho. Porém o virtuoso varão, com um zelo verdadeiramente
apostólico, levantando um braço para o céu disse:
- Acolá é que se descansa sem sofrer. Aqui embaixo deve
trabalhar o homem sempre, e, quanto mais suado for o trabalho,
tanto maior será seu prêmio!
Os marinheiros o trouxeram à terra passados alguns dias, e este
horroroso atentado olhou-se com tal indiferença, que mais parecia
fora cometido por todo o povo, que por um ou dois desalmados.
O governador, sobretudo, mereceu as mais justas repreensões que
um ou outro no silêncio de sua casa lhe fez, pois que, em vez de
devassar o fato e castigar severamente os culpados, voltou-se
sanhudamente contra o prelado, dando ouvidos a enredos e aleives
que o mortificaram; e com tal arte arranjados, que o levaram daqui
preso a Lisboa para responder ao Tribunal do Santo Ofício, que o
julgou livre de culpa e pena, apesar da boa vontade que lhe tinham
seus numerosos inimigos. Deixando em princípios de 1637 esta
cidade, onde tão rudes tratamentos sofrera.
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[Entretanto] começaram os libertinos mancebos sua antiga
vida, que pouco tempo fruíram, porque logo a 3 de abril desse mesmo
ano, tomando conta do governo da capitania Salvador Corrêa de Sá,
o Benavides, bem viram eles que não seria tão indulgente como o
havia sido Rodrigo de Miranda Henriques.
- Que vos parece do novo governador, dizia Jorge Ferreira
Bulhão aos mancebos reunidos em casa de Diogo Lobo para seus
costumeiros exercícios?
- Parece-me, disse Jerônimo Barbalho, parece-me que será um
déspota. Basta-lhe o sobrenome de Sá, que não o fará desmerecer de
seus antigos. A soberba aninha-se debaixo desse apelido dos Sás, e de
tal forma, que teve o atrevimento de dizer publicamente o pai desse
arrevesado – que o senhor Rei só encontrou para nos mandar cá,
atendendo talvez à costela estrangeira que lhe dá o Benavides –, Martim
de Sá, pai do nosso muito amado atual governador, disse bem alto que
esta cidade era dos Sás, porque a ganharam, edificaram, fortaleceram e
governaram sempre. Não sei como se não lembrou de dizer o estonteado
velho que a governarão até o fim dos séculos. Vede agora de que raiz vem
este rebentão, tendo em conta que é de enxerto espanhol.
- Eu só tenho em conta as boas ausências que nos farão aqueles
que quiserem entrar com o governador, disse Jorge Ferreira.
- E eu, que és um poltrão, replicou Jerônimo Barbalho
encolerizado! Que te importam as ausências?! Queres algum posto?
- Quero que me deixem sossegadamente...
- Furtar as moças, semear a desordem entre os casados, não?
Ah! Ah! Ah! Não se apanham trutas a barbas enxutas, meu jesuíta
sem roupeta! Só te lembras de Santa Bárbara quando há trovoada?
- E tu, nem quando te cai o raio aos pés!
- Decerto; chorar é para as velhas e os meninos.
- E também para os bulhões, disse Jerônimo Barbalho, que não
perdia ocasião de instigar o ânimo de Jorge Ferreira.
- Vamos, disse Lucas da Silva! Trata-se de saber quem temos em
casa, de conhecer o galo, e vós estais mordendo-vos uns aos outros?!
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- O galo é de raça dos da Índia, altivo e brigador.
- E por que não dirás antes valoroso e nobre, replicou Jorge
Ferreira? O comboio que de Pernambuco levou à Europa, tendo pouco
mais de 20 anos, passando através das naus holandesas a salvamento...
- Mostra que foi feliz uma vez.
- E o recontro do Espírito Santo? E a restauração da Bahia, que
ele ajudou com seu braço e com soldados, que sua atividade levantou
em São Vicente?
- São bagatelas.
- Também o serão o desbarate dos Calequins, e a batalha de
Palingarta, onde recebeu doze feridas?
- E que lhe valeram por coroa de triunfo uma castelhana bem
bonita, bem nobre...
- E bem soberba, como o pai e o marido, meu Lucas da Silva!
Também te encarregas de sua apologia?
- Eu respeito a virtude.
- E eu aborreço a altivez, detesto a tirania! Já me tarda ver um
Bezerra no poder...
- Para te chegar também a tua vez de ser altivo e tirano?! Ora
não infames nos outros tuas próprias ações! Vamos amanhã fazer
nossas saudações ao sol que se levanta, que nos chegará a ocasião de
o apedrejarmos no ocaso.
- Ide vós, eu não irei, disse Jerônimo Barbalho com arrogância.
- É uma asneira sem necessidade e perigosa.
- Perigosa, como?
- Porque Salvador Corrêa julgará que o temes, que o saber ele
de nossas cavalarias é infalível.
- Temê-lo eu?! Pois bem, irei.
E foram. O governador recebeu-os cortesmente e, com capa
de mercê, enviou-os fora da cidade em diferentes empregos, que eles
desempenharam melhor do que se podia esperar de tão péssimas
antecedências. As famílias respiraram sossegadas quatro anos, que
tantos estiveram eles longe desta cidade.
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Jerônimo Barbalho, cansado e aborrecido da espécie de
desterro a que o condenava Salvador Corrêa de Sá, foi o primeiro
que voltou, deixando sem autorização o lugar que ocupava.
O governador, instruído de tal coisa, mandou chamá-lo à sua presença,
repreendendo-o asperamente, ao que ele respondeu em termos menos
próprios. Seguiu-se o castigo à insolência, o ódio ao sofrimento, ódio
que devia rebentar um dia temeroso, violento e encarniçado. Já não
eram desvarios de mancebo, que até lhe pesavam eles, era a ambição
que o movia. Uma paixão substituíra a outra, ambas, o amor e a
ambição, capazes de grandes virtudes e de grandes crimes.
A mesma revolução se operaria no ânimo de seus antigos
companheiros que, mais prudentes ou mais sofridos, esperaram do
tempo a realização de seus desejos. E quando em 1643 Luiz Barbalho
Bezerra tomou posse do governo da capitania das mãos de Duarte
Corrêa Vasqueanes, que governou em ausência de Salvador Corrêa,
julgaram todos que seria ocasião oportuna para satisfazer ambições.
Porém a probidade e rigidez do governador, e pouco depois sua
morte, em 1644, lançou-os outra vez em esperança.
Enviado para o Reino em 1637, o venerável Lourenço de
Mendonça entre afrontosas cadeias, sucedeu-o no pesado e perigoso
encargo o doutor Pedro Homem Albernaz, que já antes deste seu
antecessor havia servido por nomeação do clero na vacância de frei
Máximo Pereira, sofrendo antes e agora tão duros tratamentos que
bem se pode dizer que o demônio se havia metido no corpo da gente
vil desse tempo, pois que nem um só dos prelados, que administraram
a igreja de São Sebastião desde 1369 até 1682, deixou o cargo sem ter
passado os maiores vexames e acerbíssimos desgostos. Sofreu Pedro
Homem Albernaz até que teve sucessor no Reverendo Antônio de
Marins Lourenço, que tomou posse a 28 de junho de 1633 [?] e foi o
mais infeliz de quantos administraram esta prelada como vamos ver.
Clara de Estêvães, que por morte de seu pai fora morar com
Susana de Fróes, para subtrair-se às duras perseguições de seus irmãos,
vivia em uma pequenina casa no alto de São Januário, onde com fama
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de santa uma e outra eram consultadas pelo povo em suas necessidades
e reveses. A viúva Marta e sua irmã Clara, respeitadas por nobres e
peões, viviam em reclusão completa, deixando de sair mesmo para
buscar alimentos, se bem que lhos levava a devoção de algumas almas
caritativas. Mas como ninguém tinha necessidade de andar apregoando
seus benefícios, a gente simples acreditou que elas se sustentavam na
graça de Deus, e daí e de muitas outras coisas nasceu a veneração
em que eram tidas. E, todavia, as maravilhas, que lhes atribuíam
seus crédulos vizinhos, seriam o menos que nelas se devia venerar: seu
desprezo para com as coisas deste mundo, sua penitência contínua,
sua beneficência desinteressada e oculta fugiam dos olhos do povo, que
só via nas duas irmãs duas santas por seus milagres fantásticos. Quanto
a elas, julgavam-se felizes em seu recolhimento. Os dias passavam-nos
a trabalhar para si e para os pobres como elas, as noites, em exercícios
de piedade; só de tempos a tempos vinha assaltá-las uma nuvem negra:
era alguma terribilíssima notícia de assassínios, de roubos, de maldades
de toda a casta praticadas pelos irmãos de Clara de Estêvães, que se
haviam depravado, depois que o velho Álvaro se finara.
Assim viviam há 8 anos, quando numa noite tormentosa e por
desoras se ouviram gritos lamentosos lá dentro da casa das santas
mulheres. Acudiram os vizinhos à porta, porém como ninguém se
movia lá de dentro para abri-la, embaraçavam-se com o dizerem
alguns que as duas beatas se disciplinavam, e que por isso seria
um sacrilégio estorvar-lhes suas devoções. Diziam outros, mais
ajuizadamente, que se estivessem em disciplina não dariam tão altos
gritos, porque o sofrimento sem queixume constituía o mérito do
sacrifício, e que tampouco pediriam socorro. Venceu o dizer destes,
e a porta caiu arrombada, para deixar ver em lastimoso e ímpio quadro
a mais moça das duas irmãs quase nua, porque seus vestidos haviam
sido rasgados, bem como suas carnes, pelo açoite que empunhava um
desmesurado e feio demônio, que só cessou seu mister de carrasco no
instante em que o povo entrou de roldão pela porta. A mais velha,
amarrada de pés e mãos com uma mordaça na boca, aguardava talvez
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a mesma sorte. A primeira coisa que fizeram os que haviam entrado
foi o sinal da cruz uma e muitas vezes; mas como o demônio ficava
sempre em meio da casa sem se desfazer em labaredas de pestífero
cheiro, alguns dos mais animosos foram pondo-lhe a mão com receio,
e talvez disto procedeu lançá-los ele de si como se fossem leves palhas,
amarrotando-os contra a parede da casa. E também disto nasceu a
fúria com que [pela] segunda vez foram sobre ele, amarrando-o bem
seguro, enquanto outros socorriam as duas santas – mártires agora.
Como elas pertenciam mais a Deus que ao mundo, assentaram
os vizinhos que o malvado não devia aparecer diante do governador
e justiças seculares, e levaram-no perante o administrador eclesiástico,
que, arbitrariamente, o mandou castigar com tanta crueldade e
rigor, como em verdade merecia o crime. Porém alguns que, menos
entusiasmados pelas coisas da igreja [e] de má vontade contra o prelado,
só haviam enxergado seu despótico arbítrio, clamaram altamente
contra o Reverendo Antônio de Marins Lourenço, não só por isso,
mas porque os jesuítas queriam estorvar certo negócio pouco lícito e
de muito interesse, qual era: o tráfico de escravos negros e índios.
O governador, que então era por segunda nomeação Duarte
Corrêa Vasqueanes, instruído de tudo e vendo quão apertado era o
lance, reclamou o criminoso, a quem deu a liberdade, para contentar
o povo amotinado, e por ter já sofrido castigo. Porém os padres,
que tinham talvez suas tenções de sumi-lo nos cárceres da inquisição
de Lisboa, enfureceram-se com a determinação do governador, e o
prelado acompanhou-os em seus desatinos, saindo da cidade em
visitação a São Paulo e ao Espírito Santo.

VI
Esqueceu-me dizer a Vs. Ms. no capítulo antecedente quem
era o malvado que tão desapiedada e inumanamente tratara as duas
irmãs Marta e Clara. E bem me pesa ter agora de dizê-lo, porque
se os crimes são aborrecidos e as virtudes amadas independentes
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de pessoa, certos crimes, porém, aumentam de gravidade quando
praticados por certos sujeitos. Chamava-se o execrando algoz e vil
carrasco Fausto de Estêvães, irmão mais velho da triste vítima! Nós
voltaremos alguns anos atrás, para tocar ligeiramente em algumas
circunstâncias, pelas quais passamos com mais rapidez do que
prometia o interesse e a clareza desta minha história.
Terão Vs. Ms. em lembrança o estranho e terrível sucesso
acontecido com o reverendo doutor Lourenço de Mendonça, e de
como um pajem o trouxe com artificiosa maldade até a praia, que
ficava no fim do largo em frente do Hospício, pouco mais pouco
menos ali por onde fica hoje a praça do Mercado. E de como aí
o deixou entregue a quatro assalariados monstros, que tinham por
comissão tirar-lhe a vida. Ora bem, este pajem improvisado tinha
nome Alonso de Estêvães, o Comprido, e o homem que trouxera a
besta que o prelado montaria, e que os seguiu de longe até a praia,
era seu irmão Fausto de Estêvães, o Quebra-Espadas.
A força e coragem que lhes herdara a natureza começaram eles a
empregar desde tenra idade em maldades, de sorte que nas desordens
e assuadas eram sempre procurados como primeiros e importantes.
Estragados e perdulários, pois que um só vício gera infinitos, mal
lhes chegava o soldo para extravagâncias, que para as necessidades
atinham-se ao pobre pai, indulgente para com eles, porque, em seu
errado ajuizar, certas virtudes, tais como a castidade, a vergonha,
a bondade do coração, a temperança e a modéstia, só pertenciam às
mulheres; e nisto ia de acordo com o pensar de muitos pais de hoje
em dia, louvando como ele a audácia, o descaramento e a soberba
que nos filhos sobram.
Afeitos a gastar sem peso, conta e medida, quando o dinheiro
lhes faltava, haviam-no por qualquer forma, preferindo sempre a mais
pronta e fácil, ainda que não fosse a mais lícita. Por isso despejaram
eles as bolsas dos cavaleiros naquela certa noite e, achando-as bem
recheadas, absolveram-nos em sua consciência de toda a desculpa
presente e passada, futura mesmo, se continuassem a ser ricos.
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Aqui têm Vs. Ms. o diabo que levantou altíssimas montanhas,
cavou fundos precipícios, soprou nuvens de poeira, tomou a forma
de certos animais horrendos, redondinhos, de cor amarela ou
branca, animais que não era muito assustassem pobres soldados,
quando põem muitas vezes em tremuras bem boa gente. Este
segundo encontro votou os dois de Estêvães ao serviço dos quatro
cavaleiros e, particularmente, ao de Jerônimo Barbalho Bezerra,
que, em pouco tempo, lhes cometeu a facção diabólica, que
executaram contentes, não só pelo ouro de que careciam, como em
vingança da incredulidade de Lourenço de Mendonça para com
suas fabulosas narrações.
A morte de seu pai, acontecida pouco depois daquele sucesso,
deixou-os livres em sua carreira de crimes. Porém a chegada do
governador Salvador Corrêa de Sá e Benavides atirou-os para São
Paulo, onde continuaram a mesma vida, cuja redação estranha à nossa
história ficará em silêncio até seu tempo. Não sei que motivo – mas
devia ser poderoso – trouxera Fausto de Estêvães a esta cidade, onde,
além de sua irmã, não tinha mais parentes. O acaso, ou diligência,
fez-lhe descobrir o retiro de Clara, e, apresentando-se, foi recebido
com os braços abertos, porque um irmão, ou um filho, mesmo que
mau seja, sempre é filho, ou irmão. E a paga do afetuoso gasalhado
que recebera nós a vimos no capítulo antecedente, sendo a causa de
tal maldade não terem as duas pobres mulheres dinheiro para lhe
dar, desnaturado e infame!!
Não é possível ser mau impunemente, e Vs. Ms. viram como
foi castigado com severidade Fausto de Estêvães, sem que eu tome o
trabalho de acusar, ou defender, a competência do juiz, confessando
todavia a justiça da imposição da pena. Solto, a requerimento de
alguns, que tão bons deviam de ser como ele, o Quebra-Espadas jurou
por suas façanhas antigas que Antônio de Marins teria pior sorte que
a de Lourenço de Mendonça. Livre como a ave de rapina, que onde
encontra caça aí faz seu assento, enquanto a devora, não tendo negócios
que dispor para partida, sem eira nem beira como se costuma dizer,
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correu a São Paulo sobre os passos do prelado e, de tal sorte se houve,
que alvorotou a gentalha com a relação aos recentes acontecimentos
do Rio de Janeiro, alterando a verdade a seu jeito, fazendo que o povo
negasse a obediência ao administrador eclesiástico, dispondo-se a
prendê-lo, para o que cercaram com sentinelas o convento de Santo
Antônio daquela cidade onde ele residia.
Com infinito trabalho e perigo se livrou o prelado da fúria
dos amotinados, recolhendo-se a esta cidade de São Sebastião, para
onde o seguiu o implacável Fausto de Estêvães. Passados alguns
meses, partiu Antônio de Marins Lourenço para o Espírito Santo,
[mas] seu inimigo, presa de terrível enfermidade, quase nas mãos
da morte, não esqueceu sua vingança e juramento. Um servo do
prelado encarregou-se de uma carta para Alonso, o Comprido, que
vivia naquela capitania, de sorte que na mesma mala de Antônio de
Marins ia sua sentença de morte:
“Lá vai o meu benfeitor muito querido, dizia a carta, cheio
de virtudes, que lhe valeram em São Paulo tão caridoso gasalhado,
como o que lhe fizeram lá o ano que passou. Vai agora ver o Espírito
Santo, e creio eu que errou no caminho, porque só no céu poderá
encontrá-lo. Eu te encomendo, irmão meu, que o ponhas de pés
para diante no caminho dos sete palmos, que, se esta febre me deixar
com vida, irei agradecer-to, ou ajudar-te.”
No mesmo dia em que Alonso recebeu a carta, devia partir
para esta cidade em companhia de Diogo Lobo, que o tinha a
seu serviço. Ela veio, portanto, destruir suas tenções de viagem,
metendo-lhe entre as mãos o infernal projeto de seu irmão Fausto,
que sem maior exame começou logo a pôr em prática. Como ficava
sem abrigo, e porque era mais seguro para seus intentos, deu [pressa]
a entrar no serviço de Antônio de Marins Lourenço, que, sabendo
que o cavaleiro o deixava por não querer acompanhar [o outro] ao
Rio, recebeu-o em sua casa com avantajada paga. Mais de um ano
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passou esta víbora em meditar e dispor seu horrendíssimo atentado,
e o trato que tivera com os índios, por muito tempo no sertão do
Rio de Janeiro, tendo-o feito conhecedor de finíssimos venenos,
auxiliou-o na execranda empresa. Mas um escravo negro, de quem
o prelado se fiava inteiramente, impediu muitas vezes, sem o saber,
os desenhos do assassino, até que, vítima ele mesmo por causa de
sua fidelidade, com a morte abriu caminho sem tropeços à maligna
tenção de Alonso.
“Tens andando muito devagar com a minha encomenda, dizia
Fausto a seu irmão em uma outra carta. Por esta terra fala-se na
próxima vinda do fugitivo de São Paulo, e eu quisera bem que ele
por aí ficasse. Apressa-te, ainda que seja preciso usares do ferro, em
vez de erva, e manda-me para o céu esse anjo que não pode viver
entre os demônios deste mundo.”
Foi desnecessária esta segunda recomendação, porque, quando
chegou, a maldade estava já executada. Antônio de Marins Lourenço
havia sido envenenado, perdendo, em lugar da vida, o juízo.
E assim arrastou muitos anos uma existência de tormentos, até que
se embarcou para o Reino, onde foi acabar no mais compassivo e
lastimoso estado que se pode imaginar.
Não foi, porém, o crime tão oculto, que não houvesse veementes
suspeitas de quem fora seu autor. O inopinado desaparecimento
de Alonso, o Comprido, e o encontro das duas cartas acabaram de
confirmá-las, e o Quebra-Espadas esteve por um cabelo dançante
na corda, valendo-lhe suas boas pernas e a proteção de Diogo Lobo
e Jerônimo Barbalho, aquele em atenção aos bons serviços que do
irmão havia recebido, este ao pacto que entre os dois havia. Foi ele
encontrar-se com Alonso de Estêvães na capitania de São Paulo,
levando cartas para Lucas da Silva e Jorge Ferreira Bulhão, em que
os de cá do Rio o recomendavam particularmente, prontos sempre
em ajudar os maus que com eles iam e os serviam.
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A notícia destes acontecimentos ia obscurecer e mortificar
a compassiva alma de Clara, a quem Marta, com suas exortações
piedosas, dificilmente consolava. Ambas, com jejuns e disciplinas,
sacrificavam ao Senhor pelos crimes de tantos monstros, que,
aceitando-lhes o holocausto em próprio benefício, preparavam-lhes
mais rudes experimentos. Nova tempestade se levantava sobre suas
cabeças, tempestade terrível, que lhes devia valer a coroa do martírio
e a entrada triunfante na glória eterna, prêmio de tantas dores e
amarguras que a terra lhes havia dado.
Morava próximo da humilde casa das duas irmãs o mestre
Fernão Egas Feiteiro, aquele mesmo que há bastantes anos remendou
em Andaraí a cabeça de um dos nossos conhecidos, de Jerônimo
Barbalho Bezerra. Sabedor em sua arte, segundo rezam as crônicas
do tempo, não tinha mãos para tantos como os que o procuravam.
A fortuna o bafejara; porém a fortuna tem os pés sobre uma roda, que
não só anda, como desanda, e uma vez chegou em que ela desandasse
para o mestre Fernão, que, pouco paciente e indagador de causas por
ofício e costume, não se contentou com o “paciência!”, de sua velha
criada. Começou de indagar para onde lhe fugiam os fregueses e veio
no conhecimento de que as rezas das duas beatas e a credulidade do
povo curavam todas as enfermidades. A reputação das irmãs Marta e
Clara crescia espantosamente em prejuízo da do mestre Feiteiro, que só
por amor da ciência e filantropia resolveu acabar com as curandeiras,
desacreditando-as na opinião cega do vulgo ignorante.
Cada vez que se oferecia ocasião, as duas pobres eram vítimas
de sua língua ferina, e o governador, com quem o mestre privava,
ajudou-o até com ordenanças, tolhendo as irmãs Clara e Marta
[de] empregarem ervas, ou quaisquer substâncias para curar aqueles
que à sua casa fossem. Porém, as determinações do governador não
tiveram efeito, porque só empregavam elas na cura de seus doentes
remédios espirituais, e as declamações, os insultos e as calúnias do
mestre Fernão Egas vieram sobre ele mesmo, arredando-lhe da porta
esses poucos, muito poucos, que ainda o procuravam. Porém sua
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desesperação e seu violento ódio cresceram, se era possível, com o
fato que passamos a narrar.
A mulher de um dos mais ricos e nobres moradores da cidade,
depois do feliz nascimento de uma filha, caíra numa moléstia que
ninguém podia reconhecer e classificar. De jovem e refeita, que
dantes era, tornava-se de dia para dia um esqueleto, cobrindo-se-lhe
a cabeça de brancas, e alterando-se-lhe por tal forma o semblante,
que à primeira vista todos lhe davam cem anos, quando apenas teria
uma quarta parte. E o mais espantoso era que não havia modo de
fazê-la entrar em curativo, porque, se lhe falavam em remédios e
em mestres, respondia dolorosamente que para ela só havia remédio
na sepultura. Seu marido, que a amava em extremo, não poupava
diligência e ouro para curá-la. Todos os abalizados na arte de curar
foram consultados, mas desesperaram de vencer, não só a moléstia,
que não conheciam, como a rebeldia da doente, que de nada se
queixava – porque Vs. Ms. sabem que se não disserem ao médico
onde lhes dói, estão bem livres de que ele o adivinhe.
Mas vamos adiante; seu marido, o capitão Jerônimo Barbalho
Bezerra, particular amigo do mestre Feiteiro, não se esquecera de
consultá-lo na moléstia de sua mulher, porém debalde, porque
tanto aproveitou a ciência de Fernão Egas, como tinha aproveitado
a de muitos outros. E vendo este pelo estado da doente que poucos
dias teria de vida, lembrou ao seu amigo as bruxarias das santas
mulheres, segundo ele dizia, asseverando-lhe que só elas poderiam
curar a doente. E que, quando o não fizessem, seria, ou porque o
não queriam, ou porque talvez fossem elas mesmas quem a haviam
posto em tão piedoso estado, valendo-se o malvado deste infernal
estratagema, que perderia irremediavelmente as irmãs Clara e Marta,
porque bem certo tinha ele para si que não curariam a mulher de
Jerônimo Barbalho.
Sendo chamadas as duas santas mulheres com promessas e
boas palavras, uma delas, Marta, chegou a ver a doente, asseverando
antes, muitas e repetidas vezes, que só com orações podia valer-lhe,
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e que, por isso, desnecessário era que a visse. Porém o chamado
Feiteiro fazia destas escusas argumento contra as pobres mulheres,
e Jerônimo Barbalho insistia; e Marta veio. Por fortuna para a doente,
não estava em casa seu marido, nem doméstico ou servo acerca dela,
e este isolamento casual, ou, o que mais verdadeiro parece, a vontade
do Senhor, abriu a boca e alma da enferma.
- Então, que vos parece da enfermidade de minha mulher,
perguntava Jerônimo Barbalho para Marta, que ia saindo? Tendes
algum remédio que a salve?! Eu vos darei em troca quanto pedirdes!
- Já vos disse que só Deus pode muito. Pedirei por vossa mulher
em minhas orações, e o Senhor me ouvirá, tende confiança Nele.
E Jerônimo Barbalho julgou o receituário muito simples para a
enfermidade de sua mulher. Mas sua admiração foi extrema quando,
ao entrar-lhe no quarto de dormir, donde havia muitas semanas que
ela não saía, achou-o vazio de sua pessoa, as janelas abertas, e ela
passeando no jardim, tendo pela mão a filha que, de espaço a espaço,
apertava ternamente nos braços. Correu ao seu encontro cheio de
alegria, mas na frieza com que costumavam recebê-lo as duas, se havia
mudança, era tão pequena que mal se distinguia. E Jerônimo estava
contente apesar disso, porque sua mulher falara-lhe, mandara mesmo
à filha que abraçasse seu pai, certo que mudança havia, pequena que
fosse. Porém a noite veio destruir as melhoras da pobre senhora,
porque, provindo elas de uma consolação momentânea, de uma
esperança incerta, de uma certeza abalada, sozinha – porque Jerônimo
Barbalho saía todas as noites, recolhendo-se sobre a madrugada –,
porque sua filha dormia o sono da inocência, longe de Marta, que
lhe dera sossego todo aquele dia, a desgraçada vergou outra vez sob o
peso de sua imaginação escandecida, de sua fantasia exaltada, sob o
peso da enfermidade que lhe cercava a existência, a melancolia.
Marta, deixando a casa de Jerônimo Barbalho, correu a
encontrar-se com sua irmã Clara, que desde muito a esperava inquieta.
- A tua demora fez-me sofrer terríveis angústias, Susana! Pesava-me
no coração haver-te deixado ir só, e, soubera onde mora essa pobre que
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foste socorrer, eu teria ido em tua procura. Há tantos anos que não nos
separamos, que esta manhã toda me pareceu um século.
E elas se abraçaram chorando, como se depois de largos anos de
ausência se encontrassem. Santa amizade, tu és na terra o consolo do
homem aflito! Tuas palavras são as delícias de opressa alma – amici
consiliis anima dulcoratur –; são elas como o perfume suavíssimo
que dilata o coração! Como seria pesada a existência, principalmente
para aqueles que, longe dos seus pela eternidade, ou espaço, arrastam
o tormento que chamamos vida, se a voz de um amigo não viesse em
seu auxílio?! Ó, bendita sejas tu entre todas as virtudes; amaldiçoado
o que te atraiçoa, desprezado e aborrecido quem te não busca, ou
nega!! E elas abraçavam-se, chorando de contentamento, porque
eram duas amigas e sua amizade devia ser duradoura, eterna, porque
havia começado na desgraça, pedra de toque onde se lhe conhece o
verdadeiro quilate – amicus, certus in re incerta cernitur!
- Todavia, disse Marta, a minha demora, além de precisa,
há de trazer-nos muita satisfação, minha irmã. Ela nos põe no
empenho de socorrer uma pobre mulher, que sofre como nós
sofremos, uma mulher que ama com toda a sua alma, vendo-se, ao
que ela diz, desprezada e esquecida. A minha demora trouxe-nos
mais uma irmã, que, assim como esses quatro miseráveis se
ligaram entre si para desgraçar quantas inexpertas lhes caírem nas
garras, assim nós devemos, nós as vítimas, unir e abraçar para
nos consolarmos mutuamente. É a mulher de Jerônimo Barbalho
Bezerra que venho de consolar. A desgraçada sofre muito e caminha
a largos passos para a sepultura, mas a causa de seu tormento creio
eu que nasce mui longe do lugar que ela lhe assina. Jerônimo
Barbalho mudou, como todos, e não são novos amores quem o
afasta da esposa: é a ambição.
E ela contou a Clara de Estêvães, com essa minuciosidade que
as do [seu] sexo empregam quando narram, os tormentos da triste
que acabara de consolar, e de como lhe havia prometido vigiar os
passos do infiel marido.
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- Perigoso empenho é este que nos cometemos, porém grande
prazer nos dará se o vencermos, pondo em calma o coração de nossa
terceira irmã. Hoje mesmo darei princípio à obra, e tu, Clara, hás de
ajudar-me com vontade, não? Sempre te acho pronta em dar auxílio
aos que o precisam.
E consultaram entre si os meios de levar ao fim seu empenho,
saindo ambas ao sol posto a encontrar a casa de Jerônimo Barbalho
Bezerra, que bem pouco as fez esperar, saindo também como era
seu costume quotidiano. Seguiram-no de longe as duas irmãs, e a
poucos passos chegaram às praias da cidade, onde, num barco que aí
o aguardava, se embarcou ele.
- Meu Deus, aqui findou tudo, disse Marta com tristeza!
- Que dizes, minha irmã?! Pois terás medo do mar? Vamos
caminhando ao longo da praia, que encontraremos também um barco.
- Não, minha irmã! Tu és mais corajosa que prudente. Quem
sabe para onde vai esse homem?...
- É isso o que nós queremos saber.
- Eu o sei. Porém, talvez que o lugar para onde ele vai não
possam nossos pés tocá-lo sem grave perigo.
Estavam assim falando, [quando] eis que uma canoa ligeira
como a flecha veio atracar à praia, não longe delas. E Clara, antes
que sua irmã lhe pusesse impedimento, correu para ela.
- Vós por aqui, disse um dos homens, que dentro na canoa vinham?!
- E com tenção de embarcar-me convosco, se o quiserdes.
- Eu vos pediria que a tocásseis só com a ponta de um dedo, tornou
o homem apontando para a canoa, quanto mais impedir-vos que lhe
entreis dentro, minha santa. Vinde, vinde, que o Senhor vos traz para
me benzerdes este madeiro, que sustenta minha mulher e meus filhos.
- Olhai, Anselmo, nós queremos ir no caminho daquele barco,
que lá vai ao longe. Vede-o?
E o canoeiro deu um passo atrás, largando o chapéu.
- Que dizeis, disse ele com os olhos arregalados de medo? Vós
também quereis ir lá, senhora Marta?
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- Pois corremos perigo, disseram as duas irmãs?
- Ai; eu não vos posso dizer nada, porque minha mulher
ficaria sem marido e os filhos sem pai se o soubessem. Porém posso
dizer-vos uma coisa, e é que não vades allá. Vinde para aqui, disse
ele afastando-se da canoa, onde estava outro canoeiro. Lá em São
Gonçalo juntam-se muitos homens todos armados, e o que eles
fazem e dizem não sei eu, juro-o pela Virgem Santíssima. Ora quereis
vós ir a São Gonçalo?!
- Não, meu amigo, disse prontamente Marta; não, porque isso
vos comprometeria sem necessidade. Ficai-vos com Deus.
- E que Ele vos acompanhe, replicou o canoeiro. Rogai-Lhe
por mim, que vos atenderá.
Marta foi no outro dia ver sua doente e achou-a desfalecida na
constância, desesperada no remédio. Porém sua presença reanimou-a,
e eu não sei o que ela lhe disse, mas a doente a contar desse dia foi
cada vez a melhor, recuperando, senão inteiramente a saúde da alma,
ao menos a do corpo, com grande espanto de todos, especialmente
do mestre Fernão Egas Feiteiro, que até preparara seus vestidos de dó
para assistir-lhe no saimento. Cura tão maravilhosa e rápida deu novo
lustre à crescida reputação das duas irmãs, que os mestres apregoavam
como feiticeiras, ou bruxas, importando-se bem pouco o que havia
sido curado por elas, [ou] da qualidade do remédio que o livrara das
dores. Porém, afrontar os que podem foi perigosa coisa em todos os
tempos, e assim as duas santas mulheres tiveram que sofrer a fúria de
Fernão Egas, cabeça de todos os ofendidos em sua reputação decaída.
Um dia foram encontrá-las todas duas mortas como duas
santas que eram e mártires, porque as haviam estrangulado! Alguns
dias depois, tendo-se espalhado pela cidade certos boatos, a velha
ama do mestre Feiteiro foi dar com ele morto, negro como um
carvão, estendido no meio do quarto, asseverando aos vizinhos que
os demônios o tinham assado em um grandíssimo espeto, servindo
de lareira o assoalho da casa que edificara à custa dos pobres, de
brasas bom número de dobras, que lhe valera sua filantropia.
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VII
Os graves acontecimentos, que acabamos de narrar no capítulo
antecedente, ou porque caíram depois de tantos e tão crescidos horrores,
como os que por estes tempos eram ordinários em todo o Novo
Mundo, ou porque outros ainda mais graves ocupassem e distraíssem
os habitantes da cidade e seu distrito, ficaram no olvido dentro em
poucos dias. E, se havia quem pensasse neles, se a falta das duas santas
mulheres se fazia sentir entre os pobres e aflitos, afogavam-na eles com
suas lágrimas e gemidos no silêncio da desesperação. Apoucados e
humildes para que seu brado soasse ao longe sobre a terra, despertando
a justiça dos homens, contentavam-se em pedir ao céu vingança de
tão atroz delito, vingança dos monstros que lhes haviam roubado sua
consolação, remédio último.
Porém, de todos aqueles que sofriam, quem mais sentia a morte
das irmãs Clara e Marta era, sem dúvida, a triste mulher de Jerônimo
Barbalho Bezerra. Seu conforto, sua esperança de salvação como que
haviam desaparecido com elas sob a mesma terra que as cobrira, e
a pobre senhora só via como limite a seus sofrimentos o túmulo,
que ardentemente desejava. E, todavia, mais de uma vez seus olhos,
secos do muito que haviam chorado, rebentavam novamente em rios
de lágrimas à vista da inocente filha, que lhe estendia os bracinhos,
sorrindo-se como um anjo de redenção. Mais de uma vez lhe passaram
na mente contristada estas palavras da viúva Marta: “não é só para nós,
que vivemos sobre a terra”. E então suas ideias mudavam, lembrando-se
também da abnegação, virtude santa e sublime com que Susana de
Fróes salvara das garras do opróbrio e da miséria uma estranha.
- E tenho eu tão pouca força, que me deixo ir à sepultura sem
lembrar-me de minha filha, dizia ela cheia de entusiasmo? Deixá-la-ei
entregue ao desamor, ou descuido de seu pai?! Não, eu não quero
morrer e não morrerei!!!
Assim são todas as mulheres: ou tímidas como a árdea, que
foge ao rugir da folha seca despregando-se da árvore, fracas como o
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bichinho, que roja imperceptível entre o pó debaixo de nossos pés;
ou então altivas como a águia sobre o píncaro da serrana, afrontando
o tufão e o raio, fortes como o leão do deserto. Não espereis que
um novo tormento venha abalar sua resolução tão assentada: ela é
mulher e é mãe. Preparem-lhe a desgraça, negras horas, aflitíssimos
dias, lá está sua vontade de ferro que vencerá tudo.
Jerônimo Barbalho, que depois de casado parecia ter esquecido
sua vida passada, afastando-se da sociedade com quem passara os
primeiros anos, rebentou subitamente do isolamento em que vivia,
e as mudas salas de sua casa encheram-se de homens, ou ficaram
vazias de sua pessoa por muitas noites seguidas. Porém, estas reuniões
diferiam muitíssimo das antigas: agora nem pichéis, nem risadas;
ou morno silêncio ou violentas discussões se sentiam dentro das
salas, cuidadosamente fechadas para que ninguém fosse perturbá-los
em seus saraus misteriosos, que se prolongavam muitas vezes até
horas mortas da noite.
Seriam quatro para cinco horas da manhã do dia 30 de outubro
de 1660, quando Jerônimo Barbalho Bezerra abriu a porta de uma
de suas salas, fechada toda a noite, e por ela foram saindo para os
corredores, e dali para a rua, doze homens embrulhados em capas,
por debaixo das quais se enxergava uma espada, ou a coronha de
um mosquete, quando um passo mais largo as entreabria. Contra
seu costume, o dono da casa seguiu-os, e tomaram todos pela rua de
São José em direitura ao mar, onde se embarcaram para o outro lado
da baía. Muitas embarcações haviam largado de diferentes praias
da cidade, todas com a proa em direção à Ponta do Brabo. Outras
largavam no instante, de sorte que grande festa parecia haver em
São Gonçalo, para que tanta gente se passasse à outra banda. Mas os
folguedos deviam de ser bem estranhos, pois que homens só, e estes
armados, despejavam as embarcações nas praias dalém, onde em
pouco tempo se ajuntou crescido número deles, não só aí moradores,
como dos que a espaços chegavam, recebidos com vozes e alaridos,
congratulações e gritos sediciosos, que redobraram com a chegada de
Jerônimo Barbalho Bezerra. Romance histórico

149

Jerônimo Barbalho e seus companheiros, nossos antigos conhecidos,
a saber: Diogo Lobo Pereira, Lucas da Silva, Jorge Ferreira Bulhão
e estes que conheceremos de agora em diante: Clemente Nogueira
da Silva, Fernão Tarelo Homem, Simão Botelho d’Almeida, Eusébio
Dias Cardoso, Jorge de Souza, Antônio Forte Valongo, Matias
Gonçalves, Mateus Pacheco de Lima e Pedro Pinheiro.
Postos em terra, caminharam para uma casa pouco afastada
da praia, onde entraram Jerônimo Barbalho e Jorge Ferreira,
desfazendo-se a multidão dos outros em magotes, que presidiam
algum dos que acima nomeamos, ou que trouxessem notícias, ou que
fossem principais e malotes. Assim estiveram por muito tempo, até
que Lucas da Silva e Diogo Lobo foram chamados dentro e saíram
pouco depois trazendo um papel escrito, que começaram a ler para
os de fora, dividindo-se a multidão em duas partes para ouvi-los.
Acabada a leitura, que foi interrompida cem vezes pelos aplausos dos
amotinados, tornaram a entrar os dois.
- Então, que diz o povo, perguntou Jorge Ferreira?
- Aprova os capítulos, muitos dos quais nem chegou a ouvir
ler, respondeu prontamente Lucas da Silva. Aprova a nomeação
dos quatro procuradores, que, em seu nome, têm de apresentá-los
a Tomé Corrêa de Alvarenga, e aprovará tudo quanto fizermos e
quisermos, porque lá estão entre ele nossos amigos para dispô-los a
quanto nos aprouver!
- Todavia, interrompeu Jerônimo Barbalho, é preciso vigilância,
força e presteza, que, se adormecermos sobre o vulcão, nossa perda
é certa e irreparável. A execução de nossos intentos tem o seu maior
contratempo na demora. Sustenta-nos a ira do povo; convém, pois,
alimentá-la, fazendo partir sem demora os procuradores que serão
presos, ou não atendidos, eu o espero.
E partiu logo para a cidade uma embarcação ligeira, trazendo os
quatro procuradores que vinham, por mandado do povo, apresentar
a Tomé Corrêa de Alvarenga, que governava a capitania em ausência
do general Salvador Corrêa de Sá e Benavides, não uma petição,
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que petições não se fazem com a espada em punho, mas uma ordem.
Ao cair da noite dispersaram-se todos, ficando ao longo da praia e de
junto da casa muitas sentinelas, que de espaço a espaço se revezavam
sem formalidades, porque todos sabiam o que era mister guardar –
cada um a vigia de si mesmo –, e só do mar podia vir perigo. Assim
passou toda a noite e as seguintes, que foram sete, juntando-se o
povo de dia para ouvir novas da cidade, que sempre chegavam. Até
que na tarde do dia 6 de novembro, voltaram os procuradores a
dar conta de como não foram ouvidos pelo governador, porquanto
umas vezes se lhes negava ele, outras remetia para mais longe o
recebê-los e, por fim, declarou abertamente não ter que diferir a
tão loucas e atrevidas pretensões, quais eram as dos alevantados
e rebeldes. Estas últimas palavras produziram tal agitação entre o
povo, que não havia contê-lo.
- À cidade, à cidade, bradavam todos a uma voz, arremessando-se
uns por cima dos outros contra os batéis atracados na praia, onde se
precipitaram de roldão!! Vamos mostrar-lhe quem são os alevantados
e rebeldes às ordenanças do senhor Rei D. Afonso VI, cujos leais
vassalos somos!
Porém uma voz forte, que dominou todos os gritos da plebe,
suspendeu os remos no ar, as passadas daqueles que se iam ainda
para a praia e os alaridos que se ouviam:
- Aonde vos ides, gritou Jerônimo Barbalho, estendendo os
braços como para sustê-los?! À cidade? Que fazer lá; dizei? Se vos
não presto para nada, ide-vos, que eu não irei hoje! Bem sei que é
preciso ir à cidade...
- E por que não deixas caminhar o povo, interrompeu Jorge
Ferreira, que lhe ficava perto? Por que não aproveitamos sua raiva?
- Porque não quero que sejamos recebidos na ponta das
lanças e espadas dos da cidade. Porque é mister dizer aos de lá ao
que vamos, e a estes ao que vão. Não sabes que em Santiago e na
cidade dormem arcabuzarias comandados por Sás? Um dia me basta
para concertar meus planos e, demais, espero esta noite avisos pelos
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irmãos de Estêvães, que estão nos fortes da cidade. Amanhã por
noite embarcaremos, vai dizê-lo ao povo.
E as ordens do caudilho foram prontamente executadas,
desembarcando uns e afastando-se todos da praia. No dia seguinte, o povo
armado se apresentou em frente da casa, esperando as determinações
do cabeça da revolta, que por seus adjuntos lhas transmitiu, ordenando
que à meia noite estivessem prontos para embarcar.
Amanheceu o memorável dia 8 de novembro, do ano do senhor
1660, dia marcado com pedra negra nos anais da capitania do Rio
de Janeiro. Às 5 horas da manhã, inumerável multidão cercava a casa
da Câmara, dando estrondosos vivas a El-Rei e vociferando contra as
autoridades constituídas. Rebeldes nos lábios e no coração, leais no
coração e nos lábios. Depois que assim estiveram alguns momentos,
uma voz se levantou do meio deles, chamando por seu nomes os
oficiais que de presente serviam na dita Câmara, os quais, sendo
avisados do chamamento do povo, correram logo a ver o que se lhes
mandava. Reunidos que foram, rebentou segunda vez a multidão em
espantosos gritos, e logo um homem se adiantou e disse:
- Nós outros, muito leais vassalos, do senhor Rei D. Afonso VI,
que Deus guarde, vos representamos em como no dia 30 de outubro
passado nos ajuntamos da outra banda desta cidade, onde chamam
a Ponta de Brabo, e daí nos pretendíamos passar acá, magoados,
queixosos e oprimidos...
- Sim, sim, clamou o povo!! Oprimidos das vexações, tiranias,
tributos, fintas, pedidos, destituições de fazendas, que nos há feito o
general Salvador Corrêa de Sá e Benavides!
- Ouvi o povo, recomeçou o primeiro que havia falado!
Ouvi-o, que não pode mais sofrer um governador que só trata
de suas conveniências, sem atender ao bem comum. Governador
insolente, que nos afronta em vós mesmos com palavras injuriosas,
precipitando, vexando e oprimindo a todos nós que lhe estamos
sob o poder. O povo recorreu a Tomé Corrêa de Alvarenga, que de
presente está governando esta praça por ausência do dito general,
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que se foi às minas das capitanias de baixo, mas os seus procuradores
não foram ouvidos, porque Tomé Corrêa é dos Sás, família que dá
homens para todos os cargos importantes da república, nova tirania
que inventaram soberbos!! Ora, o povo, cansado de sofrê-los, vem em
pessoa pelas sobreditas razões a excluir e remover, como com efeito
exclui e remove, ao dito general Salvador Corrêa de Sá e Benavides do
cargo e posto de governador desta praça, o que Sua Majestade haverá
por bem, pois que é em benefício e conservação dos moradores dela,
seus vassalos, a quem deve amparar e não oprimir.
- É isso, é isso, gritaram de novo os alevantados!! Venha, Tomé
Corrêa!... Chamai-o a este tribunal para que aprove a resolução do
povo!... Venha, Tomé Corrêa!!
Quem seria tão louco e atrevido que se opusesse com débeis
forças à fúria da plebe desenfreada? Como suster as águas impetuosas
do gigantesco dique roto em mil partes?! Todos se curvaram à vontade
do leão que os espremia entre as garras, e o mesmo governador Tomé
Corrêa se ousou afrontar a cólera do povo, mandando dizer-lhe
por escrito que não podia convir no removimento e na expulsão,
é porque se julgava seguro dentro das paredes do mosteiro de São
Bento, adoçando todavia suas palavras com o requerer-lhes em
nome da Majestade, que não houvesse entre eles desinquietação,
e que tudo que fizessem fosse com muita paz e sossego.
Prudência, e não vergonhoso medo, parece ter sido a divisa de
todas as autoridades dessa época; prudência, que de alguma forma
verteu em benefício dos rebeldes, que, se homens exaltados tivessem
as rédeas do governo, a revolta não teria começado, progredido e,
enfim, acabado sem correr rios de sangue. A bondade do soberano é
o melhor e mais seguro meio de trazer à razão súditos alevantados;
a prudência de seus ministros, o melhor exército que devem pôr em
campo. Maldição àqueles ambiciosos que, por conservar o mando
que lhes foge, não duvidam [em] sacrificar centenares (sic) de vidas
de prestáveis cidadãos, cujo maior crime é a ignorância! Porém
continuemos a nossa história.
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Encostado a um dos umbrais da porta da câmara via-se um
homem cujo rosto, espelho de alma danada, mostrava horroroso
conjunto de maldades. Com a barba sobre as mãos, que descansavam
na boca do mosquete, parecia indiferente ao motim que o cercava.
Porém seus olhos pequenos e de fogo, como que seguravam em seus
lugares os oficiais da Câmara, volvendo-os constantemente de uns
para outros e depois indo parar com eles em Jerônimo Barbalho
e Jorge Ferreira, que com um sorriso, ou inclinação de cabeça, lhe
agradeciam a vigilância. Já assim estava havia muito tempo, porque
fora ele dos primeiros que chegaram, quando uma velha, furando
por entre o aperto, se chegou à porta. E tirando-o por o braço:
- Foi Deus quem vos pôs aqui, disse ela concertando os farrapos
que a cobriam! Foi, certamente, senhor Fausto de Estêvães, porque
já me falta o alento para acabar de atravessar estas ondas de povo,
que me esmaga.
- E que é do homem? Pudestes vós achá-lo, tia Brígida dos Santos?!
- Nem São Pedro dera com ele, senhor Fausto; mas eu o
descobri! Ide chamar Lucas da Silva, que lho quero dizer.
E Fausto voltou-se, fazendo um sinal a Jerônimo Barbalho, que
veio à porta prontamente.
- Aqui tendes esta boa mulher, que diz saber onde ele se oculta.
- Sim, disse o caudilho com vivacidade! Então dizei-o.
- Sou vossa serva, senhor cavaleiro. Porém eu quisera falar com
Lucas da Silva, convosco nada tenho.
Jerônimo Barbalho ia responder-lhe talvez desastradamente,
esquecendo assim de que a popularidade só se ganha de duas
formas: ou com bondades, ou com baixeza, infâmia e descaramento,
sofrendo caladinho qualquer liberdade de pé-rapado, que tem isso?!
Mas Jerônimo Barbalho ia responder-lhe, quando entraram os
procuradores do povo, que tinham ido chamar Tomé Corrêa. E com
eles vinha o tabelião Antônio Francisco da Silva, que portou por fé
ter ouvido dizer ao governador que não convinha no removimento
e na expulsão, como já disse a Vs. Ms. mais acima. Aqui foi que
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o povo mostrou quem era e quanto valia! Um chuveiro de insultos
caiu sobre o governador e sobre quantos iam com ele, e todos a uma
vez aclamaram que elegiam e queriam, como com efeito disseram,
e elegeram por governador da praça e seu distrito ao capitão Agostinho
Barbalho Bezerra, fidalgo da casa de Sua Majestade, comendador
da Ordem de Cristo e filho do defunto Luiz Barbalho Bezerra,
governador que havia sido em 1613. E logo assim congregado e junto,
correu desatinadamente às casas onde morava o mesmo Agostinho
Barbalho, sem ouvir, nem atender a Lucas da Silva que, com toda a
força de seus pulmões, lhes bradava que parassem, até que, cansado
de gritar, seguiu a turba até as ditas casas, que estavam vazias.
- Ao Convento de São Francisco, bradou Lucas da Silva,
em meio já dos amotinados!
- Ao Convento de São Francisco, bradaram todos já em
movimento! E em breve espaço a ladeira de Santo Antônio e o pátio,
ou eirado da igreja, encheu-se dessa multidão, chamando a grandes
brados por o refugiado, depois de o aclamarem por governador, ao que
ele se escusou sempre. Até que entraram dentro e, insolentemente,
o trouxeram à força para fora, e daí à Câmara, onde Agostinho
Barbalho, forte com a presença dos oficiais, irrompeu nessas vozes:
- Que razão e que causa me dais vós para que aceite a levantuosa
(sic) nomeação que haveis feito? E que causa e razão haveis para
o fazer, tendo, como tendes, governador em Tomé Corrêa de
Alvarenga, a quem eu reconheço como tal, e que vós deveis obrigar
que continue no governo?...
- Pois se não aceitais, haveis de morrer, replicou o povo a
uma voz!! Haveis de aceitar a nomeação do povo, ou perder a vida.
Aceitai, que nisto fazeis grande serviço à Sua Majestade e será em
bem comum de nós outros.
Agostinho Barbalho voltou-se para um e outro lado, como
buscando um meio que lhe salvasse a vida sem comprometer a
honra, que ele julgava arriscada, aceitando a nomeação que o povo
fizera. E, vendo-se a braços com o rancor e a insolência da plebe,
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só e sem apoio para contrariá-la e repeli-la, considerando em como
se arriscava à praça, por servir Sua Majestade, [para] remir a própria
vida e por quietação do povo aceitou o cargo de governador, debaixo
de todos os protestos.
E logo toda a multidão gritou que dava preito e homenagem
ao novo governador, o qual, pondo ambas as mãos sobre um missal
em que estavam os santos evangelhos, disse por esta forma:
- Prometo à Sua Majestade, El-Rei D. Afonso, como leal vassalo
seu, de ter e manter esta praça e a defender com cautela e sem engano,
guardando em tudo o serviço do dito senhor, até pôr a própria vida
por ele e entregá-la somente à ordem do dito senhor Rei.
Tendo acabado de prestar homenagem Agostinho Barbalho
Bezerra, o povo deu por levantada a [posse] que Tomé Corrêa de
Alvarenga havia tomado, mandando que se lavrasse um auto em que
o ocorrido fosse exposto, e pelo qual o davam por desobrigado dela
e do governo da praça. Este auto fez o tabelião Antônio Francisco
da Silva em presença do novo governador, dos oficiais da Câmara e
dos tabeliães Sebastião Serrão Freire e Antônio de Andrade, sendo
assinado por cento e doze homens, além do governador eleito e
eclesiásticos. E, porque não era possível que todo o povo o assinasse,
elegeu como procuradores ad hoc Jerônimo Barbalho Bezerra, Diogo
Lobo Pereira, Jorge Ferreira Bulhão e o alferes Lucas da Silva.
Sabeis vós como um homem, descendo acelerado por uma
ladeira íngreme, tendo em vista parar em certo ponto, desce, desce,
mas a sua mesma violência leva-o onde não queria, apesar de sua
vontade? Pois assim é o povo em uma revolução. Assim é ele quando
põe de lado o trabalho, ou a paciência, quando se levanta rei,
esfarrapado e descalço, rei cego, tirano, estúpido e temível. Assim
foi este povo do Rio de Janeiro em 1660, porque mal findaram uma
violência, entraram noutra, constrangendo o ouvidor geral, Pedro de
Meytre, a abrir o pelouro para nomeação de nova Câmara, que a que
estava não merecia suas simpatias, criminosa só por haver sido eleita
em outros tempos!
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Ora, sendo costume abrir-se os pelouros no primeiro de janeiro,
manifesta ia a violação da lei. Mas quando foi que amotinados
quiseram saber de outras leis que não fossem as de sua fantasia,
apesar de clamarem os de todos os tempos que, por guardá-las,
se levantam? Nunca; e mentem! O povo amotina-se, ou faminto,
ou farto e ocioso, e a ociosidade e a fome não conhecem leis, nem
deveres. Violaram a lei fazendo abrir o pelouro e o povo entrou na
eleição de seus novos representantes, nomeando para juízes Diogo
Lobo Pereira e Lucas da Silva, e para vereadores Clemente Nogueira
da Silva, Fernando Tarelo Homem, Simão Botelho d’Almeida e
[para] procurador Eusébio Dias Cardoso, vociferando e clamando
todos que, usando do seu direito, aprovavam e ratificavam aquela
eleição, e que só por ela estariam.
Porém, o ódio não estava satisfeito com a deposição de Tomé
Corrêa de Alvarenga. Era preciso mais alguma coisa; e as casamatas
da fortaleza de Santa Cruz da Barra abriram-se para recebê-lo, depois
de lhe haver sido intimado o auto revolucionário, para que mais não
usasse do cargo de governador da cidade e seu recôncavo. Ao que ele
respondeu que não encontrava bem a ação do povo, por entender
ser assim serviço de Sua Majestade: paz e quietação da república.
Porém que o fazia, salvos todos os protestos, e violentado. Mas nem
esta determinação o salvou da afrontosa prisão, para onde o arrastaram
juntamente com o provedor-mor, Pêro de Sousa Pereira. Se mesquinha
era a sorte de Tomé Corrêa, não era também para desejar a de
Agostinho Barbalho Bezerra, porque ambos eles tinham um mesmo
pensamento: ambos consideravam com horror o termo e paradeiro
de tantos excessos, afadigando-se por encontrar-lhes uma barreira.
Desesperando de encontrá-la, chamou este à Câmara o provedor-mor
do presídio, Martim Corrêa Vasques, os capitães e o auditor da gente
de guerra e o ouvidor geral, o doutor Pedro de Meytre Portugal, que
acudiram prontamente, sem embargo dos insultos e das ameaças do
povo que, em vozes e alaridos, lhes lembravam a sorte de Tomé Corrêa,
que haviam prendido já, se não reconhecem como legítima a
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nomeação de Agostinho Barbalho; ao que eles anuíram, malgrado
seu, e só por não trazer [por] sua oposição mais horrores, do que os
grandes que se viam.
Vendo os amotinados reconhecida por todas as autoridades
a nomeação de seu governador, apresentaram certos capítulos,
cujo deferimento ele prometeu para adiante, o que sofreu mal
Jerônimo Barbalho e outros, reunindo-se todos em a noite de 13
de novembro, discutindo largamente os interesses de cada um.
Na manhã do seguinte dia, e em vereança, a sentença foi lida,
aprovada e remetida para a Câmara de São Paulo uma carta cheia
de embustes e falsidades, digna ata da sessão noturna do dia
antecedente, e que dizia assim:
“São tantos os apertos, ou melhor dizer, as tiranias, com
que o mau governo de Salvador Corrêa de Sá e Benavides e seus
parentes têm oprimido a toda esta capitania que, não podendo já
suportá-lo, por mais que se intentou, resolveu-se assim a nobreza
como o clero, ainda a este povo conformes, unanimemente a
deitar de si a carga com que já se não podia findar a justificação,
que esperam fazer ante os pés de Sua Majestade, das causas que
tinham e os moveram, e em que se fundaram para depor ao dito
Salvador Corrêa de Sá e Benavides e a Tomé Corrêa de Alvarenga
do governo em que, por sua ausência, o deixou. Tirando também
de seus postos o sargento-mor Martim Corrêa Vasqueanes e o
procurador Pêro de Souza Pereira, que todos ficam presos nas
fortalezas desta cidade, pois todos estes senhores reconheciam esta
miserável capitania com outros parentes seus por governadores
dela, tratando só de seus acrescentamentos e, por muitas vezes, da
nossa destruição, do que os moradores dessa capitania, que a ela
vêm com suas drogas, são boas testemunhas, pois experimentaram
o rigor com que se lhes tomavam, e o mau pagamento que delas
tinham, acudindo-nos como tão bons vizinhos com o ordinário
sustento de quanto aqui necessitamos, devendo ser diferentemente
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correspondidos ao benefício que nos fazem, como será daqui por
diante, sendo Deus servido.
Suposto isto quiseram com toda a verdade representar à
Sua Majestade, entre outras coisas, o procedimento com que o
administrador geral das minas, Pêro de Souza Pereira, se tem havido
nelas, em razão dos estanques que lá mandam fazer de aguardente,
vinho e outras fazendas, para com eles comprar ouro e mandá-lo à
Sua Majestade com o título de que era rendimento dos quintos,
a fim de ir sustentando o muito que tinha prometido ao dito senhor,
que pretendia tirar das sobreditas minas. E também o que nesta
Câmara se tem aclamado sobre o mineiro Jaime Cosme, do qual
corre por aqui que fora violentamente morto, em respeito de haverem
mandado à Sua Majestade, em nome do dito Cosme, alguns avisos
fantásticos para se ir continuando com o mesmo engano. Pedimos
a Vs. Ms. [que] nos queiram mandar informação certa de todo o
sobredito, pois também Vs. Ms. fazem nisso serviço à Sua Majestade,
que tanto deseja saber, com certeza, o desengano destas minas e de
todo o procedimento delas, fazendo também, se a Vs. Ms. parecer,
aviso ao dito senhor, enviando-nos as cartas, para por nossa via se lhe
remeterem, etc. etc... .”
Esta carta atrevida e manhosa, pois foi feita com intenção de
conhecer o ânimo dos paulistas a respeito de Salvador Corrêa, teve
sua resposta em 18 de dezembro, e como ela não chegou às mãos e
conhecimento dos alevantados senão em 23 de janeiro de 1661, para
não antecipar os acontecimentos em seu tempo, a daremos também
a ler a Vs. Ms.

VIII
Logo que os paulistas receberam a carta da Câmara do Rio
de Janeiro, e depois que a ela responderam de forma a não deixar
em dúvida seus sentimentos de lealdade e afeição a Salvador
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Corrêa, escreveram também a este, rogando-lhe por mercê quisesse
assistir na vila de São Paulo. Ao que ele se escusou, dizendo que o
chamavam ao Rio diferentes negócios, sendo de muito peso a obra
de certos galeões que aí estava começada. E porque o principal
fundamento desta obra era na Ilha Grande, por haver aí muitas
madeiras, tabuados, estopas e imbés para amarração, ia-se para a
vila de Angra dos Reis, sem embargo da lembrança que lhe faziam
de estar ela tão chegada à cidade do Rio de Janeiro. Quanto à oferta
de suas pessoas e fazendas, com que se diziam aparelhados para
acompanhá-lo, lha agradecia, por estar certo de que os habitantes
daquela cidade se teriam sossegado à vista do mando, que no 1º de
janeiro de 1661 mandara lançar ao som de caixas, perdoando aos
alevantados seus excessos. Declarando, todavia, por inconfidentes
ao real serviço os oito procuradores, quatro da nobreza: Jerônimo
Barbalho, Jorge Ferreira, Pedro Pinheiro e Mateus Pacheco;
e outros quatro dos oficiais: Matias Gonçalves, Manoel Borges,
Antônio Dias e Antônio Fernandes Alongo; ao sargento-mor,
capitães do presídio e ministros dele, havendo-os por reformados
e inábeis, condenando-os por toda a vida para a conquista de
benguelas e mais penas que Sua Majestade fosse servido dar-lhes.
E aos procuradores, como cabeças de motim, em pena de vida e
perdimento de bens, se acaso não obedecessem prontamente a seu
mandado, que vinha a ser: governar o mesmo Agostinho Barbalho
Bezerra em sua ausência, sem embargo de haver sido eleito pelos
amotinadores. Outrossim, que o vereador mais velho que servisse
na Câmara tivesse juntamente o ofício de provedor da Fazenda,
e que, nos casos em que o capitão-mor não pudesse resolver por si
só, o fizesse com assistência dos oficiais da Câmara, ouvidor geral
e dois letrados que o povo houvesse de eleger, evitando-se o novo
modo de parlamento.
Porém os amotinadores, nem à bondade do general Salvador
Corrêa de Sá, que até lhes concedeu parte das condições, ou
capítulos que haviam apresentado a Tomé Corrêa, nem ao
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desengano e à fidelidade dos paulistas curvaram a fronte rebelde
e altiva! No dia 23 de janeiro chegou a esta cidade a resposta da
Câmara de São Paulo, monumento de lealdade, que junto ao de
Amador Bueno, quando não houve outros muitos, bastava para
fazer o elogio dos valentes e intrépidos filhos da província. Era a
sobredita carta concebida nestes termos:
“De 16 de novembro é a carta que aqui recebemos de Vs. Ms.,
cujo cuidado presente sentimos grandemente e muito mais as causas
dele. Deus nosso Senhor, que nos maiores trabalhos costuma dar por
meios suaves alegres fins, se sirva concedê-lo assim a este de Vs. Ms.,
para que em breve vejamos a esse povo restituído na posse de seu
antigo sossego, para lhe darmos os parabéns como agora lhe damos
os pêsames dos seus enfados.
A informação que Vs. Ms. me pedem dos estoques, que o
administrador das minas Pêro de Sousa Pereira mandou fazer dos
vinhos e aguardentes, não podemos satisfazer, porque nesta vila
nunca os pôs. E se nas outras o fez, pela razão de que lhe ficavam
elas em via para a jornada das Minas, é tão fora de mão como
esta. As Câmaras delas devem informar a Vs. Ms., neste caso,
da verdade que ignoramos. E quanto à morte do mineiro Jaime
Cosme, suposto que ao princípio a fama, como em outras coisas,
publicou que fora violenta, todavia em contrário se praticou
depois, e entre nós serve nesta Câmara quem com curiosidade
perguntou pelo sucesso a pessoas que foram presentes, as quais
lhe disseram que fora a morte casualmente desastrada, porque
indo a mudar-se com passo mais largo o dito mineiro para outra
pedra, por haver antes sentido o ruído, escorregara e, caindo,
se despenhara na cata ou alta cova que se fazia. Também disso
podem ter mais plena notícia os que são vizinhos ao lugar onde
sucedeu o caso. Em razão do general, o senhor Salvador Corrêa
de Sá, nosso governador, experimentamos tanto pelo contrário as
mal fundadas queixas desse povo, que, com todos os dessa capitania
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juntos, mal lhe pagaram parte do muito que por eles há feito, e a
esses estranham a novidade do sucesso, a que Vs. Ms. devem acudir
com o remédio, para que Sua Majestade fique melhor servido, e nós
não faltaremos à obrigação que temos de seus leais vassalos.”
Do conteúdo desta carta e de outras notícias tiraram os cabeças da
sedição motivos para atrevimentos novos, propondo em vereança de 24
de janeiro que se tomassem rigorosas medidas, por haver certeza de vir
o governador expulso, para o que estava ele congregando gente em São
Paulo. E se dizia que por mar pretendia fazer sua entrada, pela calçada
do monte, a tomar uma das fortalezas da barra, para dali conseguir o
seu intento. Por isso requeriam a eles, oficiais da Câmara, que, logo com
toda a brevidade e o cuidado, fizessem aviso ao governador Agostinho
Barbalho para que, no mesmo dia, guarnecesse as ditas fortalezas
com cinquenta soldados mais em cada uma, além dos que já tinham,
com ordem e instruções aos capitães delas de como receberiam o dito
general, se acaso as acometesse. E mais, que por terra se pusessem espias
em certas paragens, que deviam ser demandadas, caso o acometimento
fosse por terra.
Seguiu-se a execução ao aviso e requerimento, porque
Agostinho Barbalho temia, com razão, algum excesso nos populares
desatinos. Assim, no dia 25 partiu o capitão Agostinho do Figueiredo
com sua companhia a tomar conta da fortaleza de São João, onde
estava preso o sargento-mor Martim Corrêa Vasques, e para a de
Santa Cruz dezesseis soldados e um cabo às ordens do capitão da
mesma, Antônio Nogueira da Silva. E porque a saída dessa gente
desfalcava muito a guarnição da praça, foram mandadas vir do
recôncavo três companhias, a saber, uma de Jacarepaguá, outra de
São Gonçalo e outra de Suruí.
Nestes e noutros preparos de criminosa resistência gastaram os
amotinadores o restante do mês de janeiro, reunindo-se todas as noites
em casa de Jerônimo Barbalho Bezerra, donde saíam preparados e
discutidos os atos forçados da passiva autoridade do governador.
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Porém estes armamentos e estas diligências tinham segundas e
ocultas vistas: certo descontentamento, que começava a lavrar
surdamente entre os da infinita plebe, dominada pela voz poderosa do
Quebra-Espadas, dava sérios receios aos influentes, que, por se
desembaraçarem dos dois irmãos Estêvães, mandaram-nos como
espias para o interior, enquanto que as fortalezas da barra recebiam
como reforço de sua guarnição alguns mais atrevidos em suas faltas.
Ora, não foi sem grande sobressalto que foi ouvida por Jerônimo
Barbalho a notícia de que Fausto de Estêvães chegara à cidade, pois
que, por qualquer motivo que fosse, a sua presença era de mau
agouro. Maior foi, ainda, quando no mesmo dia 31, por noite,
o Quebra-Espadas se apresentou no clube armado até os dentes.
- Hei-vos aí todos conversando bem descansados, senhores
cavaleiros, disse ele, depois de olhar para um e outro lado com ira
e despeito!
- E hei-vos aí, que assim sabeis desempenhar o que vos cometem,
respondeu Lucas da Silva caminhando para ele! Porém, estacou em
meio do caminho, porque Fausto de Estêvães levara rapidamente a
mão direita ao seio!
- Aqui vereis se desempenho, ou não, o que me cometem,
retrucou ele retirando-a dentre a veste e mais um papel embrulhado,
que apresentou a Jorge Ferreira!
E o papel correu de mão em mão, até vir parar na de Lucas da
Silva, que tinha gasto todo o tempo que os outros levaram a lê-lo,
em consertar-se do susto por que passara com o movimento não
esperado do mensageiro...
- Ao Senado da Câmara compete indagar da traição...
- Ao Senado da Câmara, interrompeu Fausto de Estêvães?!
E por que não há de ser ao povo? Nós temos de tomar contas aos
senhores padres de certa escritura de transação amigável, composição
e renunciação que eles fizeram conosco em 25 de julho de 1610, pela
qual desistiram da procuração, execução e publicação da bula de
Paulo III, nosso santo padre, que Deus tem. O povo quer visitar os
Jerônimo Barbalho Bezerra. Romance histórico

163

reverendos padres, senhores cavaleiros; deixai-o com sua vontade,
que fará bem. É preciso mostrar-lhes nossa afeição pela bondade que
tiveram com nós outros, e, demais, o povo quer ouvir o seu nome
nas ordenanças!! Só ouvimos: o governador; o Senado da Câmara;
os procuradores do povo... Senhores procuradores do povo, procurais
para vós, ou para ele?!!
- Sois...
- Ora basta, disse Diogo Lobo interrompendo a Jerônimo
Barbalho, cujos olhos chamejavam! Tomai lá esta bolsa pela vossa
diligência e esperai amanhã no Senado para ouvirdes se o povo
manda e ordena! Ide.
E o tribuno vil arrefeceu com o contato do ouro e deixou a
sala. No outro dia pela manhã, 1º de fevereiro de 1661, gritava pelas
ruas da cidade um pregoeiro nestes termos:
- Ouvi o mando, que manda o povo desta cidade e seu
recôncavo, que toda a pessoa de qualquer qualidade, quer seja
parente, ou não, do general Salvador Corrêa de Sá e Benavides,
criado, amigo, afeiçoado, que se quiser ir para sua companhia, se irá
manifestar ao Senado da Câmara, para se lhe dar licença e toda a boa
passagem que lhe for necessária para se partir, para que dentro em
dois dias o possa fazer sem se lhe fazer ofensa alguma. E passado o
dito prazo sem [que] se venha a manifestar, e constando ao depois,
por qualquer via, se carteia com o dito general, ou segue sua voz, será
preso e degradado por dez anos para Angola, e haverá mais a pena
que o povo lhe quiser dar.
- Eis aí o segundo efeito de meu atrevimento, dizia um homem
de fera catadura para o povo, que se havia acercado do pregoeiro!
Veremos agora, continuou ele apontando para o monte de São
Januário, veremos agora se nos deixam ir lá em cima, que se não, alafé
(sic) que das mãos dos senhores procuradores há de sair a procuradoria.
- Tende conta com os ditos, amigo Quebra-Espadas, disse o
licenciado Antônio de Barros, que também havia parado para ouvir
o pregão, homem sabedor e amigo declarado do povo. Tende conta
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não vão eles fazer algum conchavo com os jesuítas – pro bono pacis,
como eles padres costumam. Adeus, meu valente!
- Deixai-os todos comigo, jesuítas e procuradores do povo, que
lhes farei boa cama!
- Mas, senhor Fausto, qual é o outro efeito do seu atrevimento?
Que se este bando é o segundo, por certo há de haver um primeiro.
- Ora vá-se com satanás, senhora Brígida dos Santos! Está Vs.
Ms. com essa sua cara encarquilhada e amarela como um velho
pergaminho crestado, as costas arremedando aquele monte lá ao
longe, cujo nome tomou seu marido depois de certo aguaceiro de
bordões no arruído de março; e não há motim, ou ajuntamento,
onde a não vejam?! Vá-se a rezar nas contas por sua alma, que em
pouco terá de dar apertadas contas de alguns desvios, que eu sei, e de
outros que só Vs. Ms. sabe.
- Ladrão, carrasco e traidor, disse a velha afastando-se! Deixa-te
estar, que boa cama te farei eu a ti. Lucas da Silva saberá quem tu és!!
Enquanto o bando caminhava pela cidade, concertavam os
oficiais da Câmara a seguinte carta, que dirigiram ao reitor dos jesuítas:
“Os procuradores do povo me fizeram queixa hoje, neste
Senado, do padre Antônio de Mariz, superior d’aldeia dos índios de
São Bernabé, de que tinham por notícia e era certo e disto sabedores,
de que o dito padre estava fazendo muita gente de índios da terra,
amotinando-os para servirem e acompanharem ao general Salvador
Corrêa de Sá e Benavides, obrigando-os e excitando-os com palavras
e promessas de que o dito general os há de libertar, porque o povo
os quer cativar, sentindo muito a mal destas ações do povo, o que
lhe tem dado grandíssimo escândalo. Nós o fazemos saber ao padre e
lhe requeremos da parte de Deus seja serviço mandar recolher o dito
padre superior e pôr outro em seu lugar, com a advertência [de] que
trate das coisas que estão a seu cargo e não se meta nas da república,
por que assim fique este povo satisfeito e quieto e o padre em paz.
Guarde Deus ao padre. Em Câmara, ao 1º de fevereiro de 1661.
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Lucas da Silva, Diogo Lobo Pereira, Fernão Tarelo Homem, Simão
Botelho da Cruz.”
Era tão sem fundamento semelhante imputação e só levantada
para cobrir os interesses e as vistas do caudilho da plebe, dando-lhe
um motivo para regressar à cidade e satisfazer seus infames intentos,
que os mesmos oficiais da Câmara bem o mostram na languidez
dessa carta, porque, de tão grande crime, só pediam como satisfação
o removimento do superior d’aldeia, ainda que na resposta do reitor
se entreveja algum motivo para desconfiança: o padre Mariz tinha
dado à língua com efeito:
“Pax Christi. Consultei com todos os padres deste colégio,
respondeu o reitor, o ponto sobre [o] que Vs. Ms. me escrevem,
e achamos que é impossível que o padre Antônio de Mariz faça gente
índios da terra, amotinando-os para servirem e acompanharem ao
general Salvador Corrêa de Sá e Benavides, obrigando-os e investindo-os
com palavras e promessas, sentindo muito mal das ações do povo.
E porque seria grande [a] infâmia do padre, e [também] da Companhia
condená-lo logo a ser traidor ao povo, no tocante ao fazer gente, que,
no que toca a sentir mal e dá-lo a entender por palavras, parece coisa
dificultosa, visto terem posto preceito de obediência e outras penas,
que não se reprove o que o povo faz, pois isso não nos pertence, nem
convém que folguemos e falemos mal de suas ações. Porém não é tão
impossível como o primeiro, porque inadvertidamente pode escapar
uma palavra, que advertidamente não se diria, e talvez os que ouvem
trocam as palavras e calam algumas circunstâncias que mudam os
sentidos e as palavras, pelo que nos parece que alguns dos senhores
procuradores, ou dos senhores desse nobre Senado e eu vamos à aldeia
e saberemos o que na realidade se passa. E, achando o padre culpado,
resolveremos com os ditos senhores procuradores do povo o que
for bem e mais conforme ao gosto de Vs. Ms. Os padres acordarão
facilmente em que lá se ponham clérigos; e virão os padres, porque
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estamos moralmente feitos que os mal-afetos (sic) da Companhia a
cada passo hão de informar a Vs. Ms. e aos senhores procuradores do
povo, conforme o afeto que têm, e quando menos mal informados dos
índios que, quando estão com vinho, levantam mil mentiras, como
eu experimentei muitos anos, e os padres não podem andar com estes
sobressaltos. Guarde Deus a Vs. Ms. Colégio, em 1º de fevereiro de
1661. O padre Antônio Fortes.”
Acabada esta carta e remetida ao Senado, entrou o reitor dos
jesuítas em penosos cuidados de como se livraria e aos seus de algum
excesso da populaça, desconfiando que suas razões não fossem
atendidas pelos procuradores do povo. E como as portas e paredes
de seu convento, ainda que fortes e bem seguras, não bastavam a
defendê-los, resolveu-se a procurar socorro nesses mesmos que temia,
indo buscar os capitães Garcia da Gama e Alexandre de Castro,
por meio dos quais ofereceu boa soma de dinheiro aos soldados
de suas companhias para que, em caso de algum acometimento,
os tivessem propícios.
Ora, quando o reitor saía da casa de Garcia da Gama, reparou
numa velha, que o seguira desde a portaria de seu convento e que,
como de propósito, ficara esperando-o. Seguindo caminho para [a]
casa do segundo capitão, Alexandre de Castro, levou-a sempre de
olho; e ao sair encontrou ainda a velhinha que o esperava.
- Não, isto não pode ser acaso! Ou eu me engano muito, ou
esta maldita velha segue-me os passos e é uma espiã. Manha com ela,
e saberemos a verdade.
E o jesuíta voltou atrás e, chegando-se para a velha:
- Boa mulher, disse ele com esse tom que os da Companhia
tinham inventado, ou ao menos apurado; boa mulher, sabes onde
mora o capitão Salvador Corrêa?
- Que serve na companhia do defunto Antônio Corrêa não é,
senhor padre?
- Esse mesmo.
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- Pois mora na rua da Misericórdia, ao pé da casa dos Coqueiros,
que foi dele muito tempo.
- Tenho eu uma carta para entregar-lhe, porém tenho-a lá no
convento e estou tão cansado que não terei forças para subir duas
vezes a ladeira. Quereis vós levar-lha, pagando-vos eu vosso trabalho?
- Pelo amor de Deus; vo-la levara, senhor padre, quanto mais
por alguma coisa que me deis, que sou tão pobre!
- Pois vinde comigo.
Chegando no alto de São Januário, o jesuíta entrou no
convento para escrever ao capitão Salvador Corrêa, participando-lhe
a imputação que haviam feito ao padre Mariz, rogando-lhe de
avistar-se com os oficiais da Câmara para certificá-los do falso de
semelhante acusação. Depois chamou um índio inteligente para
seguir a velha de longe, à qual deu o escrito.
A tia Brígida dos Santos, espia de Lucas da Silva e portadora
da carta do padre Antônio Forte, mal que desceu a ladeira, correu a
entregar a mensagem nas mãos do criado de sua filha, contando-lhe
como vira o jesuíta entrar nas casas de Garcia da Gama e Alexandre
de Castro.
- Bem está minha avó. Porém as novas que me trazeis já são
velhas para outros e para mim. Desta carta não sabe o Quebra-Espadas,
por certo, mas que o reitor dos padres visitou os capitães sabe-o ele e até
o que disseram entre si!!
- Maldito Quebra-Espadas, que sempre me vence, murmurou
a velha! E vós fiais-vos dele, senhor Lucas? Se soubésseis o que esse
tratante diz de vós outros, que libertásseis o povo?!
- Sim, sim! É um demônio perigoso, que além de tudo
nos é preciso. Ele faz do povo quanto quer, e nós temos alguma.
Já me disseram que os que vão com ele pretendem nomear novos
procuradores, e falam em Ambrósio Dias e outros. Ide indagar disso
e voltai, seja a que hora for da noite.
Os receios de Lucas da Silva eram bem fundados. No dia
seguinte, muito antes de começar a sessão da Câmara, ondas de
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povo furioso desembocaram de todas as ruas e, em breve, fizeram
da cerca da casa um muro tão compacto, que os oficiais mal
puderam atravessá-lo para entrar na sala. Na soleira da porta,
com o arcabuz carregado, o Quebra-Espadas movia o povo à sua
vontade. Um pouco desviado dele, via-se em grupo Jerônimo
Barbalho, Jorge Ferreira, Lucas da Silva e Manoel Borges, e, lá no
fundo da sala, alguns dos oficiais que vinham chegando tomavam
seus lugares.
- É preciso contê-lo, dizia esbravejando Jerônimo Barbalho!
Nós o deixamos tomar conta da vontade do povo, porque assim
nos convinha. Porém já não precisamos dele, e, seja como for, deve
desaparecer o ídolo da canalha, que nos embaraça!
- Pois eu digo que é melhor contentá-lo, disse Jorge Ferreira.
Que monta para nós a reforma dos três capitães e da tropa?
É mesmo uma medida de segurança, porque todos eles são parentes,
ou aderentes do general Benavides.
- É verdade, acrescentou Manoel Borges! E até pelas
fortalezas é que deve começar a justiça: Antônio Nogueira da
Silva, que está na do Registro, é casado com uma prima de
Salvador Corrêa de Sá; Afonso Gonçalves Mattoso, que manda à
de São João, é afilhado do mesmo; as de Santiago e São Sebastião
não têm melhores nem mais seguros amigos do general, de sorte
que o povo viu melhor do que nós outros, e a reforma de uns e
suspensão de outros é necessária.
- Eu bem sei o que é necessário e não preciso que aquele miserável
mo lembre, retrucou Jerônimo Barbalho! De mais, que vem fazer cá
Ambrósio Dias, quem ele quer nomear como procurador do povo?
- Que vos importa isso? Andará entre nós como uma folha
seca ao gosto do vento. Deixai-o comigo; eu vou tomar assento, e,
logo que chegue o resto dos vereadores, proponde vós a reforma,
que vereis o povo satisfeito; e o povo é tudo.
Completa a Câmara, foi proposta a reforma dos três capitães
Garcia da Gama, Alexandre de Castro e Salvador Corrêa, bem como
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a suspensão dos capitães de fortalezas e nomeação de outros, de que
lavrou auto o tabelião Antônio Ferreira da Silva. E, sendo levado
ao governador para o confirmar, este respondeu à Câmara que,
por estar sangrado e de cama, não podia ir ao Senado. [E] que se a
utilidade pública pedia arrebatada resolução, quisesse a Câmara com
os procuradores do povo tratar em sua casa o que melhor conviesse
ao serviço d’El-Rei e bem do povo.
Ouvida pelos oficiais a resposta do governador, replicaram-lhe
com o capítulo 12 dos que o povo havia apresentado a Tomé Corrêa,
assim concebido:
“Que o governador que hoje governa, e ao diante governar,
não chame à sua casa os oficiais da Câmara em corpo de Câmara.
E, quando quiser alguma coisa, vá, ou mande propor por pessoa que
lhe pareça ser capaz do conselho do negócio que tratar, para que os
oficiais da Câmara livremente possam resolver, o que não podem
fazer livremente em casa com a presença do dito governador.”

IX
Paciência, o que és tu? És a oposição aos desejos e à vontade
do homem, ou a incapacidade de obrar com voto livre? Se és a
primeira, não podes durar muito, e por isso diz judiciosamente
o vulgo que te gastas. Se és a segunda, não me admira o homem
paciente. És uma virtude, bem o sei, porém há instantes na vida
do homem em que poderias ser um grande pecado. Foi pensando
assim que Agostinho Barbalho, indignado com a réplica que, como
vimos no capítulo antecedente, a Câmara lhe enviara e olhando
para sua dignidade sem temer as consequências ulteriores, protesta
não confirmar semelhante auto, pois que por ele se usurpava a
jurisdição real. Mas espalhando-se pela cidade as palavras do
governador, o povo, com o mesmo calor e atrevimento do
dia antecedente, correu à sua casa e o teria feito [em] pedaços,
170

Romances-folhetim românticos:
Ficção e subcanonicidade no século XIX brasileiro

se lhe não fora apresentado um papel, onde, com mal segura mão,
Agostinho Barbalho escrevera estas palavras:
“Confirmo as nomeações de capitães de ordenanças e mais [a]
reformação da infantaria, sem embargo do que eu tinha feito na
forma que Sua Majestade me tinha ordenado e a que se me oferece.
Confirmo, com o protesto de não me prejudicar, porque o faço
violentado, e por entender ser mais serviço de Sua Majestade do que
pagarem os mais. Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1661. Agostinho
Barbalho Bezerra.”
Esta violência abalou-o tão fortemente que, por três dias, teve mui
contingente a vida. Na tarde do dia 7, uma mulher cuidadosamente
embrulhada em seu mantel requereu falar-lhe, mas os práticos, que
lhe assistiam noite e dia, quiseram impedir-lho. Então a mulher, sem
mostrar o rosto, escreveu num pedaço de papel algumas palavras
e, dobrando-o, entregou-o a um dos mestres, para que, debaixo de
juramento, o entregasse ao governador sem o ler e logo. Um instante
depois todos saíram da câmara do doente, e a mulher teve audiência.
A doença e ainda mais os trabalhos por que passara desde o
começo da revolução tinham desfigurado por tal forma Agostinho
Barbalho Bezerra, que a recém-chegada, ao vê-lo, não pôde reter sua
admiração e seu sentimento.
- É compaixão ou horror que vos causo, senhora, disse ele com
voz triste e desfalecida? A desgraça como que se empenhou contra
nós ambos!
- Sim! Sim! Porém vós em pouco ficareis tranquilo; eu... Um
futuro horroroso me aguarda... Já tendes notícia do bando, que o
general Salvador Corrêa fez publicar nas vilas de São Paulo?
- De nada sei!
- Pois aqui vos trago uma cópia.
E a mulher tirou do seio um papel, que depôs nas mãos
do governador.
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- Perdoados, exclamou ele em meio da leitura! Homem
generoso e humano... A mão do Senhor está sobre nós, que tantos
crimes começados e concluídos sem sangue...
- Vossa bondade vos alucina, disse a mulher tristemente;
começaram, progrediram, mas não acabarão sem sangue.
- Que dizeis? Pois não vedes o perdão assinado pelo general?!
Temeis acaso que ele falte ao prometido?
- Não. Porém, se recusarem o que se lhes promete?
- E quem será tão insensato!?
- Jerônimo...
- Desgraçado!
- Salvai-o; salvai-mo!! Que a voz do sangue se levante, já que a
minha, ó meu Deus... Já que o pranto de sua mulher e de sua filha
nada pode! De rastos a seus pés o rogo desde ontem, e não quer
ouvir-me... Vede-me agora de joelhos diante de vós, ouvi-me em
nome de vossa mulher e de vossos filhos!...
- Não vos ouvirá, por certo, como quereis, disse Jerônimo
Barbalho, que encostado no umbral da porta da câmara ouvia as
súplicas de sua mulher!
- Jerônimo, disse o governador, tu és a vergonha de nossa
família! Foste mau filho, és mau esposo e pai, vassalo rebelde...
- Porém, não traidor, não traidor!... Em que sou eu a vergonha
de nossa família? Nobre sou, mas inimigo de tiranos e soberbos
nobres! E se é preciso quebrar o brasão de fidalgo para conservar
meus sentimentos, quebro-o!!
- Louco homem...
- Seja. Acaso temos nós obrigação de pensar uniforme? Não
será livre o homem sequer pelo pensamento!?
- Mas pensar e obrar são coisas diferentes. Pensa como te
aprouver, porém cala-te. Não condenes nos outros aquilo em que
te louvas.
- E fui eu que forçou o povo a sacudir o jugo tirânico, que
lhe pesava?
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- Foste!
- Pois fui, então!
- És um amotinador, um rebelde!
- Sou, e então?
- O cadafalso e a infâmia te esperam. A maldição de teus
filhos e as lágrimas desta desgraçada te pesarão além da morte, e a
posteridade renegará teu nome!!
- Embora.
- Miserável, miserável!!
- Agostinho Barbalho, eu não venho aqui como réu para ouvir
sentenças. Não venho como filho ouvir paternais conselhos; vinha
trazer-te a cópia do bando, que já leste. Dize-me, que decides?
- Recebo a autoridade de governador interino pela nomeação
do nosso general Salvador Corrêa de Sá e Benavides e intimo-te que,
sob pena maior, te recolhas em casa e dela não saias antes de três dias.
- Como és fragoso. Pois não te pesará com a doença a autoridade
do cargo? Queres sempre continuar com o peso do governo que te
deu o povo?...
- Não; porém começarei a governar pela nomeação...
- Não também, meu amigo! O povo é que manda nesta cidade
do Rio de Janeiro, e não Benavides. Queres governar pela voz do povo?
- Não!
- Pois amanhã serás deposto.
- Jerônimo, bradou o governador levantando-se na cama!
- Não sou eu quem o manda, é o povo.
- Espera, ouve-me! Repara no abismo que se abre debaixo de
teus pés, desgraçado! E vai-se sem ouvir-me...
...............................................
Às dez para onze horas da noite desse dia, dois homens
embrulhados em compridos mantos repassados d’água, porque
chovia a cântaros, atravessavam o pequeno largo em frente da igreja
de São José, sumindo-se velozmente pela viela que ficava ao lado
esquerdo da mesma igreja. Iam tão preocupados e com tanta pressa,
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que não procuravam caminho, fazendo saltar às paredes a lama e
água das poças, de que seus pés não se arredavam, té que pararam
quase no fim, defronte de uma pequena casa enfumaçada, cuja porta
se abriu sem ruído ao leve encontro que lhe dera o que ia diante.
- Mestre Abraão, quantos somos, disse para dentro o que
caminhava atrás, segurando o manto do companheiro?
- A casa do mestre é segura, meu irmão, disse o primeiro,
deixando cair o pé além da soleira e voltando-se. Entremos, que
estou caindo de faminto e cansado, e bem trabalhoso será o dia de
amanhã... Olhai, ali o tendes a dormir como um porco, por isso nos
não falou ele... Ó mestre do diabo, assim guardas tua casa, continuou
ele, dando forte empurrão num velho que dormia debruçado sobre
uma mesa?
- Então que é lá isso, disse o velho levantando-se estremunhado?
Não faço barbas de noite; ide aí adiante...
- Judeu, quem te fala em barbas? Vai buscar vinho e pão e
guarda o teu sabão e a tua água.
O velho levantou-se e ficou por um pouco olhando para os
dois hóspedes. Depois, ia tornar a sentar-se, quando uma voz de
mulher o chamou lá do interior da casa.
- Lá vou, Rute. Mas que quereis vós, disse para os dois, como
se então tivera acordado?
- Alguma coisa para comer, judeu de mil demônios!
- Fausto, como tu falas a este homem! Não sei que tenho hoje,
que tudo me faz medo...
- Ah! Tu foste sempre assim, meu irmão. Depois, a corrida que
nos deram esta noite, da qual tu saíste arranhado, e o que temos para
fazer amanhã, tudo isso te põe a cabeça azoinada. És um pobre rapaz.
- E não viste como o mestre nos olhou dacolá da porta, quando
se foi?
- Ora, deixa-o olhar como quiser; tenho aqui minha espada,
e ninguém quererá experimentar-lhe o fio. Demais, que poderia
fazer esse cão velho?
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- Ladrar, Fausto, ladrar!
- És um pobre rapaz, já to disse. O judeu, mestre Abraão, falar?
Quem lhe dá de comer, desde aquela alhada do prelado? A bacia
pendurada na porta, aquelas navalhas, o sabão e a toalha são uma
impostura. O judeu há de ouvir e calar-se, porque nem só com os
ricos e poderosos se ocupa o Santo Ofício nesta terra. Um judeu
pobre serve de principal figura em um auto de fé, onde se queimam
cristãos ricos, entendes!? Mestre Abraão e sua filha Rute não quererão
tornar a ver Lisboa.
Alonso levantou-se e foi à porta do fundo observar se alguém
os escutava.
- E se ele andar mais ligeiro, disse tornando para junto do irmão?
- Amanhã teremos uma romaria de urubus para fora da cidade,
e os familiares não serão os últimos. Hoje tenho por mim esta espada...
- Que de pouco te valerá, disse uma voz rouca! E, num abrir e
fechar d’olhos, abre-se a porta da rua, e a pequena loja enche-se de
homens armados.
- Agora o veremos! Fausto de Estêvães não se deixa prender
com uma espada na mão.
E travou-se desesperada luta entre os soldados e os dois
irmãos, que de costas um para o outro se defendiam com valentia.
Um bote de lança, que Fausto não pudera desviar, alcançando-o pelo
antebraço, embaraçou-lhe a espada e, assim descoberto, recebeu tão
forte pancada na cabeça, que foi à terra sem movimento.
- Acabo-o, disse um soldado encostando-lhe a ponta da espada
sobre o peito?
- Só temos ordem para prendê-lo, respondeu um homem
mascarado que saíra lá do interior da casa. Amarrai-os ambos (porque
Alonso tinha sido desarmado também); amarrai-os fortemente, e na
cadeia esperem o dia de amanhã que tanto desejavam!
E os soldados iam sair levando-os, quando apareceu na porta
do fundo mestre Abraão.
- Não quereis que lhes pense as feridas, senhor cavaleiro?
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- Na prisão o fareis, mestre. Ide com eles e voltai logo que vos
aguardo aqui.
E, depois que saíram, fechou a porta, desprendeu a máscara
e sentou-se.
A luz amortecida de uma candeia apenas deixava distinguir a
forma dos objetos, e o vento, penetrando através das frestas da porta,
punha-a em contínuo risco de apagar-se. O cavaleiro levantou-se,
talvez com tenção de ir resguardá-la, porém prolongado e agudo
assobio, ao que do interior da casa responderam logo, reteve-o em
seu assento. Um instante depois, ouviu-se leve ruído de passos no
corredor; uma mulher atravessou a loja e abriu a porta.
- Quantos somos, mestre Abraão?
- Quantos vindes, respondeu a mulher?
- Quem és tu, replicaram de fora?
- Rute.
- E teu pai onde está?
- Dorme.
- Enquanto que nos enregelamos nós outros aqui! Assim é que
é o fazer. Ora, vai acordá-lo e traz-nos uma luz, que temos receio de
tropeçar por aí nas navalhas do mestre.
A mulher atravessou novamente a loja, e o cavaleiro, pondo a
máscara, seguiu-a às apalpadelas.
- Quem me segue, disse Rute, parando em meio do corredor?!
- Calai-vos! Sou eu, o cavaleiro da máscara!
- Viestes com eles, senhor?!
- Não, estava na loja.
- E meu pai?
- Foi com os presos.
- Com os presos!
- Sim, falai mais baixo e ouvi-me. É preciso prevenir meus
soldados. Subi ao muro do adro dentro do qual estão eles e
dizei-lhes que cerquem a rua por um e outro lado. Trazei alguns
convosco aqui por dentro. Ide breve, que vos fico esperando!
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- Sim... Eu vou... Senhor cavaleiro, disse a judia com voz
abafada. Eu vou, acrescentou ela já longe; vou desfazer quanto fazes,
miserável! Como me pagarias tu a traição de entregar em tuas mãos
esses homens? Como pagaste a meu pai... No cárcere!!
E, com passo largo, Rute ganhou a extrema de um largo e
lodocento (sic) paço, que ficava no fundo da casa do mestre Abraão.
Subiu ao muro e, debruçando-se para dentro do adro da antiga igreja
de São José, fingindo um temeroso receio, bradou pelo mestre do
terço e assim lhe disse:
- O cavaleiro da máscara vos manda dizer por mim, que
vos vades todos no maior silêncio para o fim da Várzea. E tereis
conta em não deixar que se aproxime de vós outra pessoa alguma,
nem tampouco consentireis que atravessem o largo...
E depois a judia abaixou-se, esperando que os soldados
despejassem o adro. E apenas o fizeram, saltou dentro, correu à porta
e, dando volta pelo largo, veio meter-se entre os homens, que da
parte de fora da casa praguejavam [contra] mestre Abraão, porque
tão cedo se deitara.
- Má cama tem ele hoje, disse em meia voz a judia, apertando
violentamente o braço do ferreiro Brás Safim, seu vizinho!
Má cama, tio Brás, por ser dura e fria como pedra que é; nas lajes da
cadeia dorme ele senhores, disse Rute voltando-se para uns e outros,
observando o efeito de suas palavras.
- Nas lajes da cadeia, disse o ferreiro, abaixando sua cabeça
até o rosto da judia, para certificar-se de que era a filha do barbeiro,
a moça Rute!
- Falai mais baixo, tio Brás, que aí está dentro quem me mandou
buscar seus soldados para prender-vos, e quem...
- A ele, gritaram os de fora! É um dos inimigos do povo, quer
seja dos da facção do traidor Agostinho Barbalho, quer seja dos Sás!
E entraram pela porta, levando adiante das espadas e chuças
quanto encontravam, a tempo que a judia, levando consigo Brás
Safim e outros, escalava o muro do palco, onde prenderam o
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cavaleiro da máscara, que, ouvindo os gritos de fora da porta, fugira
em direção ao adro.
- Tira lá essa máscara, disse o ferreiro insolente, brandindo a
espada junto da cara do cavaleiro; tira-a para vermos quem é que
nos quer privar do direito que nos assiste de tirar o mando a um
traidor e cobarde, que o povo elegeu para o guardar e livrar das
tiranias dos Sás!
- E não será este dos protegidos dessa odiosa família, grita um
dos da turba, arrancando violentamente a máscara e chegando-lhe
ao rosto uma candeia que a judia trouxera?!
O exame do rosto do cavaleiro encheu-os de confusão.
Olhavam uns para os outros interditos, e maior foi ainda seu
espanto, quando chegou entre eles mestre Abraão, que não esperava
encontrá-los soltos dentro de sua casa, depois dos ajustes que havia
feito com o cavaleiro. Não saberei eu dizer a Vs. Ms. qual de entre
todos era o menos admirado, começando por a judia, que julgava
o pai a bom recado nas enxovias da cadeia, e findando por mestre
Abraão, que, tendo culpas em cartório, juntava o medo à confusão,
o terror ao espanto.
- Senhora, quereis perdoar-nos tão grande desacato, disse o
ferreiro para o indivíduo desmascarado?! Quem poderia pensar que
vos encontraria aqui?! É verdade que em vésperas de tão trabalhoso dia
como será o de amanhã muito há de ter o chefe que fazer, e talvez que
vos encarregasse de nos trazer seus mandados, como pessoa que tão
junta lhe sois... E nós outros, gente rude, mal podemos compreender
os pensamentos de vosso marido... Depois, esta rapariga, a quem vós
talvez não quisestes descobrir onde se fora o mestre, assustada com a
ausência do pai, que julgava preso, foi a causa de nossos desatinos...
- Desatinos, disse a mulher de Jerônimo Barbalho, o cavaleiro
da máscara! Desatinos, chamais vós ao nobre desejo e justa indignação
que deve causar-nos a traição e a tirania!? Se fora um traidor,
ou um tirano quem se ocultara debaixo dessa máscara que me cobriu
o rosto, deixa-lo-íeis vós sem arrancar-lha e exterminá-lo?! O que vós
178

Romances-folhetim românticos:
Ficção e subcanonicidade no século XIX brasileiro

chamais desacato era necessário para o bem do povo e sua segurança;
o que dizeis – vossos desatinos – era vosso dever e mal faríeis se assim
não fizésseis...
- Ora, aí está como são as coisas, disse mestre Abraão, transido
de pasmo! Eu que julgava que íeis com...
- Silêncio, mestre, disse com prontidão a mulher do caudilho,
que viu por um instante descoberta sua fingida simpatia pela causa
dos rebeldes. Sim, fizestes o vosso dever, e se vos deixardes levar
por atenções, nossos inimigos arteiros e prevenidos frustrarão
nossos desenhos.
- Deixai-os conosco amanhã, que lhes mostraremos a uns e
outros como se paga a traidores, e qual é a sorte dos tiranos!!
- E sabeis vós que, donde menos receávamos, daí nos vem
maior perigo?! Jerônimo Barbalho, o amigo do povo e seu defensor,
vos manda dizer que da outra banda dalém, na ponta do Bravo,
onde começou tão ditosamente a liberdade do povo desta cidade e
seu termo, lá mesmo foram os traidores com promessas e dádivas
corromper aqueles que em princípio se ligaram a nós e nos ajudaram!!
- Quem pensaria tal, disseram os levantados cheios de indignação?!
- Quem pensaria tal, disse também mestre Abraão, porém
diverso era o sentido de suas palavras?!
- Ora, o que julgais vós que será preciso fazer, disse tremendo a
mulher de Jerônimo Barbalho?
- Correr a castigá-los e já, porque...
- Que vais tu dizer, mestre João d’Almendral, interrompeu Brás
Safim?! Não sabes tu que o chefe tem boa cabeça?... Dizei-nos vós,
senhora, o que ele nos manda que façamos.
- Que vades allá e breve, disse a mulher do caudilho respirando
largamente, como se tivesse até aí compressos os pulmões! Ide
embarcar na Várzea, que lá achareis tudo pronto.
E os levantados saíram todos, e só ficou mestre Abraão,
repetindo sem cessar suas exclamações: “eis aí como são as coisas!
Quem pensaria tal?”
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Rute acompanhou a mulher de Jerônimo Barbalho, que a
chamara; e depois de conversarem na loja, cujos mochos, espelhos,
bacias, toalhas, tudo estava pelo chão despedaçado, foi a moça ter
com o pai, enquanto o cavaleiro da máscara a largos passos fazia por
ganhar o largo do Paço, que chamamos hoje e nesse tempo da Várzea.
Como fica dito, muito antes que a mulher de Jerônimo Barbalho
deixasse a casa de mestre Abraão, tinham-na deixado os levantados,
indo, como lhes ordenara esta, embarcar-se no cais da Várzea para a
outra banda, estratagema que julgara destruído a inventora, logo que a
moça Rute a instruíra do caminho que fizera tomar aos soldados e das
ordens apertadas que lhes dera. A ideia de que sua lembrança poderia
fazer que, encontrando-se os rebeldes com os soldados, se batessem,
magoava-a por tal sorte que, desatinada, corria talvez para um grande
perigo. Porém, não são lembranças de homem que mudam vontades
de Deus, e a revolução dos habitantes da cidade de São Sebastião do
Rio de Janeiro contra seu legítimo governador não devia findar no
outro dia, como tinham premeditado Agostinho Barbalho Bezerra e a
mulher do caudilho. A noite de 7 de fevereiro de 1661 não podia ser
a última, porque os acontecimentos do dia 8 eram mais uma página
de horrores para a história das quatorze revoluções, motins, assuadas,
ou arruídos, que tantos até essa época se contavam!
Não é grande a extensão de terreno que medeia entre o largo
de São José e o do Paço, que, como já o disse a Vs. Ms., nesse tempo
se chamava a Várzea. Todavia o cavaleiro da máscara, indo a bom
correr, não pudera topar em caminho os amotinados, nem tampouco
enxergara os soldados que ela supunha encontrar por defronte do
Hospício, segundo as informações da judia, porque para muitos
a Várzea era toda a extensão compreendida entre o morro de São
Bento e o de São Januário, estendendo-se pouco para o poente por
causa dos brejais, e os arcabuzeiros de Agostinho Barbalho, às ordens
do cavaleiro da máscara, por desgraça ou felicidade haviam ido lá
para bem longe, deixando a praia em frente do Hospício livre para
o bem concebido plano da corajosa mulher de Jerônimo Barbalho
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Bezerra, que, sem saber para onde guiasse as passadas, se encostara
a uma cruz de pedra, levantada em frente da porta da igreja. Bom
pedaço assim esteve, até que um ruído de vozes e passadas do lado
da praia lhe chamou para lá a atenção.
- Se a desgraça minha permitiu que fosse descoberto o engano
antes de amanhã, disse entre si a mulher do caudilho estremecendo,
se eles voltam, que será de minha pobre filha?! Oh, maldita seja a
ambição que te arrastou ao abismo, infeliz homem... Já me faltam
as forças e a coragem que desde ontem me animam para fazer o que
não cabe em forças de uma mulher...
- Porém eu vos ajudarei, senhora, para reparar de alguma
forma o mal que vos ia fazendo. Meu pai, como vós ordenastes, foi
à casa do governador, e eu, se levei tanto tempo em vir ter convosco,
é porque não havia razões que vencessem sua obstinação, pois quer
por força que sejais dos rebeldes...
- Que creio ali vem, Rute? Vai certificar-te e volta breve... Mas,
ouve... Se fossem eles... Vai, vai! E volta breve.

X
A noite, elogiada e requerida dos poetas, e que alguém disse
[ser o] tempo em que maior número de ideias filantrópicas têm
sido elaboradas pelos amigos da humanidade; a noite, digo eu,
é também o tempo em que muitas maldades se concebem e executam.
E assim, a noite e o dia são, no correr da vida do homem, uma e
mesma coisa, porque não é a existência um encadeado de trabalhos,
sofrimentos e gozos? Não se ligam eles com o dia e [a] noite?
Ou pensa alguém que aquele que sofre profundamente tenha grande
alívio nas sombras, ou que mitigue seu sofrer no brilhantismo do
sol? A noite de 7 de fevereiro de 1661, se foi muitas vezes propícia
às intenções santas e heroicas da mulher de Jerônimo Barbalho,
também serviu, não só para levar adiante os planos criminosos de
seu marido, como para destarte empecer e destruir tudo quanto
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ela fazia com espantoso trabalho, que não quero encarecer eu a
repugnância com que uma senhora de sua esfera entraria por horas
feias da noite em uma casa tão ordinária como era a de mestre
Abraão, lidando com soldados e caminhando por ruas solitárias,
só com sua resolução e amor. Assim, como a deixamos encostada
à cruz de pedra, viu ela passar por perto de si, sem mover-se, os
amotinados, que, com pragas e blasfêmias, queriam provar aos
chefes da revolta a verdade do que lhes acontecera em casa de
mestre Abraão.
- E depois, dizia o ferreiro encolerizado, como queríeis vós
que adivinhássemos que vós tínheis ido a São Gonçalo, não a punir
traidores, mas a buscar companheiros?! Às onze e meia devíamos
estar juntos no adro da igreja, passando para ele por [a] casa do
mestre, e são três da manhã quando vos encontramos em meio da
baía, remando para a cidade. Se lá tivéramos ficado, por Deus, que a
mais de um lembraria a possibilidade de uma traição, não cometida
por vossa mulher, senhor cavaleiro, mas por algum que tivesse
esquecido a causa do povo...
- Razão tendes vós, mestre, replicou Antônio Forte Valongo,
um dos procuradores do povo, que, sendo de ofício e não de
nobreza, era bem aceito por todos! Razão tendes, continuou, e não é
o senhor Jerônimo Barbalho quem vo-la quer negar. Porém custa-lhe
a acreditar, bem como a nós outros, que da outra banda fomos, que
fosse uma mulher, e ainda mais a dele, que vos falasse na casa do
judeu. Traição, houve-a, mas o traidor...
- Não foi outro, que senão a mulher de Jerônimo Barbalho! E a
prova aí a tendes nessa judia que não o nega... Isto é, que diz ser uma
mulher mascarada com quem falamos, e para reconhecê-la, com mil
demônios, aí havia além destes meus olhos muitos outros!
- Eu fui um, disse Matias Gonçalves.
- E eu outro, disse Manoel Borges. Quantas vezes não fomos
nós à vossa casa, senhor cavaleiro? Pois com tantas não ficaríamos
com as feições de vossa mulher?...
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- Mas, que pretendeis concluir daí, disse meio irado
Jerônimo Barbalho?
- Que, se não fosse o acaso, que nos fez encontrar-vos em meio
da baía, amanhã não teríamos partilhado a vossa boa fortuna nos
acontecimentos que terão lugar.
O caudilho aplacou-se.
- O que vos espanta, continuou Manoel Borges, é não saberdes
que vossa mulher esteve ontem com Agostinho Barbalho Bezerra.
Quem sabe se não é por nós o marido e contra a mulher?! Um dos
práticos, que assiste à manhosa doença do governador, recebeu um
papel escrito por ele, no qual se dizia que uma pessoa bem conhecida
dele, Agostinho Barbalho, lhe trazia importantes e graves notícias acerca
dos negócios atuais da república. Ora, se soubésseis disto, talvez...
- Que ainda assim duvidasse, como duvido, pois que a ida de
minha mulher à casa do governador sabia-a eu, que ela lhe pediu
[que] me desviasse da causa e [da] voz popular, até o ouvi...
- Pois estivestes ontem com o governador Agostinho Barbalho,
interrompeu Lucas da Silva, como admirado?!
- Por boca de quem soube a Câmara que o governador,
esquecendo que a autoridade lhe vinha do povo, atendeu aos
mandados de Salvador Corrêa de Sá e pretende seguir sua voz?!
- E é por isso que não queremos mais governador, disseram
uns poucos dentre o povo! Vamos já tirar este que elegemos por
sugestões, que nobres mal sabem governar.
- Quem sabe se enquanto aqui nos demoramos, disse Manoel
Borges, não nos transtornam nossos planos? Quem sabe se os
traidores não os divulgaram, e que o dia de amanhã, que deve ser
para triunfo do povo, não seja para sua completa escravidão?!
- E que fazer por estas horas da noite, replicou Jerônimo
Barbalho? Não temos aqui a Câmara conosco? Que pode ela fazer
agora!? Vamos a dividir-nos para nos reconhecermos; e os amigos
do povo, aqueles mesmos que vós elegestes para vos representar, vos
dirão o que temos resolvido para de uma vez acabar com a tirania.
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E dividiram-se em mangas, que presidiam os influentes. A judia
Rute foi trazida perante Jerônimo Barbalho, e o cavaleiro da máscara
desapareceu por um trilho, que ia de junto da igreja do Hospício ter
à lagoa de Santo Antônio, e de lá à casa do governador Agostinho
Barbalho, que ficava por meio da rua que hoje chamamos d’Ajuda.
Adiantada ia a noite, porém a porta do governador existia aberta,
e o arcabuzeiro que fazia sentinela, meio adormecido, mal pôde
responder às perguntas do cavaleiro mascarado, que o interrogava:
- Dorme o governador, lhe perguntava ele arfando de cansado?
Alguém o procurou esta noite?
- Não vos posso responder com certeza, senhor cavaleiro. Entrai
vós a sabê-lo, que a senha que me dais vos franqueia a entrada.
- A senha, disse em voz baixa o cavaleiro!... Mestre Abraão não
a trouxe e sem dúvida que não falou com o governador...
E foi subindo um lanço de escada apressadamente, levantando
o reposteiro vermelho que cobria a entrada da larga porta que ficava
em frente. Uma senhora já entrada em anos tinha deitada em seus
joelhos uma menina ao parecer de oito para dez anos, que, com o
pisar do cavaleiro, despertara.
- Pobre filha, disse a mulher de Jerônimo Barbalho,
desprendendo a máscara! Dorme vosso filho, continuou, dando
profundo gemido e falando com a matrona?
- Como está alterada vossa voz, que nem vossa filha vos
reconhece, senhora, respondeu sentidamente a mãe de Agostinho
Barbalho. Meu filho não dorme, que assim o quer este povo mau, que
por fim o há de matar... Cinco dias há que não dorme, que não come,
e sempre trabalhando com o pensamento nas coisas do senhor Rei,
que Deus guarde, mas que não há de premiá-lo por tantos trabalhos...
Olhai, continuou ela levantando-se, quem mais trabalha, menos...
- Porém, não poderei eu falar com vosso filho?
- Sim, podeis! Bem passa ele quando tem perto de si algum
estranho com quem possa alargar-se em conversas; porque com os
de casa, comigo, por exemplo, não há fazê-lo falar...
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- Se vós quisésseis conduzir-me à sua presença?...
- Vinde, vinde. Eu sei que vosso marido anda nestes arruídos, do
que vós não gostais, nem eu tampouco; porém os homens... Deixai-a
ficar, que adormeceu novamente, continuou ela, porque a mulher
do caudilho ia tomar a filha pela mão para pôr fim à interminável
conversa da velha senhora.
E entraram na câmara de Agostinho Barbalho Bezerra, que,
meio deitado sobre uma cama rasa, lia à luz de uma tocha que um
pajem segurava diferentes papéis, queimando-os depois logo. As duas
senhoras pararam no limiar da porta para não o interromperem.
Porém a curiosidade do pajem denunciou sua chegada.
- Entrai senhora, disse o governador, pondo os papéis de
lado; entrai vós também minha mãe. Prendei naquele anel essa
tocha, pajem, e ide-vos. Acabo de ler vossa participação, continuou
voltando-se para a mulher de Jerônimo Barbalho, e por ela tudo ia
bem como desejávamos; porém cartas de outros, que também velam
pela conservação do Estado, destroem nossas esperanças... Vosso
marido partiu esta tarde para São Gonçalo e voltará...
- Voltou hoje, esta noite, senhor.
- E a gente da ponta de Brabo?...
- Segue-o.
- Não há mais esperança... Vós vereis a guerra civil rebentar
amanhã, sem que haja meios de contê-la, porque a tropa começa a
encostar-se à voz do povo, e se ela nos falta para conter a fúria dos
rebeldes e a cobiça da plebe, sempre pronta a cometer roubos, vereis
que o sinal começará pelo monte de São Januário: os jesuítas serão as
primeiras vítimas. A riqueza dos padres não satisfará sua sede, e esta
cidade vai ser um caos de horrores, mortes, incêndios, roubos!... Oh,
como severo me pedirá contas o senhor Rei de tanta destruição!...
E Deus sabe que, no fundo do coração, detesto a revolta, apesar do
mau governo de Salvador Corrêa de Sá. Porque, se ele errou com
suas medidas, se Tomé Corrêa, mais paisano que soldado, faltando
às obrigações de seu cargo e deveres do posto, deixou tomar a revolta
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o caráter feio que lhe vemos, quer um, quer outro perderam-se
por bondade. Um, cumprindo sem exame dos meios as ordens da
Majestade, o outro, temendo o derramamento de sangue, se para
acomodar o popular tumulto empregasse força armada. Louco
homem, que não viu correr o sangue de seus concidadãos pela
frenética e sanguinária mão da plebe desenfreada e terrível... Mortes,
incêndios, roubos... E eu, governador desta muito leal cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro...
E Agostinho Barbalho calou-se. Tinha o rosto contraído e a
respiração afadigada; suas mãos descarnadas apertavam com força o
punho da espada, que por acaso tinham encostado ao leito.
- Sabeis, continuou ele, sabeis vós, senhora, o que diz o povo
de mim? Que o atraiçoei, ligando-me com os Sás!... Sabeis o que diz
Salvador Corrêa de Sá e Benavides? Que aquele acaso da voz comum
que me elegeu foi direção minha, e que o afã que hei mostrado pela
conservação da ordem é cálculo, para que, em vez do castigo, me
premie o senhor Rei... E então?! Não choreis vosso marido! Ele é
rebelde e, se for castigado, fica-lhe a consolação de que seu intento
foi reconhecido por todos, que uns o louvam e outros o castigam.
Porém eu...
- Esperemos, disse a mulher de Jerônimo Barbalho, com uma
voz que bem mostrava ser seu esperar sem esperança.
- Esperemos... Esperemos pela facção dos de Estêvães, malditos
irmãos, que nasceram para horror da humanidade e castigo desta
cidade! Esperemos pela facção dos dois procuradores...
- Quem vos trouxe essa carta minha, interrompeu a mulher
do caudilho?
- Um arcabuzeiro, senhora.
- E não vos falou de minha parte um judeu, mestre Abraão?
- Mandei-o preso por suspeito: suas palavras desarranjadas,
sua obstinação por falar-me fez que a guarda desconfiasse dele e
prenderam-no. Vinha ele de vossa parte?
- Trazia-vos a notícia de que os dois irmãos Estêvães estão presos...
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- Ainda nos fica a Câmara, Jerônimo e os dois procuradores
ultimamente nomeados; ainda nos fica o povo, já pouco dócil aos
mandados dos chefes da revolta; ainda nos fica a tropa, acrescentou
o governador em voz mais baixa, a tropa mal paga e mal vestida!
As fintas, que Salvador Corrêa lançou para pagar-lhe, alvorotaram
o povo, que as não pagou, e há de revoltar a soldadesca, porque
não pôde cobrar-se com que lhe pagar. O ouro que vosso marido
tem gasto em seduzir homens para o motim chegava para
contentá-los até providenciar-se. Porém Jerônimo Barbalho, a
quem um mês antes de rebentar o motim propus tão assinalado
serviço, respondeu-me de tal forma, que bem compreendi seus
desejos... Sou talvez criminoso, porque não sacrifiquei sua loucura
à tranquilidade de tantos...
- Denunciando-o, interrompeu a mulher do caudilho?
- Era um só que sofria, senhora!
- Tendes razão, tornou ela levantando-se, era ele só quem sofria;
éramos nós também, eu e minha filha. Porém, ninguém mais havia
de sofrer. Depois, o castigo da tentativa seria menor, talvez, do que
aquele que o espera no fim da revolta, que sabe Deus quando será.
- Não vai longe, senhora, não vai! Porém, revesti-vos de
coragem, que, se sofreis enquanto ela dura, mais tereis de sofrer
quando lhe chegar o termo; e eu, que vos serei companheiro no
desgosto e nos trabalhos. Não vades para vossa casa, que não estareis
aí segura. Ide para a minha roça, que ficareis longe dos horrores...
- Perdoai-me se recuso vossos oferecimentos. Porém, é meu
dever ficar... O que é a resignação, se nos furtamos à desgraça?...
Jurei na presença de Deus partilhar sua sorte, boa ou má, e terei
forças para sustentar meu juramento... Só vos peço que dos
acontecimentos de amanhã me mandeis relação fiel. Vós sabeis se
terei ânimo para ouvi-la. Outra coisa, mandai soltar mestre Abraão,
porque não esteja pai e filha em ferros por servir-nos: a filha, em
mão dos revoltosos, indo por mandado meu reconhecê-los; o pai,
que vos mandava com notícias também, e por nós mesmos preso.
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Talvez que sua cabeça meio desarranjada se perdesse inteiramente...
Quantos males poderiam ter sido remediados com os sofrimentos
de um, de três entes...
...............................................
A noite passava demorada para uns e veloz para outros.
Em frente do Hospício a multidão dos rebeldes, que, à medida
que fugia a noite, engrossava prodigiosamente, estendia-se,
alargava-se e retorcia-se para tornar a estender-se, a alargar-se e
a retorcer-se. Subitamente, em uma das extremidades do largo
ouviram-se uns gritos agudíssimos, e toda a multidão voltou-se
para esse lado, depois se abalou para junto da cruz, formando
um só grande grupo, do interior do qual continuavam a sair os
gritos e gemidos.
- Que morra nos tratos, se não quiser confessar, clamava
enfurecido Jerônimo Barbalho! Que vale uma judia?! Confesse,
ou morra!
- Esperai lá, disse uma voz do meio da turba! Esperai, que não
se mata assim uma mulher do povo diante dele mesmo, sem que se
saibam seus crimes.
E a multidão abriu-se para deixar passar o ferreiro Brás Safim,
que, com sua ameaçadora chuça, fazia partes de baliza em frente
do regimento.
- É isso, murmuravam todos! A judia é uma mulher do
povo; é judia, mas ainda assim é uma mulher do povo, e por isso
queremos ouvi-la.
- Que veio ela fazer aqui entre nós, disse Jerônimo Barbalho
encruzando os braços com mal sufocada raiva?! Terei eu sempre
de mover minhas passadas ao vozear da plebe!!... Vós sois como
as crianças e deveis ser tratados como cães... Trateai-a, que nós
temos necessidade de saber por miúdo os mistérios do cavaleiro da
máscara; trateai-a!!
- Ides mal com isso, senhor cavaleiro, retrucou o ferreiro. Ides
mal, porque essa mulher nada sabe, eu respondo por ela. Não vos
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contei eu que esta rapariga nos denunciou o cavaleiro da máscara,
continuou Brás Safim, desatando dos dedos de Rute uns ferros
que quase lhos haviam quebrado? Mal fizestes, senhor cavaleiro, e
se ele não fora em vossos desejos de beneficiar o povo, havíeis de
responder por ele...
Olá, quanto achais vós outros que valem as mãos desta rapariga?
Vede que eram sua única fortuna, eu o sei, porque dia e noite a via
trabalhar... Vede lá quanto valem suas mãos, que de hoje em diante
não poderão mais trabalhar!
- Valem...
- Valem...
- Podem valer...
- Hein? Podem valer... Valem, valem quatrocentos cruzados,
que nós hoje lhe daremos, e mais vinte cruzados por ano, de que lhe
faz mercê este cavaleiro, disse Brás Safim.
- Duzentos cruzados, disse Jorge Ferreira Bulhão!
- Quatrocentos, disse Jerônimo Barbalho, que compreendera
o pensamento do companheiro... Mais vinte por ano, acrescentou,
voltando-se para o ferreiro. Julgais que, se fiz mal, não o haja reparado?
- Sois um cavaleiro popular, senhor Jerônimo Barbalho,
e amanhã vos mostrarei eu, Brás Safim, como é que um ferreiro sabe
agradecer o caso que se faz de seus ditos. O povo não sabe governar,
como querem os dois de Estêvães; a Câmara só, não sei se fará como
Agostinho Barbalho; só os procuradores, quem sabe o que farão eles?
Todavia, o que vós disserdes, isso se há de fazer.
- Mas sem exame, replicou um licenciado, com tenção de
estropiar um pedaço de latim de Tácito, ou de Salústio...
- Sem nós sabermos, disseram alguns...
- E que diabo sabemos nós, bradou Brás Safim?! Sabemos,
eu malhar sobre o ferro; tu, levantar e abaixar os remos de tua barca...
- Mas aí estão outros...
- Também aí está esta chuça para meter nas goelas de algum
que está falando por boca de outros, disse o ferreiro voltando-se para
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o lado onde estava Lucas da Silva. O dia vai aparecendo; vede vós se
começais com voltas, e que os arcabuzarias nos apanhem um a um!...
Ouvi, continuou ele estendendo o pescoço como quem escuta;
e apontando! Ouvi, que os temos perto!
E, com efeito, o toque da alvorada veio interromper Brás Safim.
O dia começava de abrir-se pouco e pouco. Um dia formoso, como
se esquecendo o céu do que ia passar-se na terra.
- Para o largo em frente da Câmara, bradou Jerônimo!
- Em frente da Câmara, disseram muitos! E todos, sem ordem,
para lá se dirigiram, marchando na dianteira o ferreiro, seguido pelos
amigos que, sem grande exame, tinham tomado voz por Jerônimo
Barbalho. Logo atrás iam os descontentes, para observá-los
de perto; depois os indiferentes aos dois ou três partidos, que
só pelo desejo tão natural e inseparável da plebe de ver coisas
novas, caminhavam; atrás, finalmente, os que esperavam colher
a rede que os pequenos lançavam, costume antigo e que passará
por todas as gerações sem alteração alguma. Os arcabuzeiros
começaram também a mover-se no mesmo sentido, e, quando
passaram perto do Hospício, a judia sentada nos dois degraus do
cruzeiro levantou-se e caminhou para eles.
- Sai de diante, bradou o mestre do terço que os comandava!
E a judia, com as mãos escorrendo sangue, fazia sinal para que
parassem, presa a voz na garganta prodigiosamente inchada e negra.
- É a moça que nos trouxe as ordens do cavaleiro ao adro, disse
um soldado.
- É como eles pagam a quem os serve, disse outro! Quiseram
esganá-la para que não desse com a língua nos dentes. Se houvesse
quem me imitasse, largava as armas!
- Eu e nós todos! Quanto nos pagam por isso? Nada; pois tanto
recebemos nós por trazê-las às costas.
A revolta da tropa começava na vanguarda. O comandante,
vendo que as repreensões dariam a conhecer aos outros o motivo
da desordem das primeiras filas, dá ordem para carregar às fileiras
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da retaguarda. E, sem que deixasse um segundo entre a primeira
e [a] segunda ordem, manda contramarchar, embocando o
caminho que levara o cavaleiro da máscara por junto da igreja do
Hospício, tirando dos olhos dos soldados o espetáculo triste da
pobre Rute.
A aurora afogueava o horizonte; o sol ia nascer para alumiar a
cidade rebelde. Em frente dos paços da Câmara, toda a multidão dos
revoltosos, silenciosa e queda, esperava talvez um sinal para, como
uma mina, rebentar em estragos e mortes.

XI
Pode asseverar-se, sem receio de engano, que quase todos
os habitantes desta cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro
foram complicados na revolução de 1660. Uns por se unirem
ao primeiro movimento sedicioso, e estes foram muitos;
outros, porque não manifestaram seus sentimentos de simpatia
pela causa popular, e por isso alcunhados e reconhecidos por
inimigos, perseguidos e odiados; enfim, aqueles que julgavam
boas as medidas vexatórias e opressivas de Salvador Corrêa de Sá
e Benavides, e estes foram bastantes.
Historiando os acontecimentos dessa época, é nosso dever
destruir parte do ferrete que pesa sobre os nomes que figuram em
tais acontecimentos. Sem criminar Salvador Corrêa, ilustre por
muitos títulos, sem louvar o espírito revolucionário, que tantas vezes
por esses tempos manifestou o povo do Rio de Janeiro, já contra os
governos civis, já contra os eclesiásticos, podemos todavia afirmar
que o movimento popular de 1660, criminoso porque não havia
no povo direito para tais excessos, que esse movimento teve causa
principal nas tiranias de Salvador Corrêa, e não em particulares
ódios e vinditas, como o mesmo general em cartas representou ao
seu soberano, depois de ter fim a revolta [e] depostos os vereadores
que o povo escolhera.
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Quando, no Limoeiro em Lisboa, depois de quatro anos,
gemiam ainda os conspiradores em apertados ferros, [devia]
lembrar-se a Câmara do Rio de Janeiro, Câmara imparcial,
porque servia com novo governador, e na qual não figurava um
só nome dos que na revolta foram primeiros, [devia] lembrar-se a
Câmara de 1666 de escrever ao Rei dizendo-lhe que não se julgara
a bem do país e felicidade do povo a continuação do serviço do
general Salvador Corrêa de Sá, representando-lhe a miséria em
que viviam por efeito dos ódios e das vinganças do governador,
que, aproveitando-se da distância, os oprimia com o furor de suas
paixões. [Devia] lembrar-se ela de fazer semelhante representação:
era mister que lhe assistisse todo o atrevimento da desesperação e
toda a justiça. Sabe-se os que foram governadores e vice-reis nas
conquistas a governos da Ásia, África e América. Vice-Rei, só um
saiu de Portugal, e este não veio infelizmente para o Brasil: foi
D. João de Castro, o pai do povo! Salvador Corrêa foi muitas vezes
injusto; valente e cavaleiro; generoso e fiel; porém cegou-o muito
aquele desejo de servir o Rei em prejuízo dos vassalos, e não lhe
será desdouro para a memória o que vamos dizendo, porque este
defeito tiveram-no muitos, e muitos o têm, fazendo executar, sem
réplica, medidas que o soberano desaprovaria, mesmo havendo-as
ordenado, se eles, ministros exequentes, quisessem dar-se ao
trabalho de informar a impossibilidade de sua execução... Porém
continuemos nossa história.
Eram dez horas da manhã do dia 8 de fevereiro do ano do
Senhor de 1661. [Estava] aberta de par em par a larga porta da
casa da Câmara, e [aguardavam] os vereadores, silenciosos em seus
assentos, e o povo, junto e apinhado em frente da porta e cerca da
casa, quedo e mudo. E eram dez horas do dia 8 de fevereiro, que
para tantos devia de ser mau, para todos! Cá no meio do largo, no
coração da turba, Jerônimo Barbalho Bezerra e o ferreiro Brás Safim,
um com palavras, outro com atrevimentos e gestos significativos,
resolviam a multidão. De quando em quando, o caudilho alongava
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o pescoço e a vista por sobre aquele montão de cabeças, desconfiado
e satisfeito com a ausência dos dois irmãos de Estêvães. Depois se
voltava para o ferreiro e dizia:
- Eles não vêm meu amigo...
- Eles não vêm, repetia Brás Safim voltando para o povo!
Atraiçoaram-vos covardemente dois homens... Dois homens do
povo! Que vos dizia eu antes de nascer o sol? Os dois de Estêvães
vendem-se por dinheiro, e não terão escrúpulo de vender-vos a
vós outros, que tanto encareceis sua vontade de servir a causa
popular... Aí tendes verificadas minhas palavras! E olhai o que
vos digo agora... Os dois de Estêvães venderam-se e venderam-vos
aos tiranos...
- Então que faremos, bradou a multidão, conchegando-se
para ouvir?!
- Salus populi suprema lex, bradou o licenciado Diogo Mendes,
levantando-se sobre as costas de um homem!...
- É verdade, disse o ferreiro caminhando para o lugar onde
estava o orador, mas encontroando com tal violência quantos
encontrava em caminho, que a tribuna e o tribuno foram por terra!
É verdade o que dizeis, senhor licenciado, apesar de não saber
eu o que quer dizer o vosso latim. Porém escolhestes má ocasião
de vir arengar entre nós, quando tratamos de remediar danos que
nos causam. Se não sois bem alto, para que quereis falar ao povo,
pesando sobre o povo?! Se começamos a servir-vos de escada, ou
púlpito, aqui na praça...
- Mestre Brás Safim, interrompeu o licenciado, vós deixastes de
ser do povo, servindo nobres...
- Viva Deus, que estou fidalgo, senhor Diogo Mendes! Mas
olhai, esta mão é de ferreiro sempre...
E o licenciado rojou pelo chão com os dentes quebrados e
cheio de sangue.
- Olhai, continuou o ferreiro, quando alguém quer dizer a um
popular que ele tem razão de sacudir a miséria, que lhe faz pesar
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sobre as costas o mau governo do general, falai-lhe na sua língua
e não lhe venha com salus populi, que ele não entende. Porque –
ninguém me tira cá isto da cabeça – e vem a ser que: se alguém
me fala de maneira que não posso entendê-lo, vai com intenção de
enganar-me. Que dizeis vós outros?!
- De que nos serve o latim do licenciado, disse um?!
- Não há de ser esse togado quem nos livre dos impostos sobre
o vinho, porque o não bebe em quantidade, disse outro.
- Pois então acabemos de esmurrar-lhe os narizes, para não vir
meter-se entre nós, replicou um terceiro, chegando-se do licenciado!
- Alto lá, bradou mestre Brás! Deixai-o ir, que não vai
mal convidado.
- Mas, a que viemos nós, perguntaram alguns dentre
a multidão?!
- A tirar o governo das mãos de Agostinho Barbalho Bezerra, que
não quer ser mais governador por nomeação do povo, mas sim pela de
Salvador Corrêa! Vede que é o ferreiro Brás Safim quem vos fala, e não
um traidor como o são Fausto de Estêvães e seu irmão. Porém vede que,
se Agostinho Barbalho continua a governar com a voz do general, há
de meter-nos a todos na cadeia, porque, tendo sido do motim por ficar
bem com os seus, pagaremos nós outros as custas desse pleito, em que
vamos de tirar aos grandes o direito em que estão de nos empobrecer.
- Pois sim, mestre; porém que faremos, perguntaram de novo?
- Esperai, esperai! Ali está o senhor cavaleiro que, aqui para nós,
não se parece nada com os seus soberbos [parentes]. Ali está o senhor
Jerônimo Barbalho, concertando o mandado e [a] resolução de nós
outros, o povo, pelo qual não teremos mais nada com Agostinho...
- E quem será que nos governe, bradou a multidão com mal
reprimida curiosidade?
- Algum nobre que faça o mesmo que Agostinho Barbalho;
algum do povo que não saiba onde tem os narizes?! Isso seria de uma
cabeça como a vossa. Esperai, que sereis satisfeitos; quem o diz, sou
eu Brás Safim...
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- Mestre, olhai que vos chama o cavaleiro, disse um dos
populares.
E o ferreiro foi rompendo por meio da multidão até onde
estava Jerônimo Barbalho, que, chegando-se junto dele, leu em
meia voz um papel. Brás Safim endireitou o barrete sujo e roto,
pôs as mãos na cintura e começou de menear a cabeça até o fim
da leitura.
- É isto, senhor cavaleiro!! Por Santa Maria da Vitória, que um
popular não seria capaz de fazer sobre o papel melhores coisas do que
vós... Olá, rapazes! Abri os ouvidos e ouvi o... o...
- Ouvi o mando, que manda o povo desta cidade e seu
recôncavo. Leu Jerônimo Barbalho:
“Hoje, 8 de fevereiro do ano de 1661, o povo junto, em frente
da casa do Senado e da Câmara e com o mesmo Senado juntamente,
ordena e manda que Agostinho Barbalho Bezerra, que governa por
sua nomeação, deixe de governar desde já, porquanto em modo de
traição disse e fez patente não querer governar pela voz do dito povo,
que o exclui e remove da governança.”
- Que o Senado venha para ouvir ler o mando, grita uma voz
dentre a multidão!
- Quem foi esse, que veio meter-se em brinco, disse o ferreiro
com voz carregada e amarga?!
- Que o Senado venha, disse Jerônimo Barbalho dobrando o
papel. É ele quem convosco ordena... Portanto, que ele venha.
- Não façais caso do que diz esse biltre, senhor cavaleiro!...
- Venha o Senado, tornou Jerônimo! O povo assim o quer...
Faça-se a vontade do povo...
E os vereadores chegaram à porta da Câmara; e Jerônimo
Barbalho começou novamente a leitura do papel, até aquelas
palavras: “disse e fez patente não querer governar pela voz do dito
povo, que o exclui e remove da governança”.
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- Então, bradou o ferreiro?! Quereis mais alguém para ouvir ler
vosso mando?!
E Jerônimo Barbalho continuou a ler:
“Agora o povo nomeia muito de sua vontade e livremente
para governá-lo ao Senado da Câmara, que de presente serve, e
juntamente os oito procuradores, que por diferentes vezes e para
diversos misteres têm nomeado.”
A multidão pareceu satisfeita com a leitura, e logo o pregoeiro,
tomando das mãos do caudilho o mando, correu as ruas da cidade,
parando em cada esquina para recitar pausadamente o novo
ato arbitrário.
O Senado, junto com os procuradores tomaram a si o governo
da cidade, e a turba, desmanchando-se em magotes, correu por toda
a parte dando vivas ao Rei, vociferando ameaças contra Agostinho
Barbalho, Tomé Corrêa de Alvarenga e Salvador Corrêa de Sá.
Dia vertiginoso e de alaridos foi esse, porém não correu sangue,
porque todos fugiam de levar ao abismo a mal segura cidade, fazendo
oposição à torrente ameaçadora. Nesse mesmo dia, por noite, tudo
estava quedo e pacífico, de tal sorte que o estrangeiro que percorresse
as ruas desertas e silenciosas mal diria que eram de uma cidade sem
governo, porque o poder do Senado era quase nulo, e o de Jerônimo
Barbalho, contingente.
Assim continuou todo o mês de fevereiro e o de março.
Em princípios de abril, o governo da cidade – corpo sem cabeça, máquina
cujas peças mal ajustavam entre si – começou a partir em pareceres
diferentes em diferentes questões, sendo a principal e maior o modo por
que impediriam o castigo que os ameaçava. Porque cartas da Bahia davam
já em caminho a Alçada, que, presidida pelo desembargador Antônio
Nabo Pessanha, vinha devassar os acontecimentos.
Por outra parte, o general Salvador Corrêa, que, como em
sua carta aos vereadores de São Paulo havia dito, se partira para a
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Ilha Grande, constava estar já perto da cidade e bem resolvido a
punir severamente os culpados. Os dias sucediam-se, e o Senado
não dava providências. Os procuradores do povo, que pertenciam
à classe baixa, haviam, como o povo, esquecido os sofrimentos e as
tiranias com a volta do general e as notícias da Bahia. Dos quatro
da nobreza, só Jerônimo Barbalho, ou como mais atrevido, ou como
mais temeroso do justo castigo, trabalhava por impedir a entrada
do general e [da] Alçada, dispondo-se a receber um e outra na boca
dos mosquetes e ponta das lanças. Porém o povo não secundava seus
intentos, e a revolta corria a seu fim.
Amanheceu o dia dez de abril sobre a cidade ainda rebelde.
Porém, estava muito longe o sol de sua maior altura, e já o corpo da
Guarda Principal, a torre da Pólvora, as fortalezas de São Sebastião
e Santiago estavam em poder de Salvador Corrêa de Sá e Benavides,
desembarcada a gente de mar e formada a infantaria por ordem do
general e almirante. E assim findou, em poucas horas, uma revolução
que poderia ir mui longe e ter feias consequências.
Parte da Câmara, quatro procuradores do povo e outros muitos,
que no motim haviam entrado, foram sem perda de tempo apresentar-se
ao general, que os recebeu como a vencidos, humilhando-os com
palavras descorteses e duras, de sorte que cada um se foi com a incerteza
no coração, esperando uma ordem que os arrebatasse de sua casa para
uma fortaleza. O resto dos conjurados haviam-se refugiado em São
Francisco, onde a Alçada os foi descobrir e prender; e estes foram os
cabeças: Jerônimo Barbalho Bezerra, Jorge Ferreira Bulhão, Lucas da
Silva e Diogo Lobo Pereira. A Alçada, especialmente enviada da Bahia
para sindicar, prendendo os quatro réus e tentando remetê-los para
Lisboa, o não pôde fazer a mais de três, ficando nas mãos do vingativo
e terrível Salvador Corrêa de Sá e Benavides o caudilho, que teve de
responder a um conselho de guerra, ou comissão militar, composta do
general Manoel Freire de Andrada, seu irmão e almirante Francisco
Freire, o auditor e ouvidor geral, Sebastião Cardoso de Sampaio,
e presidida por Salvador Corrêa.
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Às três horas da tarde desse mesmo dia dez de abril de 1661,
em casas do general governador, onde se acharam reunidos, além
dos que compunham a junta, o desembargador Antônio Nabo
Pessanha, os três réus Lucas da Silva, Diogo Lobo Pereira e Jorge
Ferreira Bulhão, as testemunhas Brígida dos Santos, Alonso de
Estêvães e seu irmão Fausto, a judia Rute e seu pai, mestre Abraão,
compareceu Jerônimo Barbalho Bezerra com seu uniforme de
capitão que era, pálido, mas desembaraçado e arrogante. Um dos
capitães do presídio, Afonso Gonçalves Mattoso, que servia de
secretário da junta, perguntou ao réu que vinha responder, seu
nome, idade e naturalidade, ao que ele nada respondeu. E depois de
feitas outras perguntas, que da mesma forma não tiveram resposta,
o general governador fez interrogar as testemunhas:
- Como vos chamais, perguntou o secretário para a primeira,
depois que os outros deixaram a sala por ordem de Salvador Corrêa?
Como vos chamais, e qual é a vossa idade?
- Rute é o meu nome, e tenho vinte cinco anos feitos.
- Conheceis o cavaleiro Jerônimo Barbalho Bezerra?
- Não o conheço.
- E o réu presente?
- Também não, disse a judia, depois de olhar por bom espaço
para o caudilho, admirado das respostas de Rute.
- Em a noite de 7 de fevereiro deste corrente ano, pelas onze
horas da noite, não fostes presa na Várzea pelos amotinados e levada
perante o cabeça do motim, que vos pôs em tratos?
- Tudo isso é verdade; porém não sei se aquele perante quem
fui levada era o cabeça do motim.
- Porém, não vos ficou desse homem lembrança alguma?
- Nem a mais pequena.
Afonso Gonçalves olhou para o governador, que, mal podendo
reprimir a cólera, fez sair a testemunha, que as lágrimas da mulher
de Jerônimo Barbalho haviam comprado. O judeu, mestre Abraão,
compareceu perante a junta:
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- Como vos chamais, perguntou o general com voz sufocada?
E o judeu olhou para todos os lados com vista espantada, sem
proferir uma só palavra. Na porta da sala apareceu um granadeiro,
que informou da parte do carcereiro que a testemunha havia
enlouquecido na cadeia, tendo sido recolhida na noite de 7 de
fevereiro, havendo no dia 8 ordem para soltá-la, que não se executou.
Vieram depois as três testemunhas Brígida dos Santos, Alonso e
Fausto de Estêvães, que, sem discrepância, narraram todos os passos
do caudilho, seus planos e suas ordens, que ele não contestou, logo
que para fazê-lo lhe foi dada faculdade.
Mudo e com terrível sangue frio ouviu Jerônimo Barbalho
todo o interrogatório. Sem perturbar-se, ouviu a exposição de seu
crime e das penas que eram impostas aos réus de crimes tais; e, se
era possível, cresceu sua indiferença ao ouvir ler a sentença que o
condenava à morte... Porém, um tremor convulsivo agitou-lhe
todo o corpo e o suor inundou seu rosto coberto de palidez mortal,
quando ouviu que sua cabeça iria para o pelourinho infamante4!!...
Um grito doloroso veio ferir seus ouvidos, e logo sua mulher e
sua filha, debatendo-se entre os guardas, vieram cair-lhe nos braços
desfalecidas. Foi então que sua coragem o abandonou de todo,
porém um instante, um só instante, porque se levantando com a
mulher sem sentidos em um braço e pondo a mão sobre a cabeça da
filha, que de joelhos o abraçava, pausadamente falou assim para os
que o haviam condenado:
- Aquele ódio tão antigo que me tendes, e que vos tenho, Salvador
Corrêa de Sá e Benavides, vai acabar-se... Aquela vontade de nos
ferirmos mutuamente chegou-me onde não podia sustê-la, e ferir-te!...
Um dia... duas horas... um instante destruiu a minha obra. E chegou
4 Nota original: “Lê-se em algumas memórias que Jerônimo Barbalho fora preso e remetido para
Lisboa, onde morreu em prisão. Porém, de uma carta de Salvador Corrêa, em que noticia ao soberano
os acontecimentos, que levamos referidos, vê-se claramente que foi executado aqui no Rio de Janeiro.
Baltazar da Silva Lisboa, em seus Anais, diz que Agostinho Barbalho fora preso e faleceu no cárcere,
o que também é menos exato, porque a carta régia de 19 de maio de 1664 o nomeia administrador das
Minas de Paranaguá, como mercê dos serviços prestados na revolução”.
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a tua vez: aproveitaste-a, Benavides! E eu vou morrer infamado!...
É pouco para tua ira e vingança ver morrer o inimigo, ver a desesperação
de sua família... É pouco, homem justo! Queres também a sua vida
além do túmulo na terra e, se puderas, vinganças no outro mundo;
nem lá poderia escapar-te. Mas olha, tu me feres em minha família
com a infâmia, e Deus há de vingar-me na tua!... Esses que tu serves
cegamente hão de pagar-te com castigos o mal que fazes ao povo, e
no fim de teus dias verás escurecer tua glória e feitos sanguentos com
a prisão e o desterro, e então chorarás o mal sem remédio. De vós
outros só me queixo porque, como meninos, vos deixais levar pela
vontade de um tirano. Ou, antes, em vez de queixar-me, desprezo,
porque desonrais o ser de homens, consentindo que outros pensem
por vós!! Olá guardas, continuou ele sustendo nos braços a mulher
ainda desmaiada, levai-a!... Esta primeira vítima do implacável ódio de
vosso amo não vos dará talvez mais trabalho do que este... E o céu me
ouça para furtá-la a mais dores...
Depois, voltando-se e dando com os olhos na filha:
- Miséria e infâmia para ti, pobre inocente, eis o que te
herda teu pai!... Oh, que se tu foras homem, o sangue de
Jerônimo Barbalho Bezerra não seria derramado impunemente
por covardes e miseráveis... Se tu foras homem, se eu te pudesse
encarregar... Mas, se o foras, não cairias hoje vítima desses
monstros?... Levai-a, também!...
E sentou-se. Morno silêncio reinava entre todos. Salvador
Corrêa, tão pálido como o condenado, procurava na mente qual
seria a primeira palavra que de seus trêmulos lábios saísse. Pesava-lhe
o rigor da lei, que levava ao cadafalso Jerônimo Barbalho, menos
por ele, a quem aborrecia, do que por a triste mulher e filha,
cujo espetáculo de dor havia quase enternecido. Os outros juízes
esperavam uma palavra do governador para perdoar ao réu os crimes
que a irreflexão praticara. Porém, era preciso um exemplo, e Salvador
Corrêa, tenaz em seu primeiro aviso, deu ordem para que a execução
se fizesse na mesma tarde.
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Às cinco horas, pouco mais ou menos, foi fuzilado nesta cidade
de São Sebastião do Rio de Janeiro o capitão Jerônimo Barbalho
Bezerra, chefe e motor principal da revolta de 1660. Sua cabeça,
como ordenava a sentença, colocou-se no pelourinho por três dias.
Os outros três réus, remetidos para a Bahia e daí para Lisboa,
foram perdoados pela carta régia de 6 de fevereiro de 1667, menos
Jorge Ferreira Bulhão, que morreu na cadeia de Limoeiro.
E assim findou essa revolução, que prometia ir muito longe e
ter sérias consequências.
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A GUERRA
DOS EMBOABAS*
ROMANCE HISTÓRICO

* Nota original: “Esse nome boabas quer dizer, em língua dos índios desse país, galinha ou galo de pernas cobertas de penas, ou
calçudos. E porque naquele tempo todos os homens do Reino usavam de calças chamadas de rolo, e descidos estes cobriam a maior
parte das pernas, chamavam-nos por este motivo boabas, ou pintos
calçudos (Revista do Instituto Histórico e Geográfico, v. II, p. 76)”.

I - O guia narrador
“Quem diria, em tanto sossego, que uma má tenção leva?!
Essa multidão de homens corria à vingança!”...
(Rui Vaz Pinto, inédito)

Era uma noite quente e abafada. Em um vale rodeado por altas
montanhas cobertas de matos virgens viam-se para mais de cem
fogueiras e, de cerca delas, muitos homens armados, uns fumando,
outros comendo e outros conversando. Era um espetáculo de pôr
medo a quem frequentava as estradas solitárias desses medonhos sítios,
porque a ideia mais favorável que podiam fazer de tal ajuntamento
seria a de que fosse algum bando de ladrões e assassinos. E, ainda
mais, se houvesse alguém tão atrevido que, reparando das alturas
das montanhas aquela multidão, descesse à raiz para observar o que
faziam tantos homens juntos, aquele primeiro pensamento havia de
tornar em pavorosa certeza, tão feias caras havia de ver e tão terríveis,
tantas as chuças, mosquetes, espadas...
Porém, um abandono tão seguro, uma segurança tão livre, [...]
faziam [meditar] a cabeça a dois homens que, cá na montanha que
ficava ao oriente, a mais bela de toda, sobre os cansados muares, não
tinham vontade de descer até o vale.
- Eu aposto que são ladrões, dizia um deles para o companheiro.
- E eu digo que não, tornou o outro. Uma tropa também não
pode ser. Porém as estradas são limpas... Oito dias há que muitas
arrobas d’ouro aqui passaram a salvo, e se fossem ladrões...
- É uma asneira o que estás dizendo! Porque há oito dias aqui
passaram oito arrobas d’ouro a salvo, não pode isto ser uma cáfila
de ladrões?
- E se fossem, que mal nos ia em passarmos perto deles?
Quanto levas aí para te furtarem? Olha, eu vou a eles, porque,
ainda que me deem conta da pele, tanto faz morrer na boca de
um mosquete daqueles que lá em baixo reluzem, como nos dentes
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d’alguma onça. Demais, como subimos, e escoteiros, pouca cobiça
lhes farão nossas malas.
- O que tu dizes é de razão, disse o companheiro, chegando
os acicates à barriga da besta, vendo que ficava sozinho. Mas olha,
se forem ladrões...
- Ai, que me parece trazeres por aí alguma coisa, meu velho raposa!?
- Valha-me Deus... Sempre trago um bocadinho, que nos há de
ajudar lá em Minas...
- Nesse caso é prudente não descermos; ou antes, eu vou só,
porque indo mais leves, menos perigo corremos.
- E eu fico só aqui!? Nada; vão-se os anéis e fiquem os dedos.
Vamos ambos.
E deram de esporas, descendo vagarosamente até junto da
primeira fogueira, que ficava em meio da descida, retirada muito das
outras. Bom pedaço desviado dela, o mais moço dos dois viajantes
pôs pé em terra e, cosendo-se com o mato, foi devagar se chegando
até que pôde ouvir o que se falava.
- Dobrado caminho, c’os diabos, dizia um dos que estavam
ao fogo!! Cá se me ficam as pernas desta feita, e a São Paulo não
tornarás, Brás dos Anjos queridinho. Ó irmão da cova, como te foi
hoje na dianteira?
- Menos mal...
- Entonces não te vai gosto de ficares comigo outra noite cá no
rabo da tropa?!
- Não que tenha medo, mas gosto de descobrir campo; e depois
meu lugar...
- Valha-me São Pedro, que bem sei eu qual é ele! O guia no
coice havia de ser engraçado... Mas não te falo nas horas de marchar,
de noite é que te queremos e às tuas histórias.
- E por que não viestes ontem ao arrancharmos no morro, disse
um terceiro, metendo-se na conversa?
- Ó Paulo, não fales nisso ao guia, respondeu o que primeiro
falara e tinha nome Brás dos Anjos; não fales nisso ao guia, continuou
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rindo-se às gargalhadas, que boa história não há de ele fazer quando
estivermos de volta, se os boabas nos deixarem a pele, o que Nossa
Senhora há de permitir, e a minha chuça... Que boa história, meu guia?
- Mas o que foi, disse um?
- Sim, a noite de antes de ontem, disse outro? Aqueles tiros;
que barulho foi aquele?...
- Ah, ah, ah! Suponde vós que uma onça grande como os
diabos ia comendo o nosso guia e narrador...
- Mas como foi isso?
- Ora, pois ouvi lá. Foi anteontem pela meia noite, pouco mais ou
menos. Fazia escuro como a cara de um negro dos de Amador Bueno.
Fria, como nunca se viu na terra, e por isso havíamos nós arrumado
uma fogueira de mais de três braças em comprido. Ora bem, tinha-se
acabado toda a lenha, e só havia um largo braseiro, que estava chamando
por boa posta de veado... E nós todos a dormir num ranchinho de sapé
que ficava bem defronte do braseiro, bem defronte. O guia também a
dormir junto de mim, cansado de dar às pernas naquelas boas quatro
léguas de morros, que nesse dia fizemos, e cansado de dar à língua
naquela maravilhosa história de Roncesvalles...
- Mas vamos à história do guia, disse um impaciente.
- Estou com ela, rachador! Estávamos a dormir todos; eis se
não quando sinto eu uma fusca nas palhas do rancho... Levanto-me e
vejo uma garra de onça encastelada numa das casas de vestir do guia,
e uma das patas tão perto da cara dele, que parecia levantar-se o pelo
com o respirar. Estive quase deixando o negócio correr seu tempo,
porque naquela noite era este dorminhoco quem fazia sentinela.
Porém, lembrando-me que ainda não tinha acabado a história do
Roldão, em Roncesvalles, e, demais, com vontade de experimentar
como cortava a minha faca em pele de onça, arrumei tão boa facada
que, passando o sapé, foi toda no peito do bicho!...
- Assim mesmo, comentaram todos!...
- E o diabo, que eu esperava em cima de nós, revira-se e vai aos
saltos cair sobre o braseiro, que ela julgava lá para si havê-la arranhado...
A guerra dos emboabas. Romance histórico

207

- Como te safaste por milagre de tamanho perigo, disse o rachador?!
- Enganas-te. Aí é que foi o perigo, porque o guia berrava
tanto ou mais do que o bicho em cima das brasas, e toda a gente
estremunhada pegava dos mosquetes e despejava fogo por todos os
lados, em risco de nos destruirmos antes de chegar à vindima lá nas
Minas, que há de ser machucho...
- E depois, a onça?
- A onça torcia-se, dobrava-se, mordia-se, pulava e uivava
como um possuído nas mãos dos padres do colégio. E eu carregava
o mosquete e, para acabar de uma vez com tanto ruído, fui-me a
ela e despejei-lhe duas balas bem entre os olhos, que pareciam dois
carvões acesos, e ela aquietou-se...
- E de manhã?...
- Só restavam as cinzas.
- É uma boa história...
- História, interrompeu Brás dos Anjos com enfado!? Alto
lá, rachador! Disto fará o guia uma história, mas por hora é um
caso verdadeiro e acontecido... Vai muita diferença de um caso a
uma história.
- Pois seja caso ou história, disse o rachador. O que nós
queremos é que o guia comece a história, ou caso da terra, que nos
prometeu. Histórias dalém mar já aborrecem...
- Pois conta alguma maroteira dos boabas, c’os diabos,
disse Brás dos Anjos dando formidável murro no ombro do guia!
E lembra-te que se não fora tua habilidade em contar histórias,
estarias hoje no bucho da jaguara.
E todos se chegaram para perto do guia. E o nosso viajante,
que agachado por entre umas moitas ouvira o caso da onça,
levantou-se nos joelhos por um instante e depois tornou de rastos
para junto do companheiro.
- Vamos, guia! Aqui tens vinte orelhas e dez caras voltadas para
ti; começa.
E o guia, tirando o cachimbo da boca, começou nesses termos:
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- Descobertas aquelas ricas e celebradas Minas, para onde nós vamos
de caminho, deram tão violento abalo nas povoações de além-mar, e
ainda nas de além dele muito longe que, tendo se despovoado para
correr aos sertões em busca de fortuna, muitos ficaram por as estradas
mortos de cansaço, ou de fome. Porém alguns chegavam a pôr a mão no
pó amarelo, e, de volta à sua terra, a cobiça enlouqueceu outros...
- Este guia dos diabos parece que não é paulista, interrompeu
Brás dos Anjos!...
- A contar histórias, disse o rachador, porque quando se trata
de aliviar um boaba ou uma viagem perigosa ou uma incerta atrás do
desejado, não fica para a banda, é dos primeiros.
- Deixa contar o guia, disseram alguns!...
- Já não sei onde caminhava...
- Sim, sim, muitos foram atrás do ouro, e que tem isso? Vamos
à história, isso nós já sabemos.
E o guia continuou.
- Havia, pois, nas Minas um homem que viera como todos em
busca do pó amarelo, mas tinha a língua tão atrapalhada, que mal se
entendia uma ou outra palavra, e essa mesma dizia-a como o seu nariz,
que era grande como a orelha de um macho, vermelha como o sangue
de cabrito. Chamava-se o tal gigante, porque havia de saber que era ele
de uma altura prodigiosa, chamava-se Jaime Cosme, e diziam uns que
era judeu, porque não ia à missa como todos. Porém, assim mesmo
feio, era querido de muitos, direi mais, de todos, pela grande sabença
que tinha das coisas de mineração, e era tão grande que ele dizia: “aqui
há ouro”, ali havia ouro, muito ouro!... Mas outro conta que não dizia
ele: “aqui há ouro”, [mas] uma trapalhada. Verdade é que muito bem
se entendia; bem que o entendi eu muitas vezes...
- Pois falaste com ele, perguntou um?
- Entonces é um caso, que nos estás contando, disse o rachador,
piscando os olhos em mofa de Brás dos Anjos?!
- Ciu! Ciu! Deixa narrar o guia, bradaram todos vendo que
uma altercação ia começar entre os dois.
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- Jaime Cosme, prosseguiu o guia, procurado por todos em
razão do seu tino para as coisas de lavra, foi empregado pelos ricos
enquanto era pobre. Depois, começou a trabalhar para si e com tal
sucesso, que dentro de alguns meses tornou-se rico, muito rico.
Soprou-lhe o diabo na cabeça o desejo de ser administrador
das Minas, e, de concerto com alguém que secundava seus intentos,
mandou ao senhor Rei amostras d’oiro e certos [...] que fizeram
crer depois que seu fim desgraçado não fora acidental, mas forçado,
o que é grave erro, ou nojenta mentira, porque eu assisti ao sucesso,
e não sou capaz de dizer uma coisa por outra...
- Isso é verdade, exclamou Brás dos Anjos. O guia não é capaz
de mentir, se lho perguntarem pelo estômago.
- Temos dois contadores de histórias no lote, disse o rachador
entredentes...
- Ciu! Deixa o guia narrar, disseram outra vez todos!! Se vamos
assim, só na volta da jornada ouviremos o resto...
- E os que ficarem por lá nas mãos dos boabas, esses quando
ouvirão o fim do caso ou da história?
- Maldito rachador, murmuraram alguns!...
- Se lhe chamais falador, por Deus que na crisma ganhou ele...
- [Chega] de falar, disse o guia com autoridade! Se quereis ouvir
a história, só eu sou quem fala. E continuou nestes termos:
- Tinha o tal Jaime Cosme, como acabo de vos dizer, uma
mineração por sua e era das mais ricas. Além de alguns escravos seus,
ocupava índios pobres dos aldeados, que levamos de São Paulo e de
outras partes. Entre estes havia um velho, que trabalhava por três
homens robustos e moços, e, se trabalhava assim a matar, era porque
tinha duas filhas, lindas como duas santas, não comparando. Ora,
o judeu, ou o que quer que era o tal Jaime Cosme, viu um dia as duas
índias e, sem mais cumprimentos, mandou-as buscar para sua casa,
o que sofreu mal Jaguaraçu, que assim chamavam o índio.
Começou entre os dois uma guerra de morte, em que acabou
mal o índio, porque um dia foram achá-lo rebentado no fundo
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rego de minerar, do que tiveram tal paixão as duas raparigas, que
se deixaram finar de fome e de sede. Ficou o judeu muito fresco
no negócio, porque ninguém lhe tomou contas... Mas quando ele
mal pensava, os três vieram tomar-lhas, e ele pagou com usura,
como veremos mais adiante. Não se trata agora dos embustes dos
Franciscos de Taubaté, com o seu frecheiro enterrado5...
- Alto lá, guia, disse Brás dos Anjos! Eu vi com estes olhos o defunto;
feia coisa! Tinha um olho aberto, e era o direito, se não me engano...
- Também eu o vi, replicou o guia. Mas por que em uma sepultura
aparece um diabo de índio ressecado, com um joelho em terra, o braço
esquerdo estendido em ar de quem atira? Por que em sua vida este
homem ferisse um sacerdote com uma bala, deixando despedaçada
uma imagem de Cristo, que o sacerdote segurava? Por que isso acontece
no instante que nós chegamos à vila, lembrar-se um frade de gritar-nos
que deixemos a Deus a vingança de nossas injúrias?! Quem sabe se talvez
isso não foi um arranjo dos boabas?! Esperai que em Guaratinguetá,
onde chegaremos amanhã, há de haver novo acontecimento; cá dentro
me está dizendo o coração, e o vereis.
- Mas e a história? Vamos a ela, disseram os outros ouvintes.
- Bem cedo, prosseguiu o guia, bem cedo, se dermos às canelas
de outra maneira que não temos feito até aqui, porque nos vamos
com quarenta e nove dias de caminho e estamos bem longe do termo
de nossa viagem. Mas, bem cedo, como eu espero, passareis vós, e eu
também, num lugar deserto e triste, retalhado em todas as direções.
Aí vereis uma grande e profunda cova, que se chama a Cata do Morto6,
onde muitos dizem que em certos dias do ano, por horas feias da
noite, se ouve tal matinada, que só com ouvidos de fino aço se pudera
alguém aproximar da boca. Muitas braças ao longe não se encontra
uma erva enfezada sequer, e os pássaros fogem desse sítio como de um
lugar empestado e mau. E, com efeito, é medonha a solidão...
5 Nota original: “É histórico; veja-se a vida de Belchior de Pontes, Lisboa, 1752”.
6 Nota original: “Histórico; veja-se Jerônimo Barbalho, carta dos vereadores desta cidade para os de
São Paulo, e sua resposta”.
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- Safa! E para que nos levas tu, guia de todos os diabos, por tão
ruim sítio, disse o rachador?!
- Maldito sejas, rachador, com as tuas asneiras! Ficará a história
em meio, disse um levantando-se.
- É isso! Fica sem lhe ouvirmos o melhor, disse outro levantando-se
igualmente. Grande sono tem Amador Bueno, para mandar já que
tocassem o recolher.
- Olha lá, guia, disse Brás dos Anjos segurando o narrador por
um braço, olha que fica a história em meio. Amanhã não te vás
encafuar na tenda do general em conversas cabeludas, deixando-nos
a esperar toda a noite.
- Será o que Deus for servido, replicou o guia. Demais, que a
história está quase acabada...
- Pois bem, disseram todos, sempre lhe queremos ouvir o fim.
E levantaram-se uns após os outros, indo cada um buscar meio
de passar o resto da noite comodamente. Quanto aos dois viajantes,
esses, depois de uma larga disputa, tornaram a subir a montanha,
e não sabemos que fim levaram.

II - A demora de cinco dias
“The king asked me, whether a man’s house might not better be
defended by himself, his children and servants, than by half a dozen
rascals picked up at adventure in the streets for small wages, who
might get a hundred times more by cutting their throats?”
(Gulliver’s Travels).
Oven lupo committere (Terêncio).

- Vinha vendendo azeite às canadas, amigo Brás dos Anjos!
Corria no ruço andador como os diabos. Nunca vi o guia com tanta
pressa em dias de minha vida...
- E o que mais me espanta é que não o deixou ainda Amador Bueno.
Quem sabe se os boabas quiseram poupar-nos o trabalho de ir às Minas?!
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- Quem, os boabas? Não sabem os de Guaratinguetá como lhes
fazemos a ronda e sentinela? A estas horas vão eles por esses sertões
dentro com tudo quanto roubaram, e quando chegarmos ao rio das
Mortes, onde eu pretendia tirar desforra do desastre de meu bisavô,
quando lá chegarmos, só haveremos de encontrar...
- Olha o guia! Como está coberto de tijuco, o pobre... Ó guia
do diabo! Onde te vais ainda a cavalo?
- Vai largar o ruço no pasto, que é aquele o caminho. Vamos
encontrá-lo na volta, rachador.
- É preciso amarrá-lo para esta noite, senão, só acabará a
história em São Paulo...
- E as novidades que nos trará da correria de dois dias?...
- Três e meio, Brás dos Anjos! Olha que se foi ele do
acampamento desde que prendemos o velho, que parecia um espião.
- É verdade... E o moço, como foi ligeiro em cima do cavalo
do general, deixando-lhe em troca um burro velho e uma cadeira?!
- E se tu ouvisses o velho a praguejá-lo, porque lhe levava o fardel...
- Com boa soma de louras, que o basbaque tinha escondido.
Ladrão que furta a ladrão tem cem anos de perdão. Ambos são
boabas, lá se entendem.
- E que é do velho?
- Queria o rachador amarrá-lo. Porém Amador Bueno deu
ordem para que se não molestasse [de] todo aquele boaba, que [se]
largasse as armas. Por isso nos opusemos aos bons desejos de alguns,
como o rachador, [e] que não foi só ele.
E assim nestas considerações iam quatro homens, que uns
diriam militares, outros não, por causa do estranho vestuário que
levavam, meio de soldado, meio de paisano. Iam-se por uma rua,
ou estrada de Guaratinguetá, para fora da vila, e na direção que levara
o guia. Depois de terem caminhado um pedaço, pararam à espera de
um outro, que com um cabresto na mão vinha escontra eles.
- Ficam os burros descansados, disse um dos quatro, porque
assim como o guia nos entretém à noite com suas histórias, e nos
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parece que mal possamos passar sem ele, assim os animais que levamos
de carga mal podem estar sem o ruço andador, que os amadrinha...
- Ontem fui eu na porteira do pasto, disse Brás dos Anjos, e não
vi um só de meus burros. Tudo estava esparramado, e foram calças para
arrebanhá-los. Quem sabe se o ruço não conta também histórias?
- Sempre tendes na língua trocadilhos e remoques, disse o guia
aproximando-se dos quatro. Nem mesmo na véspera do perigo ficais
sérios, como homens que sois...
- Entonces, temos outra jaguara esta noite, perguntou rindo-se
um deles?
- Teremos amanhã um tigre louro. Ouvi: amanhã. Eu bem
dizia que tantas delongas em partirmos daqui haviam de trazer
novidade... E demais, é preciso que em todas as vilas haja de que nos
refrescarmos...
- Ó guia, interrompeu Brás dos Anjos, não venhas tu com
histórias de entremeio. Contarás hoje a da terra e amanhã, se quiseres,
ouviremos ess’outra, cujo introito começas...
- É uma história esta, em que hás de fazer figura, meu amigo.
Uma história que se tornará feia, ou bonita, segundo o gosto de cada
um, e mais as disposições dos dois cabeças de pensamentos...
- Vai-te com tuas falas para satanás! Que importam as tuas
cabeças de pensamento?...
- Apronta o mosquete esta noite e amanhã me dirás se o guia
te engana, rachador. As duas cabeças de pensamento hão de nos dar
que fazer, talvez.
- Maldito guia! Quando ele começa com estes mistérios é capaz
de fazer desesperar um santo.
- Eu sei o que ele quer, disse Brás dos Anjos; quer que o
roguemos...
- Mas hei de lhe fazer largar este sestro com dois murros, disse
o rachador. Todas as vezes que ele começar com palavras de jesuíta,
esmurro-lhe os narizes...
- Queira o céu que os teus não sofram amanhã, meu valente.
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- Que homem! Que tem o dia de amanhã conosco? Há de ser,
como todos, de folgança...
- De folgança? Talvez, se de bom ânimo vier Antônio de
Albuquerque Coelho...
- O governador, interrompeu Brás dos Anjos com espanto! Pois
não está ele no Caeté com os da súcia?
- E o meu cavalo, como vem espaduado, vistes, rachador? Estou
a pé, disse o guia, voltando-se de costas para Brás que, segurando-o
pelo braço, fê-lo desandar outra vez.
- Entonces, que perigo há em se espaduar o andador? Não
tenho aí três burros, um cavalo, uma égua?...
- Sim, é verdade, mas de que me serve cavalgadura de outrem,
se tenho de bater a capela...
- Ora, deixa-te disso, guia. Tu precisas, e eu sou teu amigo.
- Por hoje, que sei novidades, disse o guia entredentes; e depois
ajuntou alto: muitas graças, senhor Brás, porém suponde que tenha
de fazer amanhã dez léguas de caminho, depois oito e meia, no outro
dia nove e um [es]tirãozinho...
- Ora, isto é nada, interrompeu Brás dos Anjos arranhando a
cabeça, fortes animais que são os meus... Mas passando de uma coisa
a outra, com [o] que o tal melcatrefe...
- Porém ficamos justos, amigo Brás: eu aceito o lazão, e,
de hoje, come milho por minha conta. Quantos dias?
- Sim, mas o ruço está de todo?...
- Qual, dois meses de descanso... E nesse tempo torneia
carnes... Há de ficar bonito para as cavalhadas do Espírito Santo...
E conta com ele, que to empresto.
- Vá feito, disse Brás, chegando os calcanhares um ao outro,
como para pagar-se da estafa que o lazão havia de sofrer.
- Leve o diabo o ruço e o lazão, disse o rachador impaciente!
Fala, guia, quem é esse “coelho” que temos para o almoço primeiro?...
- Sois um desalmado falador! Pois isto são coisas que todos
saibam?... Amanhã o verás...
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- Mas conta-nos, de onde vens hoje, e por que há tanto que não
te vemos no acampamento?!
- E esta?! Quereis que dê com a língua nos dentes em grave
risco de minha honra?! Vós sois uns faladores...
- Menos eu.
- Cá por mim...
- Ora, suponde que vos diga muito em segredo...
- Morreu! Está dito; o rachador não fala.
- Eu fico por ele, acrescentou um dos quatro.
- E quem me há de ficar por ti, caminheiro? Teu pai, que Deus
haja? Não falo mal dos mortos, mas olha que, sempre to digo, era...
- Aqui está, interrompeu Brás dos Anjos, fico eu por todos.
- Bem, falo tudo quanto tiver no bucho e fico sossegado, pois
se não fora a segurança do meu amigo Brás, não haveria poder na
terra que me fizesse...
- Já sabemos isso, vamos às novidades.
- Devagar, rachador! Não é por ti que falo...
- Bem o sei, porque não tenho lazões... Mas, por mercê de
Deus, ouviremos todos.
- Sim, ouvireis por mercê do Sr. Brás dos Anjos, meu amigo.
- É isso, mas vai falando.
- Ora, ouvi lá, e sentido com a língua, porque não quero
perder a entrada que tenho com Amador Bueno, tendes entendido?
É hoje quinta feira, e por esta razão três dias e meio estive fora do
acampamento. Isto é, parti dois dias depois que chegamos a esta terra
e agora vos direi por que parti. Quando largávamos do vale, em que
principiei a contar-vos a mui verdadeira história de Jaime Cosme...
- A propósito, onde nos fica a tal Cata do Morto, perguntou o
rachador?
- Não se trata agora de histórias, disse o guia com enfado;
e prosseguiu: largávamos do vale pelas quatro horas da madrugada,
como vós tereis em lembrança, quando na subida do morro
enxergamos dois cavaleiros que se tornavam para baixo, ou que
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descessem, ou que por nos enxergar[em] não quisessem subir.
Mandou-me reconhecê-los Amador Bueno, nosso chefe, e ordem
que se fossem boabas lhos trouxéssemos sem lhes fazer dano...
- Asneiras de Amador Bueno.
- Mas era uma ordem, e tu fizeste muito mal em ir contra ela,
rachador; estes que sobem...
- São como os que lá estão, deixa-te de sermões de padre e anda
com as tuas novidades.
O guia fez uma careta e já remunerava uma descompostura,
mas o amigo Brás dos Anjos, com a autoridade de quem dá, que se
parece com Deus, aplacou o descontentamento do narrador, que
continuou nestes termos:
- Trouxemo-lhos, que eram eles dois pintos calçudos que
subiam para as Minas. Chegaram à presença do general cheios de
medo pelas fanfarronadas de algum que comigo ia... E deles soube
Amador Bueno que o governador Antônio Albuquerque Coelho
subira para as Minas e estava no rio das Velhas e Caeté, compondo
umas discórdias que entre os moradores destes sítios e Manuel
Nunes Viana, o patrono dos boabas, governador levantado por eles,
e boaba também, se haviam originado. Mas que, sendo Antônio
de Albuquerque Coelho reconhecido por governador das Minas e
havendo-se retirado para as suas fazendas do rio de São Francisco
Manuel Nunes Viana, como certo podíamos ter que de caminho
encontrariam a Antônio de Albuquerque...
- Queira Nossa Senhora que sim!
- Também assim digo, porque te quero ver nas mãos dos boabas
com essa valentia, meu rachador de paus, quero-te ver rachando neles.
- Vamos, guia, deixa-o falar.
- Amador Bueno, que sabe quem eu sou para coisas de segredo,
tomou-me de parte e disse-me: André Goiaba, meu amigo, vai já
arrear teu cavalo, que te quero mandar até o rio das Velhas, para
observares os passos do governador. Silêncio com o que te digo e
brevidade com o caminhar, que aqui te fico esperando. Quis eu
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lembrar ao chefe que a demora nos faria mal e que pelo menos
gastaríamos uma semana, mas já estava pensando em outras coisas
e não me ouviu...
- Ah! Ah! Ah! Não te deu ouvidos.
- Silêncio, deixa o guia falar, disseram todos!
- Cheguei ao posto, arreei o ruço e ao meio dia larguei do
acampamento. No segundo dia de minha viagem, encontrei como
uma cavalgadura de sete pessoas, e eram elas o governador Antônio
de Albuquerque, dois capitães, dois ajudantes e dois soldados...
- E que fizeste, perguntou um com ansiedade?
- Fiquei tremendo de susto como tu, meu amigo, não te
faças amarelo...
- Sete para um...
- Mas, se não ia com tenção de bater-me com eles, que me
importava o seu número?! Passei bem junto deles, cortejei-os com
urbanidade e fui-me por onde eles vinham. Porém, logo que foi
noite, voltei sobre as passadas, cheguei aqui há pouco, estafado
como estais vendo, e mais o meu ruço que largou três ferraduras
num tijucal bravo, que aí adiante temos.
- E o corgo do ferro dá passagem?
- O levar suas águas, leva, mas eu passei-o.
- Que haviam eles de dizer? Que já que nós topávamos em
caminho, esperássemos o governador, para lhe fazer todas as honras
e cortesias que lhe são devidas...
- Eu não sei entender Amador Bueno da Veiga, disse o rachador
enterrando o chapéu até os olhos! Ele, que em São Paulo esbravejava
com as notícias que todos os dias chegavam das Minas, de mortes
e roubos; ele, que foi o primeiro a armar-se, quando nos armamos
todos; ele, enfim, com mil e trezentos homens bem armados,
espera-o para lhe fazer honras e cortesias, espera-o para nos mandar
para São Paulo...
- Estás aí dando à língua sem saber o que dizes. Pois saímos de
São Paulo para vir só a Guaratinguetá?!
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- Veremos para o que deixamos São Paulo! Veremos para que
perderam nossos filhos seus pais nas mãos dos boabas!! Veremos o que
rende a demora de cinco dias para fazer cortesia a um governador!!
- O rachador está de fogo, disse o guia sorrindo-se.
- Mas como sabes tu que Antônio de Albuquerque vem a
Guaratinguetá?
- Eu o sei porque assim dizia a sua comitiva. E ainda mais por
a estrada que trazem para o Rio é a que passa por aqui.
- Pois que venha! Se o general lhe quer fazer cortesia, eu farei o
que for do meu gosto aos dois boabas que ele traz de criados; e quem
sabe o que farei mais...
- Entonces, tens medo dos quatro das fardas finas? Não quero
falar do galo mestre, que este só a vista te há de pôr medo.
- Assim mesmo; os grandes que se hajam entre si, eu cá me
haverei com os outros.
- Não sou do teu voto, replicou Brás dos Anjos. Se houver
chamusco, os primeiros que alinhavam são os grandes...
E, assim dizendo, foi interrompido por uma formosa salva de
mosquetaria. E outras a seguiram.
- Ei-los, disse o guia! Vamos chegando para a vila, porque não
se diga que nos pusemos para fora da festa, se a tivermos.
E endireitaram para a vila, onde tudo fervia desassossegado.
A presença dos paulistas, que faziam conter alguns descontentes,
homens cordatos, não pôs impedimento a muitas reclamações, que
com a chegada de Antônio de Albuquerque Coelho apareceram.
Porém o governador, com singular acordo, não quis deferir
sem primeiro falar com Amador Bueno e os principais, a quem
polidamente cometeu paz, prometendo justas satisfações.
Porém Amador Bueno, resolvido a não aceitar proposta alguma,
remeteu o caso para um conselho, ou junta, que ao outro dia devia
celebrar-se, para que Antônio de Albuquerque Coelho ouvisse e
presenciasse as falas atrevidas e as manifestações de ódio que arrastavam
os paulistas por tantas léguas longe de seus lares e de suas famílias.
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Reunidos no dia seguinte, dia aquele que deviam falar no
conselho, o governador, com diplomática sutileza, corou de tal forma
os desvios dos boabas e enfeou com tal negrura a desobediência dos
paulistas, que só muita determinação, muita raiva e desejo de vingança
conservou a primeira resolução daquela turba de cegos e alevantados
homens. Consta que ante o governador, assim falava Amador Bueno:
- Deve o senhor Rei aos intrépidos e destemidos filhos de São
Paulo a melhor parte das riquezas que do Brasil chegam todos os
anos a Lisboa; deve-lhes o descobrimento das Minas. São eles mui
leais vassalos, e muitas vezes o temos mostrado por forma tal, que só
isso bastara para nossa glória e galardão, que nos deve fazer aquele a
quem servimos. Isto mesmo têm confessado seus ministros. Pagando
os paulistas o quinto, ou capitulação do ouro, que em minerações
tiram o imposto dos diamantes, eles tanto ou mais que os outros têm
direito de assistir nas Minas. E é o que não querem os homens do
Reino, como todos confirmarão, a menos que não queiram mentir.
Ora, se não temos o direito de tomar satisfação de nossas
injúrias, como eu confesso, se nossas petições, rogos e lágrimas
perdendo-se na vastidão e profundeza dos mares não podem chegar
ao trono do monarca, será bem que nos deixemos assim assassinar
barbaramente, como tantas vezes tem acontecido?! Como havemos
de entrar em São Paulo? Que diremos às viúvas e aos órfãos daqueles
que a traição e desumanidade de Bento do Amaral sacrificou ao seu
ódio?! O rio das Mortes e o capão da Traição, eis aqui monumentos
de glória para os forasteiros.
Em Minas haverá também um lugar que os nossos filhos mostrarão
com o dedo àqueles que lhes lançarem em rosto a cobardia de seus pais.
Que podem valer-nos as autoridades que acabais de nomear, os soldados
que arregimentais? Mais seguras estarão nossas casas se as defendemos
com nossos filhos e servos; mais seguras nossas fazendas e vidas em
mãos de Deus do que nas desses lobos que fizestes pastores. Vamos,
senhor, vamos às Minas, e só a morte nos poderá quebrar a vontade
que temos de lá chegar. A demora de cinco dias em Guaratinguetá
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foi só para obsequiar-vos, porque, não querendo cumprimentar-vos de
passagem, não sabendo onde poderíamos encontrar-vos, tivemos por
melhor aguardar-vos aqui; porém amanhã seguiremos.
Antônio de Albuquerque, em todo o tempo que tão larga fala
gastou, mil vezes mudou de semblante. E, logo que Amador Bueno
cessou de falar, vendo que todos os paulistas a uma voz apoiavam seu
chefe, levantou-se e, com voz alterada, falou nesta substância:
- Quem foi, e em que tempos se vos contestou os brasões de
glória que orgulhosos apresentais a todos os olhos, sem refletirdes
que assim perdem muito de seu valor e brilho?! Foi ou não de
interesse próprio que sempre vos mostrastes leais ao Rei, que nunca
esqueceu vossos serviços?!! Como é que o leão faminto e [o] cervo
hão de pastar no mesmo prado?!!! Vós ides às Minas a vingar injúrias;
pois ide allá, senhores, mas ouvi que sois bem poucos para tanto!...
Um motim, que ia nas ruas, e a desaprovação de quanto
dissera o governador, manifestada por um sussurro na sala, impediu
de ouvir-se o mais que Antônio de Albuquerque pudera ter dito.
Um instante depois, saiu da sala acompanhado pelos seus e foi
cercado pelos paulistas, que haviam determinado prendê-lo; e o
fariam, se Amador Bueno não obstasse, fazendo-o acompanhar a
alguma distância, até que ganhou a estrada, recolhendo-se à cidade
do Rio de Janeiro por Parati.

III - Continua a narração
“Death is the king of terror.”
(W. and W.).

Começava a escurecer em Guaratinguetá, e as ruas cheias de
homens armados desde pela manhã foram pouco a pouco ficando
desertas e silenciosas. Só a espaços uma mulher ou criança atravessava
de um lado para o outro lado, mas com tais precauções e ligeirezas,
que bem mostrava o desassossego em que estava a população depois
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da chegada dos paulistas. Aqui e ali por dentro das rótulas viam-se
dois olhos desconfiados e perscrutadores, que acompanhavam até bem
longe qualquer viandante. E se este por acaso parava, ouvia-se um
ruído como de porta que se fecha com medroso recato, e desapareciam.
Ao sul da vila, na fazenda de …, aquartelava-se um troço de
trezentos homens. A casa, apesar de ser vasta, as muitas dependências
eram pequeno espaço para conter tanta gente. Por isso, cá no
terreiro, em magotes, mais de quarenta deles altercavam sobre os
acontecimentos do dia. Haviam-se partido em dois pareceres,
que eram representados pelos dois cabeças: o guia e o rachador.
O primeiro apoiava a determinação de Amador Bueno e dos que
o seguiam. O segundo desaprovava tudo quanto não fosse aliviar
boabas, como ele dizia.
- Ora, que eu não sei nada do que estás dizendo, gritava ele
com toda a força de seus pulmões, sei muito bem que temos deixado
ir muito em paz mais de trezentos, e é por isso que nos caçam como
animais bravos lá nas Minas, sendo que mansos e pacíficos somos,
contra minha vontade…
- Mas que tem o governador conosco, perguntava um dos da
banda do rachador? Que ele passasse, e do caminho lhe fizéssemos
cumprimentos é coisa natural. Mas aguardá-lo…
- É assim! Nós todos à espera do governador, à espera de
um boaba!...
- Se eu tivera ido na guarda dele, por Deus que não havia de
chegar a Parati, nem à cidade do Rio.
- Serias como um ladrão de estrada, ou pior ainda, disse o
guia. Pois, se Amador Bueno te entregasse um depósito, havias de
roubá-lo, homem?!
- Não sei disso, mas o boaba, despachava-o, tão certo como
estar eu aqui.
- Vocês são como os burros, que não dão a orelha...
- Burros, disse o rachador dando um salto para diante do
guia??! Ó contador de histórias, cautela...
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- Ciu! Ciu! Basta de falar e deixa o guia em paz, que nos está
devedor. Que fale só; que descarregue, porque o meu lazão há de
amanhã sofrê-lo.
- É verdade: a história de Jaime; do mineiro sabedor...
- Era ele boaba, perguntou um, que antes queria ver um sarilho
de socos, que ouvir histórias de mineiros? Porém os ânimos haviam
sofrido diversão, e foi mal recebida a lembrança.
- Fora o engraçado, disse Brás dos Anjos com certa autoridade!
E o cabeludo urso, que fizera a pergunta, deixou a companhia,
antes que mais algum se lembrasse dela. E todos se conchegaram
para junto do guia que, depois de muitas faceirices, continuou assim
a interrompida narração:
- Ora, abri bem os ouvidos, e nada de me quebrar o fio da
história com desalmadas perguntas. Como já vos disse, ou dei a
entender, o tal Jaime Cosme enviou para a contracosta o pobre velho
Jaguaraçu, que tinha duas filhas bonitas...
- Isso nós já sabemos, disse o rachador entredentes.
O guia voltou-se para ele; [e] quando todos esperavam violento
soco, ou amarguíssima apóstrofe:
- Centopeia! Centopeia! Centopeia, disse, batendo nas mãos e
levantando a voz à medida que o rachador pulava e se torcia como
um danado. Ah! Não te lembravas, amigo Fernão Vitelo, continuou
o guia, não te lembravas dos nossos ajustes?? Pois aí tens...
- Mas o que é, disseram alguns espantados olhando à roda de si?
- É uma história, ou um caso, disse Brás dos Anjos segurando
a cabeça do pobre Fernão Vitelo, que vomitava tudo quanto comera
em todo o dia?
- Uma história de trombas, respondeu o guia, se quereis que
vo-la conte...
E havia quem o desejasse, porém o rachador levantou olhos
tão suplicantes para o temeroso narrador, e tão bom coração tinha
este, que não só guardou consigo o segredo – que, como Vs. Ms. têm
observado, tinha para com o vingativo Fernão Vitelo a propriedade
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da poaia –, mas até lhe cederia metade da ceia e, o que mais é, sua
opinião a respeito de Amador Bueno, e por isso foi continuando a
interrompida narração:
- Jaime Cosme não ia à missa, como ficou dito, nem queria
saber de coisas de santos e santas. E se alguém falava diante dele em
almas do outro mundo, finava-se de riso, ou dizia tais horrores, que
fariam encrespar o cabelo de qualquer de nós que o tem bem liso...
- Vamos adiante, disse um, bem enterrando o chapéu até
os olhos.
- Não falo contigo, sete vidas; pela alma de meu pai, to juro.
- Vamos com a história.
- Sempre é preciso desculpar-se a gente, amigo Brás...
- Porém, anda com a narração!!
- Aqui vou, meu amigo... Dizia o tal mineiro horrores, quando
se lhe falava nos que voltam acá. Ora bem, tinha ele em casa uma
velha criada, ou não sei [o] que, e pelo mesmo tempo que apareceu
Jaguaraçu morto, e se finaram de paixão as duas filhas do índio, deu
tal breca na boa da velha, que começou a encolher-se, a encolher-se,
a encolher-se, que ficou do tamanho de uma mosca...
- Oh! De uma mosca, disse o rachador já restabelecido!
- Não, enganei-me, respondeu o guia com malícia, do tamanho
de uma centop...
- Basta, basta!! Do tamanho de uma mosca... Pode ser muito
bem, entendo... Do tamanho de uma mosca, e que mais?
- Pois sim, do tamanho de uma mosca, prosseguiu o narrador.
E começou ela a encolher-se uma sexta feira às trindades, e só
parou noutra sexta feira às mesmas horas, segundo afirmam pessoas
respeitáveis, a quem o mesmo Jaime Cosme o contou.
Muito bem. Logo que se escoou o último instante depois das
trindades dessa sexta feira, começa a velha a desencolher-se, mas de
um modo tal, que antes das dez da noite já não cabia na sala; às
onze, ia pelo corredor fora, e à meia noite, quando o mineiro vinha
dobrando um tope, que ficava meia légua distante da casa, topou
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com dois troncos de aratutã (sic), que saíam dos lados de uma serra,
que o apertaram e ao cavalo...
- Mas se Jaime Cosme não estava em casa...
- Ciu! Ouve e cala-te, basbaque, resmoneou o guia baixo!
E, levantando a voz, continuou a história. Pois sim, Jaime Cosme
não estava em casa, a coisa é simples; vinha de fora, também se
entende, e logo que ele se viu nas talas que o apertavam, e a seu
cavalo, levantou a cabeça e devisou no meio da serra três buracos
como três fornalhas a despejar fogo, e que não eram nada menos
do que os dois olhos e a boca da velha. Continuava esta sempre
a desencolher, ou mais a crescer, porque ela já não desencolhia o
que encolhera, continuava a crescer, e em vez de ser por cima do
vale e das montanhas, era pelo coração de uma altíssima serrania
toda semeada de catadupas e cavernas, e que pertencia a uns ricos
mineradores que não a trabalhavam, apesar da grande abundância
de pó amarelo que em si continha.
À medida que a velha e Jaime Cosme iam entrando pelas
entranhas da serrania, este último, lançando os olhos ora para a
direita, ora para a esquerda, observava a terra cortada e recortada por
veios d’ouro tão grossos como fueiros de carro, e estes eram os muitos,
porque havia alguns poucos como troncos d’árvores... Porém, ao que
se lhe ficaram os olhos foi numa palheta que, segundo seu cálculo,
devia pesar para cima de quarenta arrobas... E ele andando sempre,
sem poder pôr-lhe a mão.
Lá no fundo do caminho subterrâneo para onde a velha o
levava, ouvia-se um ruído surdo como de pilões de esmagar pedra
e uma luzerna avermelhada e azul, que saía de entre nuvens de
fumo negro... E a velha sempre a andar de escontra à tal claridade,
até que lhe chegou perto, e Jaime Cosme enxergou um largo
maior do que todas as praças juntas de São Paulo. Por todos os
lados desciam rios de enxofre ardendo, nos quais lavavam cascalho
muitos homens nus e muito feios, feitorados por demônios com
pés de cabra e chifres retorcidos. Ora, no tempo que Jaime
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Cosme estava entretido vendo a mineração infernal, deram-lhe
tão violenta pancada que, se não estivera tão seguro nas mãos da
velha, havia de morder a poeira. E, voltando-se, viu perto de si
duas mulheres com umas correntes de ouro ao pescoço, que se
pareciam com umas de ferro que ele pusera nas duas índias filhas
de Jaguaraçu. As duas mulheres, tomando-o cada uma por seu
braço, arrastaram-no para baixo do cavalo e, depois de o terem
amarrado bem com as correntes, que estavam em brasa...
- Sem se derreterem, perguntou Brás dos Anjos muito sério?
- Está bem visto, se elas só eram d’ouro na aparência...
Mas como eu ia dizendo, depois que o amarraram bem, foram
levando as correntes por mão até lhes chegarem ao cabo e logo deram
tão forte sacudidura, que o mineiro foi ao chão redondo, e, assim a
rastos, foram-se com ele para junto de uma escavação – que deveis
de saber não era feita pelo chão dentro, mas sim na espessura da
parede e subia por aí acima até perder de vista. Largaram as correntes,
e, como ele se fosse levantando em pé, ouviu por sobre sua cabeça
uma matinada de gritos e injúrias, súplicas e pragas... E depois um
ruído... Um ruído horroroso, não pelo barulho, mas por uma certa
coisa, que não se pode explicar, e ele afastou o corpo para dar lugar
ao que descia. Porém as duas mulheres esticando as correntes, uma
para diante, outra para trás, fizeram-no levantar a cabeça para cima,
e ele viu que vinha pelo ar um corpo humano que, desencontrando
na descida as saliências da cata, dava saltos e fazia movimentos que
arrepiavam os cabelos... E o homem veio descendo até lhe cair em
cima da cabeça...
- Ó diabo, disse um arredando o corpo, amarelo como uma
cidra madura!
- Vai ouvindo, que isto é nada. No mesmo instante que o tal
corpo caiu, veio logo um demônio e levou-o para junto dos rios
de enxofre; e dando-lhe um cesto, ou bateia, obrigou-o a carregar
cascalho para a lavagem. Mas o tal que viera pela cata abaixo, o que
não era outro que senão o índio Jaguaraçu...
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- Pois o desgraçado também tinha ido para o inferno!
- Talvez que tivesse feito das suas quando era rapaz... Porém
eu creio que estava por lá por empréstimo, e só para atazanar o
desalmado Jaime Cosme. Como quer que fosse, Jaguaraçu, em vez
de levar sua bateia de cascalho para junto dos do rio, veio com ela
para o acorrentado e atirou-lha no rosto... E as mulheres, que eram
as filhas, lançaram-no por terra gritando:
- Há de morrer! Há de morrer!
E logo os que estavam junto dos rios de enxofre, os demônios,
a velha e as mulheres gritavam em coro:
- Há de morrer, por todos os séculos! Por todos os séculos
dos séculos!!
E o índio foi buscar nova bateia de cascalho, que vazou
sobre Jaime Cosme. E as mulheres bradaram novamente, e o coro
respondeu-lhes, e assim continuaram por muito tempo, até que
ficou sepultado debaixo daquele monte, que não só lhe pesava
horrorosamente, mas que parecia atravessar-lhe as espáduas até o
coração. E ele tanto braceou que perdeu o conhecimento e, quando
deu acordo de si, estava sobre a cama em seu quarto...
- A essas horas o tal Jaime Cosme sonhou tudo isso, disse o
incrédulo rachador?
- E a velha feiticeira, ou bruxa danada, perguntou um?
- E o cavalo, perguntou outro?
- Como devia ficar o tal Jaime Cosme logo que começou a
escurecer no dia seguinte, disse para si Brás dos Anjos?
- Nada de perguntas, disseram alguns ansiosos por ver o fim
da história.
- Eu vos satisfaço a todos, continuou o guia. Se Jaime Coelho
sonhou, rachador, mau sonho teve ele por fim, como veremos.
Quanto à velha, tornou a encolher-se, e ninguém lhe pôs a vista em
cima por alguns dias. O cavalo estava no pasto...
- Bem digo eu que o mineiro sonhou e sou capaz...
- De vomitar outra meia hora, se o guia se zanga, disse um gaiato.
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- Deixai-o comigo, que lhe sei o fraco. Mas vamos ao caso...
Quanto ao susto que poderia ter de avizinhar-se à noite, amigo
Brás, ficareis todos admirados quando vos disser o que repetia
o tal judeu àquelas pessoas que lhe faziam a mesma observação.
Dizia ele que só tivera medo duas vezes: a primeira, no instante
em que a velha o apertara, porque sendo o cavalo xucro,
viera-lhe ao pensamento o risco de uma queda pelo morro abaixo,
em que poderia ir-se deste mundo... A segunda, quando ouvira
aquele certo e medonho ruído [e] que, levantando os olhos,
enxergara o pobre índio aos saltos pelas escabrosidades da cata,
e que viria decerto rebentá-lo...
- Maldito seja semelhante homem, disse um batendo com o pé!
- Era da raça de um maldito boaba que meu avô matou,
disse outro.
- Entonces, só tinha o tal judeu medo de morrer, perguntou
Brás dos Anjos? Quanto ao mais: os tormentos, o inferno em que
ele estivera...
- Qual!! Dizia Jaime Cosme que, se não fora os dois sustos que
rapara, e ainda assim mesmo, desejara ter segunda vez a mesma folia.
Era um demônio com pele de gente... “Nunca passei noite mais
satisfeito”, disse-me ele na sua algaravia, “porque a vista de tantas
riquezas valera bem os tormentitos que me fizeram passar!”
Não será mau que vos diga que lhe ouvi estas palavras dois
dias depois que o tal judeu tivera a satisfação de estar no inferno...
Mau gosto que ele tinha, ou antes, não tinham acertado bem as
vítimas no gênero de tormento que lhe deviam aplicar. Porém
depois amargou.
Decorreram alguns dias sem que o mineiro tivesse [o] que nos
contar. Porém chegou a sexta feira, e por mal dos meus pecados
tinha-me ele convidado para o jantar, que se estendeu até a noite.
Seriam seis horas, pouco mais, quando chegou à porteira o feitor dos
negros da lavra e entregou-lhe um grosso embrulho, que ele guardou
com grande cuidado em um desvão entre duas portas.
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- Ora, haveis de beber mais um copo à saúde de minha colheita,
disse rindo-se para mim.
- Vá feito, lhe tornei eu, descobrindo o fundo do copo.
E segundamo-lo, de sorte que já não era jantar, mas ceia, porque
às oito da noite haviam dado, seguramente. Assim estávamos, eu
muito descansado, quando ouvimos repentinamente um galo negro,
que no meio da casa batera as asas, cantar tão desmedidamente
alto, que me ficaram os ouvidos chiando bom pedaço, além das
pancadas que dava o coração no peito... Jesus! Santo nome de Jesus!
Ainda parece que o estou vendo ali...
E todos se voltaram com os cabelos arrepiados, frios de terror.
Ninguém falava, nem mesmo o sarcástico e incômodo Fernão Vitelo.
O guia continuou:
- Sim, muitos anos passaram, e sempre que vem a ponto esta
parte da história, que vos conto, sempre me parece estar na sala do
judeu e enxergar o galo negro batendo as asas... Era feio o tal bicho!
Não sei o que foi feito de mim; não me lembro se fugi pela janela,
se pela porta. O que sei é que em menos de um credo estava no
lombo do meu ruço e a correr para [a] casa do meu amo. Lá deixei
o mineiro e mais a sua nova visita, sem tenção de voltar-lhe à casa,
apesar do bom vinho que lhe abundava na adega...
- Nem eu lhe havia de fazer mais lama à porta, disse Brás dos
Anjos limpando o suor!
- E eu também, disse o rachador!
- Assim fiz, porém alguns dias depois ouvi dizer que Jaime
Cosme estava nas últimas. E como era alto dia, fui-me até a lavra
para saber do feitor, que era nosso patrício, novidades do judeu.
Eis aqui palavra por palavra tudo quanto ele me contou, pelo ouvir
da boca do seu amo.
- Logo que o galo acabou de cantar, bateu novamente com as
asas e, saltando em cima da mesa, num abrir e fechar d’olhos deu
com tudo no chão, deixando a casa escura como um prego. Depois
foram saindo das entranhas da terra muitos negros, cada um com
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seu facho, e à medida que iam saindo, assim se alargava e alteava
a sala, de sorte que em breve espaço ficou como um grande rocio.
Então os negros formaram uma dança diabólica e cada um deles veio
por sua vez encostar o facho na cara do mineiro, dizendo-lhe cada
um o seu nome. E eram todos tão esquisitos, que Jaime Cosme não
pôde ficar com um sequer.
Acabada a estranha contradança, o galo negro bateu
novamente as asas e, em vez de cantar, abriu o bico vomitando um
embrulho semelhante àquele que nessa mesma tarde recebera o
mineiro. Depois vomitou outro, e depois outro, e assim muitos até
o número de cento e quarenta e quatro, que tantos Jaime Cosme
guardava no desvão entre as portas, começando a esgaravatá-los
e a espalhar o ouro que dentro tinham, e com tal rapidez, que
não pôde impedir-lho. Então os negros chegaram os fachos aos
grãos de ouro que, como se fossem de pólvora, arderam em uma
só labareda, chamuscando ainda o diabo do judeu, que estava
volvendo na cabeça o trabalho que teria no outro dia para ajuntar o
seu tesouro. Depois começou a dança outra vez, no meio dos gritos
e das pragas de Jaime Cosme, a quem doía menos o atazanamento
(sic) dos fachos do que o seu ouro feito cinza.
Quando mais assanhada ela ia, o galo negro bateu as asas,
e ficou tudo quedo, mudando-se ele num velho com a língua de
fora quase meia braça, o pescoço roxo, inchado monstruosamente,
os olhos saídos da cara, e ele todo negro, ainda que tivesse sido
branco neste mundo, como se conhecia bem nos cabelos corridos.
Abriu-se também no mesmo tempo uma porta das do interior da
casa, e saiu por ela a velha que se havia encolhido, porém com
suas carnes, que eram bem poucas, como particularmente me
asseverou o feitor.
- Que vos leve o demo a todos dois, disse o judeu para os velhos,
que haviam sido os donos da lavra que ele minerava! Que vindes cá
fazer neste mundo, se há mais de um ano tu, Paulo, te foste? E tu,
velha, que tanto levaste a morrer...
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- Pois Jaime Cosme contava isso, perguntou um dos ouvintes
com mui razoável curiosidade?
Porém, no instante em que o guia abriu a boca para responder-lhe,
ouviu-se o toque de recolher, e os oficiais começaram a rondar o terreiro
para que sua presença apressasse os soldados.

IV - Rio das Mortes
“Aí onde foram quebradas as carroças, e se afogou o exército
inimigo, aí sejam contadas as justiças do Senhor.”
(Juízes, cap. 5, v. 11, Cântico de Débora).

Era uma sexta feira dos princípios de agosto de 1709. A vila
do rio das Mortes apresentava o mais estranho espetáculo que se
pode imaginar: as casas despejavam-se de seus móveis e de seus
moradores; as ruas entulhadas de gente que chorava e corria de um
para outro lado, sem rumo certo, levando nos ombros aquilo que
mais precioso tinha. Aqui era uma mulher que perdera o filho; ali,
um enfermo que mal podia levantar a cabeça de sobre a escada em
que o carregavam; mais longe uma criança em pranto... Era um feio
espetáculo tudo quanto se representava aos sentidos.
E em tanto perigo ou desgraça, toda esta multidão de homens,
mulheres e meninos, velhos e enfermos, se uma incerteza lhe movia
as passadas dentro da vila, não era assim apenas sabiá no campo, pois
que tomando para o lado de uma eminência, que fica a um tiro de
pedra da vila, ia a demandar o alto, onde a pressa e necessidade havia
levantado um fortim, não sem algumas luzes das regras da arte.
Vasto para poder contê-los, mas estreito para os acomodar,
aquele recinto apresentava ainda mais triste cena que a da vila quase
abandonada, e que antes de escurecer o ficou de todo. Que noite
cruel e de ansiedade para todos eles! Qual o homem, a mulher,
que o sono aliviou dos trabalhos do dia? Se algum houve, foi o
que não tornou a ver a claridade do sol, cujos olhos o demasiado
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trabalho no transporte apagou para todo [o] sempre. E se cruel foi
a noite, a primeira luz do dia alumiando os arredores dês do cimo
das serras té a fundura dos vales - porque olhos de quem teme
veem seu perigo mesmo nas sombras -, com a primeira luz do dia
fugiu a esperança daqueles corações aflitos na esperada e temida
presença de um volumoso corpo de tropas, que se desenrolava por
uma encosta fronteira ao fortim.
Porém Vs. Ms. sabem que a esperança é um sonho vão da
fantasia, e, se assim no instante em que mais cobertos de luto se viam
aquelas almas, nesse mesmo foi que raiou uma réstia de consoladora
luz, porque cá do fortim saíram muitos homens armados levando
uma bandeira branca e também uma vermelha, sinais de que a paz
lhes era cara, mas que não os intimidava a guerra.
E quem eram aqueles que pela encosta vinham descendo; e
estoutros que do forte iam a encontrá-los? Como é que as terras
do Brasil tinham por estes tempos inimigos que falavam todos a
mesma língua e adoravam o mesmo Deus!? Aqui o vereis agora, e
que vos não espante. Aqueles homens tão resolvidos e raivosos, que
vêm a descer escontra a povoação do rio das Mortes, são filhos de
São Paulo que, oprimidos e expulsos pelos forasteiros nas Minas,
vêm para vingar-se. E estes, que saem do fortim, são os boabas
valentes e determinados, como quem se propõe a coisas extremas.
Esta multidão que fica compõe-se das mulheres, dos filhos e dos
próximos destes últimos.
Sempre nesses momentos de aflições públicas aparece um
ou mais entes de uma esfera superior, que a vontade de Deus cria
para servir de unidade ao todo. E foi nesta ocasião a mulher de um
pobre forasteiro, Ana Bragança, cujo era seu nome. Esta, enquanto
se abriam as portas da fortaleza e se dispunham os boabas a sair,
rompendo por meio de todos com uma imagem nas mãos e os
cabelos em desordem, levantou a voz com essas palavras:
- Ide e voltai, que vos digo eu nada fareis e acabareis com eles.
Hoje descubro eu que nem Deus será por nós, nem por eles. Mas ao
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diante, passados que sejam dias e noites... Grandes pecados vão por
esta terra, e só pelos pequeninos escaparão alguns grandes, porque se
Deus parece ter esquecido nossos males, como é que os santos hão
de pôr olhos em nós outros?!
Vedes vós este que aqui está, continuou ela levantando aos ares
uma imagem de Santo Antônio! Há de ser o nosso protetor. Mas...
Não quer falar... Não quer dizer-me qual será o termo desta desgraça
que vem sobre nós... Ide e voltai, que não será este dia infeliz nem
para nós, nem para eles.
E uns, tendo em pouco o que ela dizia, prestando-lhe outros
atentos ouvidos, foram saindo para a banda donde vinha o corpo
de tropas, que fez alta em certa distância. E depois que os boabas
chegaram a tiro de besta, adiantaram-se dois dos melhores e foram
propor seus capítulos de paz aos paulistas, que não quiseram
estar por eles. Então prepararam-se todos e começou uma brava
escaramuça entre eles, que só apartou o cair do dia, retirando-se
os forasteiros para o fortim, sem mais perda que a de alguns
cavalos de uma e de outra parte, ficando a povoação em poder
dos paulistas.
De sobre os muros da fortaleza estava Ambrósio Caldeira,
que os boabas tinham elegido para governar, vendo a [refrega]
em que pouca vantagem, apesar de muito esforço, ia para os dois
lados. E vendo que, quando os seus se retiravam, os contrários se
encaminhavam [para] o lado da povoação, pôs em conselho o que
de melhor se faria, porque de os paulistas se senhorearem das casas
vinha grave dano para todos. O que tendo sido reconhecido, houve
logo cinco valentes e destemidos forasteiros que se ofereceram para
ir lançar fogo na povoação.
Lançados do muro, foram torneando a cava até que,
subindo, se chegaram às casas, fingindo-se paulistas que haviam
escapado do forte. Passaram os primeiros postos avançados sem
dificuldades, em razão do disfarce, e um deles, com mais ousadia
que acordo, arremeteu co[ntra] uns vinte homens, que à entrada
A guerra dos emboabas. Romance histórico

233

de sua casa comiam e bebiam folgando, o que sendo visto por
os companheiros, sem mais consulta ou demora atearam o fogo,
retrocedendo com precipitação tão desgraçada que, descobertos e
apontados, foram todos mortos, sem escapar um só que levasse a
notícia do desastroso feito.
Correram logo a dar conta ao general Amador Bueno do
acontecido, ou que o militar discurso dos inimigos lhe abrisse os
olhos, ou que experimentado nas coisas da guerra conhecesse o
mal que poderia fazer uma tentativa semelhante nas casas do forte,
mandou este chamar João Falcão, ordenando-lhe que em uma
eminência vizinha da fortaleza fabricasse uma guarita, ajudado pelo
escuro da noite, o que se obrou com estranha cautela.
Amanheceu o dia, e com ele o perigo para os cercados,
porque da guarita de João Falcão começaram de atirar para dentro
do forte tantas frechas acesas, que em pouco tempo era o terreiro
uma vasta fogueira. E os miseráveis que se haviam recolhido ali
como um lugar seguro pela força que lhe dava – não a grossura
dos muros, mas o forro dos peitos devotados de pais, filhos e
parentes, os tristes, em prantos e alaridos –, faziam confusão com
o mandar dos cabos, que dispunham as baterias contra o inimigo,
e as ordens do general, que se esforçava por atalhar o incêndio.
Muitos destes ficaram reduzidos a cinzas, poupando-lhes a morte
mais longos padecimentos.
Enquanto os da guarita lançavam suas frechas ardentes para
dentro do forte, os companheiros arremetiam ao muro, sendo
recebidos pelos de cima na ponta das lanças e espadas, voltando
muitos estropiados, com mais pressa do que aquela com que tinham
subido. Era geral o assalto por todos os lados, e tão encarniçada a
batalha, que outra mais pelejada nunca se viu nas Minas, e assim o
contam memórias e escritos daqueles tempos.
Em um ângulo da muralha que olhava para o norte, sobre
duas escadas, alguns homens faziam por entrar à fortaleza, pelejando
esforçadamente. No sopé do muro uma multidão deles com as vozes
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e o exemplo os incitavam, inda que sem necessidade, porque os das
escadas, como leões cegos e cheios de furor, mais olhavam em como
haviam de ofender do que em defender-se.
Estavam nesta porfia, [quando] eis que uma das escadas estala,
caindo os que em cima batalhavam, não sem dano também dos que
por baixo os favoreciam com seus tiros. É difícil em uma peleja
particularizar os diversos acontecimentos, porém são, de todo o
exército dos paulistas, estes que caíram aqueles únicos que eu e Vs.
Ms. conhecemos, por isso não parecerá inverossímil que, de tantos
quantos deviam ser os acidentes desse dia, eu trate só deste, que
nem fatal ia sendo.
Devia ser o peso que originou a desgraça, porque não sei se
já fiz ver aos leitores que o nosso conhecido Fernão Vitelo era um
formidável loiro. Depois Brás dos Anjos [e] o guia, ambos eles,
todos três faziam uma tripeça de ver. Estavam eles cada um com
o seu pensamento e desejo de ver a extensão que teria o terreiro
do forte, e os olhos nas chuças dos boabas, quando o desastrado
poleiro veio ao chão, amassando-lhes as costelas. Seriam dez horas
da manhã quando teve lugar este acontecimento, que para ser mais
singular, pôs fim ao assalto deste dia, mandando Amador Bueno
tocar a recolher, levando alguns mortos e feridos.
Dentro do forte, que muitas vezes julgaram perdidos seus
defensores, ia a raiva dos combatentes e a aflição dos inúteis:
Ana Bragança, ora como soldado, depois como capitão junto dos
parapeitos, animava, combatia e ordenava. Outras vezes, conduzindo
feridos para fora da peleja, repreendia as lástimas tardias, ou inúteis
das de seu sexo, obrigando-as com razões a deixarem de mão as
queixas pelos socorros aos feridos.
Conta-se dela que passando perto da muralha vira um sobrinho
degolado jazer por terra e que passando adiante se ajoelhara perto de
um estranho que ia fazer seu passamento. E passando seu marido,
lhe perguntava por que não dava sepultura ao filho de seu irmão,
ao que ela tornou dizendo:
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- Quando aqui cheguei só havia aí uma pouca de terra.
No entanto que esta alma ia aparecer diante do Senhor talvez bem
negra com as dores do corpo. Ajuda-me tu agora a enterrar um e outro.
- Vou-me à cortina do norte, lhe tornou o marido, onde por
duas escadas os paulistas ameaçam de entrar no forte.
- Ficai-vos, que neste instante vai uma delas quebrada, e os
inimigos vão recolher-se às casas da povoação.
Era extrema a confiança que todos tinham nas palavras dessa
mulher, mas como sucede sempre com aqueles que vaticinam,
ninguém podia tirar vantagem das misteriosas falas de Ana.
Que ela sabia antecipadamente o resultado de quanto se empreendia,
foi coisa que ninguém contestou; e a prova é que no instante mesmo
que os do forte saíam para lançar fogo às casas, o que tão desgraçado
foi, ela dissera para o marido:
- Vai despedir-te daqueles, que não voltarão. E o que eles vão
a fazer, não o farão.
E como lhe perguntassem em modo de repreensão por que
não patenteava ao general quanto sabia [com] respeito àquela
guerra, figurou no chão uma roda, ou círculo, e disse para os que
a interrogavam:
- Qual de vós outros sabe onde começa esta figura e onde acaba?
Ao que ninguém respondeu, pelo não saber, e ela continuou:
- E todos vós sabeis que fui eu quem a fez, e lhe vedes a forma e
compreendeis que teve princípio em algum lugar, onde foi começada.
Ora, se o Senhor me patenteia o que tem de acontecer, é para que
eu o venha a desfazer, se isso cabe em minhas forças? De que serve
mostrar eu ao general que serão de nenhum efeito suas ordens e seus
mandados? O que tem de acontecer há de acontecer. E assim eu me
contento e retenho, vendo a forma das coisas e sabendo quem as
faz. Depois, grandes pecados temos nós outros, e aqui nesta terra,
que parece amaldiçoada, e cujo nome lembra os de nossos passados,
aqui pagaremos os nossos, para que, indo com o andar dos anos este
nome de rio das Mortes ao conhecimento de nossos filhos, saibam
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eles que os crimes de uns, se não foram pagos por outros, ao menos
sempre houve justiça no lugar de delitos, e aqui, onde nossos avós
mataram, morreremos nós outros, não réus desse crime, porém de
nossos mesmos crimes.
Logo que os inimigos deixaram em breve descanso os cercados,
recolhendo-se às casas da povoação, que puseram em estado de defesa,
retirou-se Amador Bueno com metade dos seus para um alto, onde
como atalaia vigiava e provia ao que era necessário. E como as casas
perto do forte eram de muita importância, quis cometer o guardá-las
a pessoas de reconhecido esforço e confiança, mandando chamar
Francisco Bueno, Luís Pedroso, Fernão Vitelo e o guia. E como
chegassem os dois primeiros, deu-lhes suas ordens, que eles foram
executar cheios de alegria, porque o general os tornara distintos,
confiando-lhes a guarda dos mais perigosos postos. Ao tempo que se
retiravam, entrou Fernão Vitelo com a cabeça embrulhada em um
pano e o rosto tinto em sangue.
- Olá, arranharam-te os boabas, amigo rachador? Dá-me gosto
isso, porque vejo que lhes andaste por junto. Tinha eu para cometer-te
um negócio, porém como estás molesto...
- Vou a eles esta noite, general! Sem medo... Sem medo da
velha feiticeira, que os diabos partam em mil fatias!!... Mas custa a
ouvir certas lérias de alguns, que nem sequer tiveram uma beliscadela
(sic), o que não é grande recomendação cá para mim. Mas vamos ao
que serve; de que se trata, general? Alguma surpresa? Estou pronto,
e contai que não serei só... Três bem decididos, quereis mais?
Eu, Brás dos Anjos, o guia...
- É um mau soldado, interrompeu Amador Bueno!
E o rachador deu um passo atrás:
- Mau soldado, general!? Pois quem se bate como ele em
escalada com esses diabos de forasteiros – que são valentes –, quem
se bate cinco horas, e só porque quebra uma perna...
- Quem? O guia quebrou uma perna!?
- Pois não o sabeis?
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- Agora o sei. Se é esse talvez o motivo porque não veio ainda
ao meu chamado.
- Mas sempre vos direi, general, que se o guia é mau soldado,
bem mal estou eu, e outros muitos...
- Não, não!! Desdigo-me; porque minhas palavras disse-as o
pensamento que se negava ele ao que tinha para encomendar-lhe.
Porém como foi ferido, e numa perna, razão tem de tardar.
- Ah! Quanto a isso descansai, general. Porque a perna não
foi bem quebrada: ele move-se, ainda que um pouco engraçado,
mas anda... Foi uma de todos os demônios, porque Brás dos Anjos
quebrou um braço, mas não foi bem quebrá-lo também. E eu parti
a cabeça, mas ninguém lhe enxerga o furo... Maldita velha feiticeira!
Porém, que tendes a ordenar-nos, general?
- Queria entregar-te e ao guia as casas perto do fortim, para as
guardardes. Porém estais feridos, e é de justiça que outros tomem
esse encargo, que há de ser trabalhoso.
- Nós o tomamos, general. Porque como já vos disse, não são
graves as feridas, e mesmo eu sei como elas são... Maldita velha, que,
se não fora ela, estávamos a estas horas dentro do forte, e os boabas
todos passados a fio de espada... Que força, general! Dois braços
magros, ressecados, quebrarem uma escada daquelas!!...
- Que estais dizendo? Parece-me que vos transtornou o golpe...
- Assim dizem todos, general. Mas Brás dos Anjos e o guia,
que não foram feridos na cabeça e devem estar com muito juízo em
forma, esses dizem como eu e viram-na como eu...
- Mas quem foi que viste, e quem foi que eles viram?
- A velha feiticeira, meu general; aquela que partiu a escada,
quando já não havia quem nos impedisse a entrada.
Amador Bueno arrependeu-se de ter falado em confiar-lhe a
guarda das casas e estava quase para mandá-lo recolher ao hospital,
quando o guia veio confirmar as palavras do rachador, insistindo
em que fora uma velha quem rebentara a escada que eles tinham
arvorado e sustentado. O general, tendo como impossível o fato
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narrado, mandou chamar alguns que estavam perto da escada, e
estes acabaram de fazer-lhe virar o juízo, dizendo que ainda os três
vinham pelos ares e já se queixavam da velha, porém que todo o
arraial tinha como fabuloso tal acontecimento.
- Bem, tende conta que a velha não venha lançar-vos dos postos
que vos entrego, porque a cabeça vos responde por eles.
- E que tal está Amador Bueno, disse o guia saindo? Maldita
feiticeira!!...
- Está ele como todos, disse o rachador. E a mim me parece
que será melhor não falarmos mais em semelhante coisa, porque
ninguém nos acredita, e nós nos desacreditamos.
- É verdade. Parece impossível que uma velha quebrasse uma
escada daquelas... Mas tu a viste, não, rachador?
- Se a vi!? Com um lenço embrulhado na cabeça, e, talvez tu
não reparaste, guia!... Viste que tinha na mão esquerda um Santo
Antônio de barro?
- Se reparei! Até eu havia de jurar que o santo meneava a cabeça.
- Tanto não digo eu, mas que ela o tinha na mão, isso é verdade.
Porém, ouve, guia, não falemos mais nisto, porque Amador Bueno
esteve hoje a ponto de entregar a outrem a guarda das casas. E vês
que desar nos ia com semelhante coisa! Maldita velha feiticeira...
E assim conversando foram tomar conta de seus postos,
juntando-se-lhes Brás dos Anjos que, como companheiro na comum
desgraça, não os quis deixar agora em novo perigo. Trás eles foram
muitos; uns que levavam a curiosidade, outros o desejo de se avantajarem
em perigos, de sorte que bem reforçado ficou o posto, porque mais de
cem pessoas se dividiram pelas casas que os quatro deviam guardar sós.
A noite ia correndo, e como não podiam dormir uns, e outros
não tivessem sono, foi lembrado o acontecimento da escada. Porém
Fernão Vitelo não deixou que Brás dos Anjos satisfizesse a vontade
dos companheiros, e como era preciso gastar o tempo em alguma
coisa, o guia se encarregou de concluir a interrompida narração de
sua maravilhosa história da Cata do Morto.
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V – A Cata do Morto
E foi ele como sempre
Caminho da perdição;
Mas sujigou-lhe as passadas
A sua condenação.
E foi visto morto e negro
Mais negro que um carvão,
Entre pedras, entre ervas
Fora da povoação;
E não teve sepultura,
Nem sequer teve oração;
Su’alma caiu no inferno
Ele apodreceu no chão...
(Trovas populares).

- Em que ponto íamos nós, quando foi interrompida esta mui
verdadeira história que vos estou contando?
E todos abriram a boca para responder ao guia, mas como
esta pergunta manhosa só tinha por fim apreciar o grau de atenção
dos ouvintes e dar-lhes uma ideia da felicidade de sua memória,
o Goiaba, sem atender ao que diziam, prosseguiu:
- Bem sei eu que todos estamos na obrigação de responder
àquelas perguntas que se nos fazem. Porém, amigo Brás dos Anjos,
aquela que me fizeste é tão fora de razão...
- Como fora de razão?! Pois querer alguém saber se Paulo,
Sancho ou Martinho... Ora, suponde vocês todos que eu contasse
uma história...
- Já sei o que é, interrompeu o rachador: o lazão está doente,
o guia zangado e tu com pouca vontade de ficares a pé dando-lhe a
tua praça... Porém tudo isso não tem coisa alguma com o mineiro
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judeu e com a velha que se encolheu oito dias, o que me custou bem
a engolir... Mas como ela aparece agora com suas carnes naturais,
vamos adiante com o caso e nada de enfados.
- É isso, disseram alguns. Porém houve no rancho quem
resmungou meia dúzia de chascos pesadetos (sic) em louvor do
(...) Goiaba.
- Ora, não quero eu que se tome em má sorte o que disse.
E sempre vos direi, por me desagravar, que muitas vezes tenho dito
que falei e conversei com Jaime Cosme...
- Que não era lá para dar muita honra tal amizade.
- Nem digo menos, Fernão Vitelo. Mas quero que vos lembreis
do que digo, ou do contrário ficareis sem ouvir-me.
E como a cortesia já vem de longe, houve tal matinada de
cumprimentos, que abafaram a voz do guia.
- Bem, bem! É isso... Nem mais nem menos. E fique de hoje
em diante na vossa cabeça que quando vos eu disser – é verdade –,
podeis meter as mãos no fogo. Vamos à história.
Como vos ia dizendo, o judeu ficou um pouco desconcertado
com a vozita. E depois que lhe fez o agasalho mais endiabrado de
palavras, saltou-me no pescoço do velho com as mãos com tenções de
esganá-lo. Porém, agora o verás roxo, vermelho e negro com a força que
fazia, e o velho a rir-se como um perdido, e a velha sem se lhe dar do
que faziam ao marido (porque estes dois velhos tinham sido casados cá
neste mundo). A velha desenrolava de um samburá pedacitos negros
e um pó branco e tantos sacou ela, que encheram a casa até o teto...
- E tudo dentro de um samburá?
- Pois era um samburá do outro mundo, que grande dúvida
há nisso? As coisas cá deste vale de lágrimas passam de outro modo.
Mas vamos andando...
- Olha, disse um baixo, o guia não perde ocasião, parece que
ele sabe da trampolina do cravo encostado no lazão.
- Fez a velha uma ruma de pó branco, entremeado de uns
pedacitos negros, que logo sabereis o que era. Fez a ruma enquanto
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Jaime Cosme apertava o gorgomilo do velho. Mas logo que ficou
vazio o samburá, abriu este a boca e mandou um sargento à cara do
judeu, que se foi de costas no chão, porque a saliva era puro fogo
do inferno. E antes que ele tivesse tempo de levantar-se, caíram-lhe
em cima os dois, segurando-o por tal forma, que o pobre parecia
estar em umas talas. Depois a velha pegou de uma cuia e encheu-a
de fubá, que era o tal pó branco da ruma, pondo-lhe em cima um
bocado de carne do sertão, que eram os tais pedacitos negros de
que vos falei, e, abrindo a boca do judeu, despejaram-lhe tudo pelas
goelas, gritando:
- Tu nos deste de comer, aqui te damos de comer!
E os negros disseram o mesmo, e houve nova contradança.
Então o velho, segurando em Jaime Cosme pelas pernas, arrastou-o
à roda da sala que, como vos disse, tinha alargado prodigiosamente,
largando-o perto da ruma, onde começou novamente o banquete...
- E não nos disseste que o judeu estava doente no dia seguinte,
perguntou o rachador?
- Assim foi.
- Uma indigestão...
- Cautela, Fernão Vitelo! O guia não sabe as obras da
Misericórdia.
- Deixa-o, caminheiro. Depois do sucesso da escada, tem
razão de dizer mil parvoíces. Não sabes que o chão buliu-lhe com os
poucos miolos que tinha?
- Respeito do sucesso não falemos com vocês todos, porque
virou-se-vos o juízo.
- Talvez que sim, caminheiro. Porém o fim da história, disse
Brás dos Anjos voltando-se para o guia?
- Para não repetir coisas semelhantes, continuou o Goiaba, vou
dizer-vos de uma vez que toda a ruma de fubá e de carne entrou no
bucho do judeu. E depois o velho tomou-o pelo gasnate, dando-lhe
tão formidável apertão, que o deixou por morto estendido no chão,
onde foi encontrado no outro dia todo sujo e com o pescoço negro
242

Romances-folhetim românticos:
Ficção e subcanonicidade no século XIX brasileiro

e inchado, como o do velhinho. Levaram-no para a cama; porém,
como aquele corpo era de ferro, um mês depois já ele assistia ao
trabalho das lavras e com o relho fustigava sem piedade os negros.
Três meses passaram sem novidade para Jaime Cosme, três
meses que ele gastou em trabalhos prodigiosos e lucrativos. Porque,
tendo comprado por uma bagatela as vertentes de uma serra que lhe
ficava perto de casa – e aquela mesma por onde o levara a velha –,
fez uma coisa que nunca se tinha visto cá nas Minas: um caminho
com paredes e abóbadas por baixo do chão, que ele chamava de
galeria, e que bem lhe pagou o trabalho com a grande cópia de ouro
que achou.
Um dia de fevereiro do ano de ..., não me lembro, um dia
que ele contava chegar ao grosso de uma veia que os trabalhadores
seguiam, descuidaram-se das escoras, e veio abaixo um dilúvio de
terra e pedras, que matou boa porção de escravos. Deram-se logo
pressa em desentulhar a galeria, porque quanto mais cavavam, tanto
mais terra caía, de sorte que em pouco tempo abriu-se uma cova,
que do meio da serra olhava para dentro da mineração. E Jaime
Cosme, deixando a entrada, estabeleceu escadas e roldanas para
descer, servindo-se dela como se para o efeito fora concluída, ficando
a porta da galeria para sair o entulho.
Dias passados, indo o judeu examinar os trabalhos de
manhã cedo, entrou pela galeria e foi andando até debaixo da
cata. Parando aí, como se abaixasse para tomar uma mão cheia
de cascalho, sentiu sobre a cabeça um ruído, aquele certo ruído
medonho, e, levantando-se, viu que vinha descendo um corpo
aos saltos pelas pedras, deixando ali um braço, acolá uma perna,
mais abaixo metade da cabeça, noutra banda as tripas e o sangue a
pingar-lhe na cabeça dele, Jaime Cosme... Um sangue tão quente
como azeite fervendo... E o judeu como amarrado naquele lugar,
sem poder desviar-se.
Quando os trabalhadores chegaram, foram encontrá-lo em
suores, com os braços levantados assim a modo de quem quer segurar
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uma coisa que vem caindo, e com a cara cheia de pregas, sendo
ele ainda moço, quando muito tinha quarenta anos. Chegaram-se
perto dele e mal que lhe tocaram, deu um arranco medonho e caiu
redondo. Guardou a cama alguns dias e depois foi novamente ver
os trabalhos, porque também não tinha outra coisa em que gastar o
tempo. Uma tarde foi ele à entrada da cata...
- Mas quando passaremos nós por esse lugar feio, perguntou
Brás dos Anjos? Tanto nos disseste dele, e ainda não lhe pusemos a
vista, como é isso?
- É como mandou Amador Bueno da Veiga, respondeu o
guia. Sabia eu que iríamos aos Pousos Altos a fazer lá conselho de
paz, apesar de lhe chamarem todos de guerra? Eis aí a nossa marcha
de flanco, que [se] levávamos, punha em alguns dias a chusma
dos boabas debaixo de nossas espadas. Este desvio, esta marcha
de dezesseis dias de Guaratinguetá aos Pousos só para dar a língua
entre gente...
- Olá, interrompeu o rachador, pois a cabeça de pensamento
já perdeu em teu ânimo?! Não eras tu quem a peito descoberto o
defendias contra o que eu dizia, e os outros?
- Quando tu falavas sem razão, mister era que eu o defendesse.
Porém, depois que Francisco Bueno e Luís Pedroso me contaram o
resultado do conselho de Pousos Altos, fiquei um pouco frio.
- Porém, não vejo eu [em] que o conselho de guerra dos
Pousos Altos fosse desairoso para aqueles que o tiveram. Porque
se nós viemos às Minas, creio bem que não foi para incitar a
barbaridade de um Bento do Amaral... Não me olhes tu assim,
rachador, pois que lá no capão me ficaram dois filhos, um
cunhado e muitos amigos!! Qual de vós, depois de ter consentido
na entrega das armas de um inimigo, lhe havia de fazer fogo
quando ele estava desarmado?!
- Oh! Isso nem se fala a paulistas, clamaram todos!
- Pois bem, Bento do Amaral Coutinho, mandado por
Manuel Nunes Viana em socorro desses mesmos boabas, que ali
244

Romances-folhetim românticos:
Ficção e subcanonicidade no século XIX brasileiro

temos encurralados entre aquelas fracas paredes, não contente
com livrá-los do justo castigo que de nossas mãos mereciam,
levou-se daqui cinco léguas e a tempo que nossos parentes e
amigos se divertiam com o exercício da caça. Deu neles com
fúria, obrigando-os a recolherem-se a um capão, onde tinham
seus alojamentos. Investem com a mata, cercando-a, porém uma
descarga de clavinas fez neles bom efeito, deixando por terra um
valente negro e feridas muitas pessoas. Os sitiados, como eram
poucos para [os] mil homens que Bento do Amaral mandava,
enviaram no dia seguinte um boletim com bandeira branca,
pedindo bom quartel e prometendo entregar as armas. E que
fizeram os boabas? Que fez Bento do Amaral mais certamente?
Consentiu no que pediam e, perjuro, depois que os teve sem
armas, bradou para os seus sectários:
- Matem esses tiranos que tantos males têm causado aos forasteiros!
- E haverá aí por entre nós algum Bento do Amaral Coutinho?!
O que é que Amador Bueno fez nos Pousos Altos em conselho de
guerra que aí teve? Viemos às Minas buscar meio com que restaurar
a opinião perdida e as fazendas que cá deixamos. Ora, o conselho
assentou que todo o boaba que rendesse as armas, com tão humilde
ação satisfaria ao requerido, e que lhe tirar a vida seria uma tirania.
Como é que vós outros sem mais razão que acordo vos levantais
contra vosso coração?
- A coisa não é tão bonita como tu dizes, caminheiro. Eu cá sei
como as coisas são e como elas se fazem: cria o corvo que te há de
tirar o olho; salva a cobra que enlaçará teu pescoço...
- Dize de uma vez, guia: deixai ir os boabas sem armas, que eles
tornarão com elas!!
- Pois então mandai dizer aos do forte que rendam as armas e
depois acabai-os!...
- E então!? Faz como te fizeram...
- Alto lá, clamaram alguns! Isso não... Matar à falsa fé...
Prometer e faltar...
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- É a mesma coisa...
- Oh! O rachador não é paulista.
- Tão bom como tu!
- E o negócio ia acabar em mal, porém o guia impôs silêncio,
continuando a sua história:
- Basta, basta, disse ele com autoridade! Deixai as coisas
correr seu termo, que o que for há de soar. Se quereis ouvir o resto,
calai-vos, porque não sei eu quando teremos tempo de ouvir e
contar histórias. Tende paciência; se não pudestes ver a Cata do
Morto, que já fica um pouco longe, a culpa não foi minha, e eu não
falo mais na causa...
Um dia de tarde, foi Jaime Cosme à entrada da cata, como já
vos disse, e mandou tirar uns simples, ou escoras, que seguravam
a garganta, vendo como se executavam seus mandados até o fim.
E depois que os trabalhadores acabaram e que já se iam retirando,
porque se avizinhava a noite, estando ele de costas voltadas para
a borda e perto dela, ouviu aquele ruído feio e medonho e, como
se desviasse um passo atrás, caiu dentro com horroroso fracasso,
reboando por as serras ao longe as maldições e blasfêmias de sua
boca... E depois, lá em baixo pelas entranhas da terra, um grito de
morte! No mesmo instante pela estrada da cata subiram nuvens
de fumo negro entremeadas de labaredas de fogo vermelho e azul.
E lá de dentro ouviu-se um estrompido tão grande que os bateeiros,
que tornavam aos gritos do condenado, fugiram cheios de pavor
para bem longe. E nunca mais se chegou pessoa alguma quer à
entrada da galeria, quer à da cata. Assim pagou ele por tudo o que
tinha feito, e com usura...
- Que barulho é este lá fora, disse o rachador levantando-se?!
E com efeito, gritos e tiros, o retinir de espadas e o estrépito
de cavalos se ouvia na rua. E logo entraram dentro das casas, que
os paulistas guardavam alguns destes, que deram a certeza de que
os boabas, tendo saído do forte em sortida, com dezesseis cavalos
acometiam as guardas avançadas.
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Tinha o guia mandado abrir por dentro as paredes das casas,
dando assim passagem cômoda e segura de umas para as outras, e,
chamando a si alguns dos companheiros voluntários, correu a fechar
as portas que davam serventia para a rua, repartindo-se depois por
os lugares de mais perigo.
Enquanto isso se executava, o rachador, com sua impetuosa e
desacordada valentia, seguido de alguns saiu a campo, tendo como
covardia ferir os inimigos em seguro, desprezando por ignorância
as ordens de seu superior. Iam em sua companhia, não como
subordinados, Francisco Bueno, acompanhado de um filho de
poucos anos, que logo ao sair das casas foi ferido por uma bala,
de que o pai o repreendeu, tornando-lhe ele que para tão generoso
sucesso tinha entrado na peleja, que sustentou até o fim. Ia também
Luís Pedroso, valente e ousado, afora outros muitos de que não
pudemos recolher os nomes.
Começava a clarear o dia, e como as sombras escondessem o
número de boabas, que a cavalo pareciam mais do que, com efeito,
eram, aqueles que haviam saído a lhes fazer rosto conservaram-se na
defensiva, protegidos pelos tiros dos companheiros, que das janelas
molestavam assaz os inimigos. Porém logo que distintamente
puderam conhecer o seu número, carregaram sobre eles, que, sem
dar costas, foram deixando o campo, retirando-se para o largo,
onde em todo o dia pelejaram ferinamente, pondo a noite fim à
contenda com a morte de quase todos os forasteiros, não sem dano
dos paulistas.
Recolhidos estes às casas, enviaram um próprio ao general
com a relação do acontecido, pedindo munições, porque as que
haviam trazido, por poucas, ficavam gastas, escolhendo dentre si
a Fernão Vitelo para ir com a mensagem, o qual indo à presença
de Amador Bueno, como esperasse louvores e honras para si e os
companheiros, ficou bem sentido pela frieza com que foi recebido.
Acabada a mensagem, conheceu o rachador pelas falas do general
a sua resposta: que estava com ânimo de levantar o cerco e
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retirar-se, ou porque a discórdia lavrasse entre os cabos maiores,
ou que se temesse dos movimentos que em Vila Rica se faziam de
armamentos e levas de gente com voz de socorrer os forasteiros do
rio das Mortes, e que, vista a tenacidade dos cercados, pouco fruto
daria a continuação do cerco.
Tornando-se o mensageiro para as casas com tão desanimadora
notícia, foi recebido dos companheiros diversamente, achando uns
a resolução do general boa, chamando-lhe outros fraqueza, de sorte
que, se principiara pelos cabos a discórdia, findara por os soldados,
como sempre acontece nessas guerras onde o mandar e o obedecer
não é um direito, mas uma vontade.
Conhecendo alguns que a diversão nos ânimos podia
trazer a ruína ao exército, trataram de aplacar estas discórdias.
Mas como era mister dar um motivo a suas razões, cheios de orgulho
e de cegueira inflamaram de tal sorte os que já estavam, e os que
por momentos vinham chegando com a notícia da antecedente
sortida, que se resolveram a ficar, tomando a si o resultado da
continuação do cerco. E aquele que mais influído se mostrava
era Luís Pedroso, que com esse discurso acabou de resolver
os indecisos:
- Está em nossas mãos a vitória, disse ele com arrogante
soberba. Cobardia será que deixemos o inimigo já prostrado e
quase rendido. Ausentem-se os companheiros, e caberá mais
glória aos poucos que vencermos. E para que assim aconteça, não
temos necessidade de seu auxílio, pois que nos tem ensinado a
experiência que, sem esses que na atalaia ficam, poderemos vencer
o inimigo, porque até agora temos pelejado sós, reduzindo-o ao
miserável estado em que se acha. E se nos sustentamos a braços
com tantos, por que não renderemos os poucos que agora existem?
Finalmente, se também vós quereis pôr nódoa em vossa fama,
deixando cobardes o campo da batalha, ide-vos, que não eu.
Melhor me será ficar aqui morto, do que aparecer com desar de
fugitivo em São Paulo!!
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VI - Último assalto; milagroso fim do cerco
“A qual cousa assi rompia os ares em confusão de vozes, que nem se ouviam
trombetas, nem grita, nem artilharia, e tudo era ouvido sem distinção do que
era, sendo nos ouvidos e vista de todos um dia de juízo de terror e espanto.”
(João de Barros, Dec. II. L. VI)
Miraculum vocamus effectum qui nullos mi
viris sufficientes in natura agnoscit.

Cessada a prática, começou o efeito. Porque de tal forma
inflamou os espíritos que, sem ordem no obrar, nem expresso
mandato, arremeteram com o fortim em vozes e alaridos, que os de
dentro, apesar de lhes conterem a fúria na ponta das espadas e lanças,
determinaram de render-se, abalados daquele súbito acometimento,
obrando em seus ânimos mais a ocasião que o esforço.
Apenas foi sabida dos assaltantes a resolução dos boabas, retiram-se
um pouco dos muros, ficando em tréguas para se ajustarem as
capitulações da entrega. Como o general Amador Bueno não mandava o
assalto, eram tantos com o bastião quantos seguravam a escopeta. Porém
no ajustar e receber as propostas dos sitiados, que com medrosa pressa
ofereciam armas e bagagens, pedindo a vida que não sabiam defender,
aqueles que mais adversos se tinham mostrado por vezes contra os
forasteiros, a esses coube aceitar, ou recusar, os oferecimentos. Assim
o rachador podia muito bem ajustar os capítulos, sem medo que sua
lassidão comprometesse a honra dos paulistas.
Saíram do forte alguns dos forasteiros, que, com humildes
ademãs, vieram ante os soberbos assaltantes. Em seu rosto descobria-se
a desconfiança, porque ninguém sabia da divisão que lavrava entre os
filhos de São Paulo. E a soberba destes, ocultando a discórdia que ia
diminuí-los, colocava-os em vantajosa posição.
Fernão Vitelo e Luís Pedroso, arvorados por si e pelos
companheiros em comissários, por tal forma se houveram na
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capitulação oferecida, que os forasteiros, sem nada concluir,
tornaram ao fortim indignados, porque, julgando-se os paulistas
já vitoriosos, haviam-lhes intimado que se rendessem à discrição.
A fome que apertava os cercados mostrou-lhes o sem número de
inúteis que, diminuindo as rações ao soldado, muitas vezes lhe
impedia também o pelejar. E como nada pudessem para salvar as
vidas próprias, lembraram-se das alheias, pedindo salvo conduto
para que as mulheres e os meninos pudessem despejar a fortaleza
sem risco. Mas a generosidade paulista, muitas vezes apregoada e
provada, sofreu nesta ocasião, porque se esquecendo os cercadores
do assento que seu general fizera em Pousos Altos e fechando os
olhos, com ferocidade sem igual, responderam que tudo quanto
saísse às portas da fortaleza havia de atravessar por entre as lanças e
espadas, acompanhando estas desumanas palavras com pelouros e
gritos, sem atender às reflexões de alguns prudentes.
Havia na fortaleza uma moça que, apesar de ser boaba,
tinha por tal forma cativado um paulista, que desde o começo
do cerco, sem medo dos perigos a que se expunha, não faltou
uma só noite em falar-lhe de junto da muralha, porque nesses
negócios de amor só há um rei e um reino, e será dificultoso
encontrar-se covardia em namorado. Nesse dia que para os
cercados foi duas vezes de angústia, já pelo caloroso assalto,
já pela perdida esperança de salvarem as vidas sequer das mulheres
e dos filhos, a moça tragou a sua parte de aflição, porque se
seu amado estava fora dos perigos que corriam os forasteiros no
forte, ficava, todavia ao alcance de seus pelouros. E demais, seu
pai e irmãos e parentes, lembrava-se – ainda que menos vezes.
Começava a declinar o sol, e a noite, que para muitos era bem
triste e perigosa, tinha para a moça mais atrativos que o dia,
porque era favorecida pelas sombras que Francisco Penteado
podia chegar-se das muralhas. Vinha ela como de costume
atravessando o terreiro da fortaleza, quando lhe saiu ao encontro
Ana Bragança, travando-lhe o braço com aspereza.
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- Vais como sempre, lhe disse esta, tratar de amores na cortina
do norte, e teu pai em transes de passamentos?!... Desde quando
falaste com teus irmãos, louca moça? Um e outro precisam de teus
cuidados, e tu vens esperar quem não chega, porque Francisco
Penteado foi ferido esta tarde e só tem vida para alguns dias... Vai,
e de uma carta que atravessada num virote ele atirou agora mesmo
para dentro do forte, que no caminho hás de encontrar, dirás tu
ao capitão o que toca a todos, e guarda-te de acreditar na peçonha
adocicada que ela para ti traz, porque além de não ser Francisco
Penteado quem a escreveu, o Senhor guarda os muros desta fortaleza,
e tu nada mais farias do que perder tua alma; vai!...
A moça primeiro ouvira com espanto as palavras de Ana, depois
com angústia abaixou os olhos cheios de lágrimas e foi andando
sem reparar no caminho e nos soldados que, tendo ouvido parte
das repreensões, acenavam com a cabeça em sinal de aprovação.
Foi preciso que o acaso lhe embaraçasse nos pés o virote que trazia a
carta, para que ela se lembrasse do mandado. Tomando-a sem abri-la,
foi depositá-la nas mãos de Ambrósio Caldeira, correndo para junto
de seu pai e de um irmão que haviam sido feridos e que poucas horas
depois deram su’alma a Deus, deixando-a sem amparo, porque os
irmãos que lhe ficavam também careciam dele. Ambrósio Caldeira,
tendo lido a carta que a moça lhe entregara fechada, deu ordem para
que lhe trouxessem a portadora. E como a tivesse em sua presença:
- Como houvestes as mãos nesta carta, lhe perguntou ele?
E a moça lhe relatou quanto passara com Ana Bragança, e
como todas as noites, desde que o cerco durava, ia falar de sobre a
cortina do muro com o paulista Francisco Penteado, que ela conhecia
de muitos anos. E findou em lágrimas e soluços com a narração da
morte de seu pai e irmão, lembrando-lhe seu desamparo e o
das criancinhas, a quem ela serviria de mãe necessitada.
- Mas dizei-me, lhe tornou Ambrósio Caldeira, nunca vos quis
persuadir Francisco Penteado que lhe abrísseis a porta falsa do forte,
nem que do muro lhe deitásseis uma escada?
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- Nunca, senhor! Pois julgais que seria possível esquecer-me eu
e ele de que meu pai, meus irmãos e meus parentes estavam dentro
desta fortaleza?
- Eu vo-lo pergunto, porque assim o pede ele agora.
- Mandai chamar Ana Bragança que vos dirá sem discrepância
o que vos tenho dito. Nem eu sabia desta carta que ela me mandou
vos trouxesse, nem pessoa alguma de minha ida à cortina do muro.
Ela, que tudo sabe, que tudo vos diga, e acreditai nela.
- Bem, vossa afoiteza ao falar convenceu-me. Ide, que não [me]
esquecerei de vós, nem de vossos pequenos irmãos.
E logo Ambrósio Caldeira chamou a conselho os defensores da
fortaleza, que, rendidos de fome e trabalho, só pareciam a sombra
dos que ali tinham entrado. E sem largos discursos patenteou a
todos não só a carta da moça Catarina Madureira, mas outras que
no terreiro da fortaleza se haviam encontrado, das quais se colhia
que muitos do arraial assaltante não queriam consentir em ajustes
ou tréguas, bem que houvesse alguns mais humanos e prudentes que
se contentassem com a submissão dos cercados. E como o perigo
era de todos, a todos deixava que ajuizado o ajudassem. Não houve
um só que, ouvidas as palavras do general, deixasse de oferecer-se
para sair a campo. E como a dilação era perigo, por causa da falta de
mantimentos que de muitos dias se sentia, resolveram-se a morrer
no campo aberto antes que dentro dos muros, onde não podiam
mais defender-se, correndo todos a buscar suas armas.
Amanheceu arvorado no mais alto das muralhas um estandarte
branco, sem que pessoa alguma da fortaleza soubesse por quem
fora ali posto. Era sua alvura extrema escurecida por umas quase
imperceptíveis gotas de sangue ao parecer fresco, e que chegavam ao
número de oitenta, e tinha a hástea tão fortemente presa no muro,
que os repetidos esforços de muitos que tentaram arrancá-lo nem
sequer o abalaram. O vento que o desenrolava mostrou-o ao campo
inimigo, que com salvas de mosquete festejou a vitória, crendo que
aquela cor era o sinal da entrega. Porém os boabas com seus clarins
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e mosquetes bem depressa os tiraram do erro, saindo pela porta da
fortaleza armados e enfurecidos, depois de terem feito um ensaio
dentro dos muros. E levados daquele primeiro fogo, arremeteram
às casas que serviam aos paulistas de seguro parapeito, donde com
pontaria certa e sem risco fizeram tal matança nos forasteiros, que
tocaram a recolher, porque nenhum fruto tiravam de sua valentia,
mais do que perderem as vidas sem amor por elas.
Recolhidos, continuaram a peleja com armas de fogo, até que
a noite veio pôr termo às fadigas do dia – fadigas do corpo, que as
do espírito dia e noite lhes pesavam. Tinha o capitão da fortaleza
procurado saber quem arvorara o estandarte, e ninguém podia
descobri-lo, nem suspeitas havia de pessoa alguma, estando presente
Ana Bragança ao interrogatório que se fazia à sentinela, que nesse
lanço da muralha vigiara da noite para o dia. Depois que o soldado
respondeu às perguntas do general, a mulher tomou a palavra e,
falando para o auditório, disse:
- Aquela bandeira branca que vistes tremular sobre os muros
da fortaleza é o sinal de paz que Deus tem feito conosco. Aquelas
manchas vermelhas que a salpicam, e são oitenta, marcam o
número de vítimas de nossos muitos pecados. E quem sabe se
o Senhor está satisfeito? Só quereis reconhecer em toda esta
guerra o castigo que Deus nos manda por este crimes, como os
que diariamente se cometem nestas Minas. Que descuido foi o
vosso em deixardes tão de junto da fortaleza aquelas casas, onde
escoltados os paulistas impedem que vós assomeis ao muro, sem
que vos pesquem umas balas? Foi discurso de homens práticos
na guerra ou juízes de bem? Quando se viu tanta desumanidade
entre cristãos, negando-se a vida a mulheres e meninos retidos
dentro de um forte?... Grandes são nossos pecados... Olhai, não
serão vossas lanças e espadas quem vos livrará da ira do Senhor!
Os dias do pecador estão contados, e morrerá. Por isso, de fraco
amparo vos serão os muros desta fortaleza. Saí ao campo amanhã
e, em vez dos militares ensaios que usais cá dentro, ponde vossas
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almas diante do Senhor e dos Seus santos, porque tenho para mim
que o termo de nossos males está bem perto. Saí todos, que bem
guardada fica a fortaleza nas mãos d’Aquele que até agora nos tem
livrado da última desgraça.
Essas palavras, entre misteriosas e consoladoras, deram novo
alento aos cercados. E como a desesperação não deixasse tomar outro
conselho que senão aquele, indiferentes, crédulos e piedosos todos
se fixaram na resolução de amanhecer sobre o inimigo, para o que,
deixando os leitos onde não se encontrava repouso, gastaram o resto
da noite em exercícios de piedade, confessando-se e comungando
todos, ouvindo missa com a primeira luz d’alva, armados e prontos
para a peleja que todos desejavam.
Logo que findaram os exercícios divinos, Ana Bragança,
tomando de sobre o altar portátil a imagem de Santo Antônio,
que ao lado de um crucifixo estava, seguida de uma multidão de
homens e de mulheres, foi colocá-lo sobre a muralha naquela parte
que olhava o acampamento inimigo. Depois, abriram-se de par em
par as portas da fortaleza, e os combatentes, sem medroso recato ou
louco arrebatamento, foram saindo para o lado da vila. E chegando
às casas que tinham servido de trincheira aos inimigos, como do
interior não saísse nenhum som, temendo Ambrósio Caldeira as
ciladas que poderiam armar-lhe, ele mesmo, com alguns que se lhe
ofereceram, entrou e achou-as vazias de paulistas. E passando de
uma às outras pelas aberturas que nas paredes estavam praticadas,
não encontrou viva alma que lho impedisse, tornando-se aos
companheiros com o prazer sobre o semblante por tão estranho
quanto inesperado acontecimento.
Foram todos atravessando as ruas da vila com as mãos nas
armas e o pensamento no inimigo, porque a fortuna de se virem
livres dos perigos do cerco era tão grande, que mal cabia em corações
aflitos e cheios de tristeza, passando depois ao morro, onde como
atalaia ficara Amador Bueno da Veiga no começo do cerco. Ali foi
que [a] alegria os tomou todos, porque tudo confirmava a repentina
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partida dos paulistas. E logo se recordando toda aquela multidão
das misteriosas palavras de Ana, correram ao forte a render graças
ao Altíssimo que, por intervenção do milagroso santo, os livrara das
mãos terríveis dos paulistas.
Entrados que foram dentro da fortaleza, estando todos
juntos em meio do terreiro, dois sacerdotes revestidos com suas
vestes sacramentais se encaminharam ao lugar onde haviam
deixado o santo, que já aí não estava. E sendo procurada Ana
Bragança para que dissesse o que sabia, foi encontrada esta
prostrada diante de uma imagem de Nossa Senhora, que em
milagroso suor mostrava claramente quanta parte havia tomado
na arrebatada partida dos inimigos. E logo pela santa mulher foi
dito que procurassem o santo na cortina do muro que olhava para
a atalaia; e aí foi encontrado com uma bala engastada no cordão,
pelo que se lançaram por terra todos e com hinos e ações de
graça reconheceram o Senhor por seu misericordioso libertador.
E, levando a imagem de quem por eles havia intercedido em
magnífica procissão e religioso acatamento, foram depositá-la em
seu antigo lugar, ficando em todos tão viva fé que, muitos anos
depois, sem que gravassem no bronze ou mármore este santo
acontecimento, os pais o repetiam aos filhos, que sem incrédula
averiguação também o foram eternizando.
Agora que as luzes do século fizeram de nossa alma, ou
querem fazer, um pouco de terra, parece-me, e é certo, que vai
ela tomando sua consistência e propriedades de insensibilidade
e aspereza. E quando os séculos tiverem galgado por cima da
campa desta geração, e talvez da seguinte, se aparecer um desses
entes que não têm sua vida ligada às insignificâncias da terra,
querendo romancear nossa idade, a poesia há de encontrá-la
aonde e em quê? Nas modas que não duram, nas frivolidades,
que desaparecem, na incredulidade que tudo cerca, na impiedade
e desacato que tudo mancha, na vertiginosa política, que tudo
consome, consumindo-a a si própria.
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VII - Três dias depois
“Tiveram como todos, depois de uma coragem louca, um vergonhoso
medo: que mais se havia esperar de bisonhos soldados?”
(Castro d’Aires, p. 77).

No mesmo dia em que os paulistas deixaram as muralhas
do forte, e quando os boabas com folias e tangeres saíam a tomar
posse de suas casas abandonadas, chegaram à vila alguns soldados
de cavalo, que por instantes tomaram de susto a quantos vinham
entrando. Eram estes de Vila Rica do Carmo, espias de um grosso
de tropas mandadas em socorro dos cercados, e que logo no seguinte
dia começaram a aparecer nas alturas mui lustrosas, e cheios de furor
[para] com os filhos de São Paulo, que esperavam encontrar ainda.
Grande foi o descontentamento entre todos na súbita retirada do
inimigo, porque os trabalhos do cerco começavam de esquecer a
alguns, e [os] outros não os haviam provado. Assim, o que pouco
antes era fortuna e milagre, agora pesava a todos – tão difícil é de
contentar o coração humano!
Na madrugada do seguinte dia, seguiram ao rio das Mortes pela
estrada de São Paulo os emboabas armados e com forçada marcha
foram acampar sete léguas distante da vila, no mesmo lugar em que o
exército paulista passara a noite antecedente. Aqui fizeram conselho,
e Ambrósio Caldeira foi de aviso que não parassem, porque levando
os paulistas um dia além deles, não seria possível encontrá-los senão
muito distante, e que findas as provisões de boca, não achariam
outras facilmente, porque teriam cuidado de inutilizar tudo o que
ia diante. Lembrou também a necessidade em que estavam todos
os moradores das Minas, e que uma vitória depois de muitos dias
perdidos valia tanto como uma pronta derrota. Que se os paulistas
eram valentes e favorecidos na estrada, tinham agora contra si o
desar de fugitivos, a desmoralização de desertores e a ignorância do
número daqueles que lhes iam no alcance.
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Esse prudente parecer foi recebido por todos, e, desfeito o
conselho, recebeu ordem o exército de se pôr em marcha, apesar
do escuro e tenebroso da noite. Ambrósio Caldeira, para que de seu
pensamento ninguém murmurasse, passando à vanguarda ofereceu-se
incógnito para fazer parte do número de espias, ou descobridores, e
com seis companheiros bem armados deu-se tão grande pressa, que
antes de aclarar o dia topou com os fugitivos, que também forçavam
o passo. A escuridão e a chuva, obrigando-os a caminhar lentamente,
deu lugar aos espias de se aproximarem tanto, que até se ouviam as
vozes dos que caminhavam por último. Ambrósio parou e, voltando-se
para os companheiros:
- Qual de vós, disse ele, é de tanta resolução que me acompanhe
até o meio dos inimigos?
- Eu, disse um dos espias, ainda mancebo.
- Pois tornai vós outros a desandar, continuou Ambrósio,
e levai ao chefe a notícia de que os paulistas ficam cinco léguas além
da Grama, e que no passo em que vão devem de estar amanhã além
da serra da Guarda.
E os dois espias continuaram a seguir o inimigo, até que,
ficando-lhe tão perto que os havia de descobrir, Ambrósio Caldeira
propôs ao companheiro de se apearem, levando os animais adestro.
E como pusesse pé em terra, o mancebo, fazendo menção de apear-se,
levou a mão à espada e deu-lhe tão forte golpe que o lançou por
terra sem movimento. E dando de esporas ao cavalo foi encontrar os
paulistas, que o receberam como amigo e conhecido, questionando-o
em sua passagem rápida através das companhias desordenadas,
porque em tão ruins estradas a marcha em forma era impossível.
- Eu já dizia que tinhas deixado a pele no rio das Mortes,
gracejava um.
- Como vai a boaba, perguntava outro em ar de mofa?
E o mancebo respondia a todos sem deter-se, até que toda
aquela multidão começou de parar, porque soara o sinal de acampar.
Voltou-se então para um lado, perguntando pela tenda do general.
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- Oh! Senhor Penteado, pois se ainda neste instante paramos,
como quereis vós que a tenda do general esteja armada?
- Não vos pergunto se está ela armada, mas onde costuma ficar
Amador Bueno!
- Na vanguarda, quando avança; nas últimas filas quando...
Quando retira... Ou foge, porque essa nossa retirada tem cheiro de
fuga. Bem fizeram alguns que por lá se deixaram...
- Tendes a língua assaz comprida, meu amigo. Cuidado que
vo-la não espontem!
- Não hão de ser cabeleireiros, meu donzel... Molhareis
primeiro a espada seca, para tocar na minha!!
- Seca, disse o mancebo cheio de cólera e de orgulho! Ora vede...
E arremeteu para o companheiro, a quem por certo feriria, se
lhe não embaraçasse o passo Amador Bueno, que ouvindo rumor
para aquela parte, desconfiado no ânimo de seus soldados, acudira
prontamente.
- Prendei esses dois homens, bradou o general com voz amarga
para os que estavam de cerca deles! Deixamos o rio das Mortes há
três dias, e em todos eles, quer em marcha, quer acampados, sempre
brigas, sempre relaxamento na disciplina, sempre vagar na execução
de minhas ordens!! Como nos vamos em marcha? Não há medo
de cárcere? Nós veremos o que decide de vós outros amanhã um
conselho de guerra... Levai-os!...
- General, é preciso para o bem de todos que eu vos fale já e
sem testemunhas. Todos quantos aí vedes vos podem dizer que estas
razões, em que nos travamos ambos, tiveram começo em querer eu
saber donde se vos costumava armar a tenda, porque tendo ficado
doente no rio das Mortes, não sabia das ordens que teríeis dado no
modo de acampar.
- Levai-os à minha tenda, disse Amador Bueno, sem que na voz
se lhe conhecesse mudança.
- Eu aposto que os manda fuzilar ambos, como aconteceu com
o caminheiro. Amador Bueno está bravo conosco, e tão...
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- Em tão bons atiradores que somos nós outros, guia? Leve-te
o diabo, que sempre estás falando sem termos, nem cautela. Depois
Amador Bueno da Veiga manda-nos meter-te uma dúzia de balas no
coração e na cabeça, e aqui estamos nós a tremer diante de ti, sem
poder fazer boa pontaria.
- Que trará o Penteado para contar ao general, lá do rio das
Mortes? A estas horas estamos com os boabas perto.
- Eu não creio em semelhante coisa! Pois os boabas, sangrados
como ficaram, terão vontade de vir ter conosco?!
- Eles sós, não, de certo, mas com os de Vila Rica do Carmo...
- Isso foram embustes para levantarmos o cerco.
- Ah! Senhor Brás dos Anjos, que não posso responder-lhe,
porque tenho mulher e filhos... Estava eu na atalaia, quando pela
primeira vez se falou em levantar o cerco?! Não te lembras dos
companheiros na defensão daquelas casas de junto do forte?!...
- Eu também não falo contigo...
- Porém, se fui eu quem veio trazer ao acampamento a certeza
de que os moradores das Minas vinham todos sobre nós e em socorro
dos boabas, com quem é que tu falas?!
- Mas tu os viste, guia?
- Eu os vi, como te estou vendo, apesar deste escuro que faz...
- Homem, não sei o que te diga. O eles virem é possível... Mas eu
sei cá se vieram?! Não te arrufes comigo, porque é meu gênio...
Enquanto Brás dos Anjos desculpava sua incredulidade, os que
se tinham apinhado para ouvir o motivo da briga deixaram os dois
altercando e foram ter com aqueles que haviam conduzido Fernão
Vitelo e o moço Penteado à tenda do general. Porém estes, sem
dar atenção às perguntas que lhes faziam, foram rompendo até de
junto dos dois, que em calorosa disputa se esqueciam da sorte dos
companheiros.
- Aí temos mais dois para o conselho de amanhã, disse um
gracejando. Aposto eu que os vinde buscar?
- E dizes a verdade, amigo. Amador Bueno te chama, guia.
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- Não gracejes, Paulo. Olhai que o guia costuma dar-lhe
uns ataques...
- Não há gracejo nisso que dizemos. Porém não sabe o general
de algum que acabas de fazer, se algum fizeste. Grandes coisas vão
lá pela tenda, porque todos os oficiais foram chamados; e como se
pedisse ordem para pôr à vontade as companhias, Amador Bueno
respondeu que estivessem sobre armas. De sorte que havemos de
cear hoje com o mosquete no ombro.
- Porém, amigo Paulo Rebelo, é só ao guia que o general
quer falar?
- Só a ele. Tanto pior, porque não há de ser para boa coisa.
Antes fosse a nós ambos, eu [e] tu a sós, Brás dos Anjos.
- Não digo eu isso. Vai tu, que tanto te engrandeces dos favores
que te faz. Eu cá não sou lembrado, o que me deu sempre muito
gosto, e hoje muito mais. Porém se for para cometer-te coisa de
perigo, tens companheiro certo, guia.
- E apartaram-se, indo o guia com os irmãos Rebelos à presença
de Amador Bueno, que, fora da tenda e rodeado pelos outros cabos,
interrogava o mancebo.
- Então dizeis vós que o inimigo vem com forçadas marchas
sobre nós, e que está...
- Precisamente, general, quem o pode saber? Deixei-o na Grama,
porém daqui a esse lugar são cinco léguas, e ele caminha sempre.
- Se aqui pernoitarmos, amanhã antes de nascer o sol estará
conosco. E que força traz?
- Além de dois mil homens, bem armados e resolutos.
E Amador Bueno entrou na tenda seguido pelos oficiais.
Muitos foram de parecer no conselho que se esperasse o inimigo,
outros que forçassem a marcha, o que não era mui fácil pelas
estradas daqueles lugares. Porém como era preciso uma resolução
pronta e atrevida, o general, sem dar seu aviso, levantou o conselho,
mandando que as tropas se pusessem novamente em marcha.
Depois, fazendo entrar o guia:
260

Romances-folhetim românticos:
Ficção e subcanonicidade no século XIX brasileiro

- Quantas léguas fazem daqui à serra da Guarda, perguntou-lhe?
- Quatro léguas pelas minhas contas; três e meia para os que
por aqui moram; três para...
- Então, como se medem as léguas, disse Amador Bueno com
mau modo?
- Para quem vai em animal fresco faz mais caminho sem cansar,
e quem vem de longe...
- Entendo; porém respondei-me como se por aqui morássemos
o que vos [vou] perguntar: se quiséssemos daqui a duas léguas
largar a estrada geral, seria fácil abrir uma picada de travessa que
fosse encontrar...
- Ora, esperai, general! Se não vos desarranja lá os vossos
cálculos, podeis dizer-me para que largais a estrada?... Não é
curiosidade, talvez que algum meio mais seguro...
- Não, a picada há de fazer-se. Todavia podes saber porque
largamos a estrada: os boabas de Vila Rica vêm sobre nós, e estão a
três ou quatro léguas.
- Olhai, meu general, se não fosse dever do meu ofício, não
teria o arrojo de vos aconselhar, que também não é um conselho.
Porém ouvi: quarenta léguas em redondo tudo são matos virgens,
e se quereis varar ao mato para sair lá adiante, isto só há de servir
para nos pôr ombro a ombro com os boabas... Ora, se vós quereis
que eu diga como nos havemos de pôr em salvo sem trabalho...
- Pois falai!
- Nós vamos em marcha, e eu vou passar à frente, e vós
ireis comigo também. Daqui a légua e quarto, pouco mais pouco
menos, há caminho de fazenda. Estreito, é verdade, caminho para
três homens. A fazenda e serventia ficam a três léguas da estrada,
portanto, ao romper do dia, estamos cinco léguas desviados e sem
perigo. Mas bem maus olheiros trarão eles se não enxergarem
a estrada geral sem pisadas e rastro de nossos passos, estrago que
sempre faz uma multidão...
- E nesse caso, seguem-nos...
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- Ouvi; não trazeis vós perto de trezentos cavalos?
- É verdade.
- Mais de quatrocentos burros de carga?
- É certo.
- Ponde-os leves, e aí tendes uma tropa ligeira, que nos há
de cobrir a retirada. Porque podem ir almoçar para lá da serra da
Guarda, jantar quatro léguas além e dormir no forrado. No dia
seguinte fazem oito léguas, quatro de noite; são doze. E eu quero ver
se os boabas são capazes de lhes pôr sequer a vista.
Agora vamos a nós cá pela fazenda: se por acaso os boabas
nos descobrirem, os caminhos são apertados, mas a vantagem ou
desvantagem é de todos. Só há uma pequena dificuldade que vencer...
- E qual é, disse Amador Bueno, a quem as ideias do guia
tinham agradado?
- A fazenda pertence a um inimigo vosso, e só com a espada
na mão havemos de atravessar o terreiro. Não sabeis vós o que é um
fazendeiro no sertão das Minas dentro de suas terras? Assim, ainda
que não fora vosso inimigo pessoal, por dois motivos lhe passaríamos
por dentro de casa com mão armada...
- Não quero que me digas o seu nome, porque pretendo
haver-me com ele de forma que ninguém descubra o que tu acabas
de dizer. Monta a cavalo, e partamos já.
- Porém, se estou a pé, como quereis que monte...
- Escolhe um dos meus cavalos.
- Estúpido que tenho sido até hoje, disse o guia entre os dentes,
podendo ter um bom cavalo... Se me tenho lembrado há mais tempo!
E partiram ambos, indo Amador Bueno pelo caminho
avisando os cabos da resolução tomada, que todos aplaudiam.
Até que passando na vanguarda foram postar-se à entrada do caminho
indicado pelo guia, que a todos quantos passavam recomendava
que não quebrassem ramo algum d’árvore que os denunciasse ao
inimigo, fazendo seguir pela estrada geral todos os que conduziam
cavalgaduras. Era dos últimos Brás dos Anjos que, como trazia
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animais na comitiva, devia seguir para diante. Mas ao tempo que
passava em frente do guia, este, saindo-lhe ao encontro:
- Por ali, amigo, lhe disse ele em tom mofador. Temos
chamusco ao nascer do sol ou pela frente, ou pela retaguarda, e tu és
dos valentes; e demais prometeste ficar comigo.
- Ah! Senhor Goiaba, pois como foi isso? Tão alto vai [o]
senhor, entre fidalgos e cavaleiros.
- Logo falaremos; por agora vai seguindo a companhia.
- Mas, os meus burros, o meu cavalo?
- Não te dê freima, que vão em segurança.
E depois que passaram todos, o guia e Amador Bueno apearam-se
e foram seguindo pela vereda.

VIII - Uma lembrança de rei
“E entendendo o soberano que ânimos generosos se deixam vencer com
qualquer afago, lhes enviou pelo novo Governador um retrato seu,
que ainda se conserva na Casa da Câmara, para que entendessem
que os visitando daquele modo, já que pessoalmente o não podia
fazer, tomava os paulistas debaixo de sua real proteção.”
(Vida do Padre Belchior de Pontes, L. 1752).

Corriam dias de março do ano do Senhor de 1710. A vila
de São Paulo, toda galas e em grandes regozijos, apresentava um
espetáculo nunca visto, porque nest’outra quase Esparta os prazeres
e as festas eram sempre misturados com sangue ou lágrimas,
e eu vos digo como. Escreveram alguns mal-intencionados,
ou ignorantes, que os primeiros povoadores da capitania de
São Paulo foram bandos de salteadores, fugidos de cadeias e
degredados que a metrópole lançava de si, o que é menos exato,
como da história se vê claramente. E como se as próprias mentiras
têm algum fim a que se encostarem, os tais, por desculparem
seu arrojo, quiseram achar na vida aventureira e perigosa,
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a que os paulistas foram sempre inclinados, a verdade do que
diziam e despojadamente afirmavam, sem que se lembrassem
que os descobridores e povoadores da terra da Vera Cruz eram
daquela facção aventureira e determinada, que atravessou por
desconhecidos mares do extremo oriente ao ocidente, sem mais
norte que seu querer e vontade.
Esses escritores mui lidos em romances de cavernas, subterrâneos
e florestas só enxergavam roubos nas descobertas e ignotas viagens
dos filhos de São Paulo através dos misteriosos sertões do Brasil.
Valha-nos Deus com eles! Se até esta nossa cidade de São Sebastião
do Rio de Janeiro eles desviaram e reviram, quanto mais a capitania
de São Paulo, lá no meio dos matos, que todo susto põe a ignorantes!!
A mania de todos os paulistas, a sua natural inclinação para as
empresas arriscadas é conhecida, e o trato comercial e a agricultura
amolecem e modificam os costumes bárbaros. E os filhos de São
Paulo não se davam nem a um, nem a outra. A sede do ouro, mal de
todo o mundo, quero eu que fosse mui pronunciada nesses homens,
que tudo arriscavam, mesmo a alma para obtê-lo. Mas serão estes
fatos motivo bastante para se dizer que os primeiros povoadores de
São Paulo foram hordas de salteadores?!...
Grande peso lhes faço eu enquanto [o] digo, e deste não
podem eles furtar-se, porque vereis em toda a parte as mulheres
e os filhos lastimarem-se quando uma guerra leva para longe de
si os seus queridos. Mas em São Paulo era um crime e uma coisa
não vista o pranto por aqueles que se iam, antes com arrogâncias
indignas do sexo. Eram elas que os esforçavam, não a defender a
pátria contra estranho inimigo, mas a irem às Minas a derramar
o sangue de cristãos e parentes. E tudo por causa do ouro, de
sorte que a cobiça deslustrava seu heroísmo, virtude que poucas
vezes assenta bem à mulher. Quando se preparavam as expedições
arriscadas de descoberta, era para ver como todas, pondo de
parte a natural saudade, ferozes e cobiçosas se regozijavam com
os esperados frutos de tão árduos trabalhos. Na volta, a primeira
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saudação, o primeiro abraço era [para] saber se haviam achado
ouro, diamantes, escravos! Mas ainda assim não eram salteadores,
eram quanto quiserem, menos isto.
Ora, segundo o que havemos dito, um espetáculo nunca visto
aquele que apresentava a vila de São Paulo em certo dia de março
de 1710. As ruas cheias de flores, as janelas de sedas e ricos estofos
da Índia; os homens com suas louçainhas e, sobretudo, o ar de
contentamento, que traduzia em todos os semblantes, anunciava
alguma coisa de extraordinário. Os bairros da vila mais afastados
revestiam-se também de alegria, mas despovoando-se, acudiam seus
moradores para uma formosa praça, onde parecia haver grande festa,
ou o lugar donde partia todo aquele contentamento, porque eram ali
os adornos e as riquezas maiores.
Não era só dos populares, nem só dos nobres, ou ricos este
ajuntamento, que em meio dos peões lá se enxergavam soberbos
cavalos com seus arreios de prata e suas preciosas mantas, ou xales
de veludo e brocado com que estes nossos compatriotas vão mui
desvanecidos, dando-se-lhes pouco de seus trajes, contanto que
a prata brilhasse sobre suas cavalgaduras. Era o aperto crescido e
perigoso para os de pé, porque em meio de tanta gente mal podiam
bracear os ginetes, que seus donos esporeavam para se mostrarem.
Assim estava toda essa multidão, como que esperando o começar
da festa, quando lá num dos ângulos da praça se começou o povo de
alvorotar, abrindo um largo terreiro em meio do qual um cavaleiro
fazia artes de força e destreza em seu cavalo lazão ricamente ajaezado.
Todos os olhos estavam no cavalo, mais do que no cavaleiro, que
com suas calças de belbute azul ferrete, seu coletinho encarnado com
botões amarelos, um pequeno chapéu de abas, dava seus ares com
toureador, ou capinha. Seguro quarto de hora sofreu o pobre cavalo
as formidáveis rosetas das chilenas de prata que o paulista calçava,
até que, por fim, um e outro cansados da folgança se aquietaram,
apeando-se o cavaleiro para receber as felicitações dos conhecidos e
apaixonados de montarias e gineteações!
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- Ninguém dirá, vendo-lhe o fogo, disse um batendo com a mão
na anca do cavalo, ninguém dirá que lhe pôs os quartos em cima o guia!
- Por quê? Sou algum estrompador (sic) de cavalos!?
- Que o diga o teu ruço e o lindo murzelo de Amador Bueno,
cujos serviços ninguém mais há de aproveitar. Um, espaduaste-o na
ida às Minas, que se não é Brás dos Anjos emprestar este, dono e
cavalo por lá ficavam...
- Mas vede lá, amigo rachador, disse o paulista do coletinho
encarnado, senão tiro o meu lazão das unhas do guia. Estava a pé
agora, porque o ruço que ele me prometeu para as cavalhadas do
Espírito Santo nem sequer chegou à quaresma... Mas vede lá como
este senhor paga os favores que lhe fazem: brigou comigo, porque
não o deixei espaduar o meu lazão como tinha feito ao seu ruço.
- Ora, isso são coisas passadas...
- Não é tanto assim, rachador! Quinze dias há que tivemos
uma briga forte por causa deste lazão, que aí estás vendo. Eu ta
conto. Logo que chegamos das Minas, assim em modo de fugida,
como tu sabes, tudo andava em aprestos para a nova jornada, e não
houve homem que pela idade se escusasse, ou que fosse pesado por
velhice, ou verde por falta d’anos. Assim, eu e o guia, não foi preciso
bando ou diligência para que nos armássemos, já se sabe, à nossa
custa, porque nesta guerra de capricho não entram cofres de rei, nem
mandados de seu general. Mas quando eu menos esperava, entra-me
o guia pela porta com aquela lábia...
- Tenha mão, senhor Brás dos Anjos! Não foi com lábias que
você me emprestou o lazão em Guaratinguetá...
- Nem eu digo menos. Porém, achaste-o doce no andar e
querias ver se o apanhavas outra vez? Nessa não hei de cair, meu
contador de histórias!...
- Ora, vede como passaram as coisas, disse o guia, passando
adiante de Brás dos Anjos. Todos nós estávamos corridos da jornada
das Minas, e como se ajuntava gente para a segunda partida, e eu
tinha de ir também...
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- Já sabemos isso, vamos adiante.
- Fui pedir o lazão, emprestado não, mas em troca de serviços
do meu ruço...
- Que não pode com esses ossos... Por que não ias tu nele?
- Todos o sabem: eu sempre faço mais léguas do que vocês, que
vão em marchas de tropa. Depois, talvez fosse mister uma marcha
forçada, uma descoberta pronta, ou uma...
- Artimanha de guia de nos levar lá por uma travessia...
- Se não fosse eu, talvez que teus filhos não tivessem pai a esta
hora! Tu eras capaz de semelhante, falador de mil demônios!!
- O guia tornou-se de orgulho depois daquela estranha diabrura?
- Estranha diabrura lhe chamas tu, Brás dos Anjos? Pois olha,
diz Amador Bueno e outros muitos dos bons e dos melhores que, se
não fora eu, havíamos de ter grande perda...
- Porém antes ficar lá nas Minas com duas balas na cabeça,
do que vir a esta terra com cara de tolo... E eu, que deixei os meus
amigos na mão de outro para me ir com ele por causa do chamusco...
Ouve lá, guia, que chamusco me prometestes tu naquela noite de
chuva, quando deixamos a estrada!
- É que eu o esperava. Se não houve, que queres que te faça?
- Bem fiz eu, disse o rachador, que não quis saber de caminhos
de travessa e fui seguindo, apesar de não levar animais na comitiva.
Agora, quando nós formos em paz, como manda o senhor Rei, tenho
minhas tenções de passar pela fazendo do tal boaba...
- Que te não há de tratar como nos tratou a nós, meu amigo.
- E então, por quê? Guerra com ele, se não quiser paz! Ou serás
tu melhor do que eu?
- Não me entendes. Quando lhe passamos pelo terreiro,
haverá um mês, ou dois, éramos muitos e armados, e tu hás de ir
só e sem armas.
- Sem armas eu? Um paulista; o rachador?! Tu estás brincando...
Pois meteu-se-te nos cascos que me distancio muito com esta visita
do senhor Rei?
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IX
- Pois olha, buliu-me cá no coração esta lembrança do senhor
Rei, esta sua determinação! Aquele furor desmedido, que me levou
à vingança, secou de todo, e me parece que chegando às Minas dou
um abraço no primeiro boaba que topar...
- Tanto não farei eu, disse Brás dos Anjos, porém já se
me acabou boa parte do ódio que me faziam esses homens, só
olhando-os.
- Tu e o guia sois uma parelha forte... Mas deixemo-nos de
disputas e vamos ao que serve: entonces, camaristas e nobres são
os que devem ter a honra de figurar na festa, e nós, que tivemos o
trabalho na jornada... Porque se não fora ela, cá não vinha o senhor
Rei, mesmo em...
- Mas que tens tu com isso, rachador? Não te dá grande abalo
a visita, como queres meter-te com a festa?! Deixa-a com o Senado
e os nobres...
- É isso, deixa-a conosco e fica-te de fora em guerra com os
boabas, pois que queres ir às Minas armado, contra determinações
do senhor Rei e de seu governador, Antônio de Albuquerque Coelho.
- É outra coisa que não posso tragar, disse o rachador batendo
com os punhos fechados! Que se mandasse um outro para nos dar
este aviso do senhor Rei, bem estava; mas Antônio de Albuquerque...
- E que outro, senão o governador podia mandar-nos as
determinações lá do reino?!
- Eu to digo: Amador Bueno da Veiga...
- Isso era de tratar com levantados, homem! Porque, aqui que
ninguém nos ouça, nós, os que fomos às Minas, não podemos em
boa conta ter outro nome.
- Que te leve satanás e mais a língua! Paulista serás tu por nasceres
em São Paulo, mas filho de paulista, não! Tu és atravessado por força.
Olha, bem sabem os de lá do Reino quanto valemos, e é por isso
que se nos fazem esses mimos, porque a vontade de nos mandarem
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um carrasco e uma alçada não falta. Ora bem, se quiserem levar-nos
às boas, bem faltos de siso são os que lá mandam, pois que se em
Guaratinguetá tão mal tratamos a Antônio de Albuquerque Coelho,
[e] se, como é de esperar, tão grande sentimento houve ele da que
chamavam nossa desobediência, como é que há prudência em fazer
este homem terceiro entre nós revéis? E as determinações do senhor
Rei?! Ou ele se pagará das afrontas que lhe fizemos, e então...
- E então?
- É uma traição vil que nos fazem!
- Não te dê cuidado, porque Albuquerque Coelho não tem
caráter para semelhante. Se for como um seu parente, que tratamos
nas Minas, fico por ele. Demais, nem ele se chegou do Rio para vir
trazer-nos este presente do senhor Rei...
- Talvez que isso seja calculado, guia? Eu cá para mim entendo
que, se há crime no que fizemos, é preciso castigo. E, ao contrário,
fazem-nos festas... Tenho meus receios.
- Pois não disseste que lá os do Reino sabem o que
valemos, homem?! Como diabo queres que te entenda, se estás
despropositando? Fazem-nos festas porque lhes não convém nossa
raiva. Mas que por Antônio de Albuquerque nos queiram atraiçoar,
não creio eu em semelhante.
- Antônio de Albuquerque Coelho é um boaba como os outros.
Onde foi que topastes um que se diga: “benza-te Deus”?
- Nas Minas, rachador: dois à míngua de um. Naquele dia em
que largamos a estrada geral...
- Aí vens tu contar-nos maravilhas dessa jornada de travessa...
- Não quero falar da jornada, mas dos acontecimentos dela,
rachador! Ouve, se queres, se não, vai-te.
- Anda lá, fala, que se não falas, morres de desgosto.
- És um atravessado, já to disse. Sempre contarei, enquanto
não começam as festas lá dentro, porém só porque Brás dos Anjos
aqui está...
- Pois ainda tens pensamentos sobre o lazão?
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- Brás dos Anjos, disse o guia voltando as costas ao rachador,
não te lembras daquela manhã de folgança, tendo-te prometido um
chamusco ao nascer do sol? Pois a primeira causa de toda aquela
regalada festa e comezaina fui eu e depois um boaba...
- Hein? Como é lá isso? Tu, e depois um boaba, guia! Pois
travaste relações de importância?
- Vai ouvindo. Aquele fazendeiro, Brás dos Anjos, sabia eu
ser parente de Antônio de Albuquerque Coelho e, demais, inimigo
de Amador Bueno, por causa de um pleito de pouca monta para
pobres, mas que lá os de alto pensamento têm em muita. Ora, por
isso te chamei eu, não só por te conhecer os brios, mas ainda porque
te havias oferecido. Agora, dize tu como nos tratou ele, quando lhe
chegamos ao terreiro, Brás dos Anjos...
- Não é preciso, meu amigo, interrompeu o rachador. Se vos
tratou bem, não foi por ser bom, mas porque tinha medo. Assim
vamos ao segundo que tu lá encontraste nas Minas. Não me estejas
franzindo o sobrolho, porque tu mesmo o disseste há pouco, quando
me lembrei de lhe passar em casa na minha próxima ida às Minas.
- Valham-te mil demônios, que sempre estás a repisar as
palavras dos outros!...
- Anda, guia, não faças caso dessas bagatelas. Vamos ao outro
boaba; ao outro homem que tu encontraste lá na tua jornada de travessa.
- Era um excelente boaba, e o que mais é, bem perto
estivemos dele no rio das Mortes. Era o comandante do fortim,
Ambrósio Caldeira...
- O cabeça dos boabas!?
- Não, o seu chefe no rio das Mortes.
- É o mesmo que eu quero dizer. Um tratante refinado, um
boaba de mil demônios... Mas, como fizeste conhecimento com ele?
- Eu to digo: havíamos chegado ao terreiro da fazenda de...,
onde fomos recebidos como de casa. Eis senão quando chega uma
mulher já velha, que pede para falar com o fazendeiro. Daí a pouco
saíram alguns negros, antes do que levou o tal boaba da fazenda a
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conversar com Amador Bueno um bom pedaço. Coisa de três horas
depois, entram outra vez os negros carregando às costas um homem
todo coberto de sangue e desfalecido...
- Ah! Agora me recordo de uma história do Penteado, que tanta
bulha fez. O rapaz estava de fogo com a boa fortuna dessa noite...
Mas, tu vistes o homem, guia?
- Falei com ele, e tudo me veio de sua boca...
- Má lugar; adiante.
- Entonces aquele homem ferido, que atravessou o terreiro da
fazenda, esse tal é o da história do Penteado?
- Sem tirar nem pôr. Era nosso conhecido, porque o
encontramos sobre as muralhas do forte... Porém vamos ao caso:
essa velha trazia uma boaba, rapariga de seus dezoito anos, que vinha
seguindo o exército até São Paulo, por causa de um ajuste de contas
com o Penteado. Encontrou ela no caminho com Ambrósio Caldeira
e, como soubesse desta fazenda, deixou a rapariga prestando alguns
cuidados ao pobre homem e botou-se a caminho para vir pedir ao
fazendeiro socorro. Houve suas dúvidas entre Amador Bueno e o
dono da casa sobre o deixar ir os cativos, mas não só a velha, que eu não
quis ver, porque tenho minha zanga com mulheres – especialmente
velhas e boabas –, mas não só a velha, como o fazendeiro, tanto
disseram que Amador Bueno deixou-se tomar de piedade...
- Isso é moléstia dele.
- Pois sim, teve pena do homem e consentiu em mandá-lo
buscar, dando ordem à tropa de se ter em armas, porque o exército dos
boabas não vinha longe. Começou também a marcha pouco depois,
a instâncias da velha e do fazendeiro, dando fortes razões para que
assim o fizéssemos. E mais é que, segundo ouvi ao general, a tal
velhinha sabia de todos os caminhos, tanto ou mais do que eu, e depois
falava como um doutor, tanto que reduziu o general a casamenteiro...
- Mas fala-nos do boaba e deixa a velha.
- A história da velha está junta com a de Ambrósio Caldeira;
a de Ambrósio Caldeira com o Penteado, e Penteado com a moça...
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- Jesus! Onde vais tu com essas filiações!?
- É do caso, Brás dos Anjos. Tu não sabes de nada, porque foste
marchando. Pois ouve, que hás de gostar...
Dispunha-se o guia a prosseguir, quando foi interrompido
por um sussurro de vozes, e quase toda aquela multidão se voltou
de súbito para defronte de uma grande casa, que sobressaía entre
todas as da praça. Depois, houve um reboliço e uma confusão
espantosa, porque o povo que ficava por detrás dos três paulistas
forcejava por caminhar avante, outros empurravam estes em sentido
contrário, de sorte que mais de um ficou perigosamente maltratado,
sendo um deles Brás dos Anjos, que, dispondo-se a montar o lazão,
desastradamente lhe pôs este uma pata em cima da sua, [o] que o fez
ver estrelas com o sol alto.
- Foi castigo, disse o guia chegando-se ao ferido! Se eu o tivesse
espaduado nas Minas como fiz ao meu ruço, não te havia ele de
machucar hoje. Porém tu não quiseste; foi castigo.
- E assim falando, procurava ajudar Brás dos Anjos a cavalgar,
o que não consentiam ondas do povo, levando-os e ao lazão diante
de si. Depois, ouviu-se uma voz esganiçada gritar dentre a multidão:
- Arreda! Arreda! Dai caminho ao Senado da Câmara!
E o povo foi-se abrindo, deixando uma larga rua por onde
seguiram os oficiais do Senado da Câmara com suas insígnias e ar
respeitável, até de junto da grande casa de que temos falado. Depois
que entraram, o mais velho de todos depôs sobre uma mesa coberta
de veludo carmesim franjado de ouro uma caixa de preciosa madeira
lustrosa, com seus embutidos e fechos também de ouro, a qual
tinha mais de comprido que de alto e largo. Então se assentaram
todos, e um homem vestido de preto com sua beca e seus bacalhaus
desenrolou um pergaminho e começou a ler nesta substância:
- Aquilo que de mais se prezam as cidades e os povos, senhores,
é o justo merecimento em que os têm seus soberanos e o galardão que
lhes faz. A sua glória e felicidade estão muitas vezes em uma palavra,
ou uma lembrança bem pequena, que gera largas consequências e
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produz milhares de benefícios. E nós hoje somos segura prova do
quanto acabo de dizer, como em sumário vereis. Fique em silêncio
aquela intrepidez e coragem com que nossos irmãos foram por tantas
vezes, em risco grave de vida, devassar as entranhas desses sertões
perigosos. Fique de parte a lembrança dos grandes adiantamentos,
que tais descobertas trouxeram àquele que nos governa e manda.
E, por fim, não se fale na lealdade tantas vezes manifestada pelos
filhos de São Paulo: lealdade à lei, ao Rei e a todos!
Silêncio sobre o quanto valemos, que não há mister
manifestá-lo com palavras, quando temos uma tão grande prova
em a honorabilíssima oferta do senhor Rei. Se a longitude das
terras tanto demorou nossa justiça, um dia chegou, pois, em que
fomos ouvidos, e este dia ficará para sempre nos corações de todos
os paulistas, desde o mais humilde até o mais graduado. Ficará
perpétuo naqueles corações que ontem pulavam com desejos de
vingança, hoje mansos e satisfeitos, porque ânimos generosos
deixam-se vencer com o mais leve afago.
Que virtude de generosidade é aquela que perdoa levíssimas
ofensas? E que direis e pensareis de um homem que todos os dias
experimenta um desgosto; todos os dias um insulto; todos os dias
uma ferida grave e profunda?... E depois, com placidez, sem rancor
oculto, ou refinada perfídia, esquece do fundo d’alma tantas injúrias,
tantos crimes, tantas injustiças, e isto porque um afago lhe moveu
o coração?! Direis também que este homem é generoso?!! Pois eu
quisera uma outra palavra para nomear esse engrandecimento
da virtude, já que estoutra os tempos a estragaram. Levou-nos a
valentia a descobrir as Minas. De lá nos lançaram mal intencionados;
a vingança armou nossos braços, e uma palavra de nosso Rei, uma
demonstração de seu amor para conosco, lança por terra nossa ira
e nossas arenas.
Reunidos neste Senado da Câmara, nós, o povo ordeiro, vamos
assistir ao magnífico ato da elevação da efígie de nosso soberano que
de tão sublime maneira desarmou nossas mãos rebeldes, porque,
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senhores, com efeito não estava em nossas mãos o direito de nos
vingarmos. [A] oferta sua é este retrato de tão excelente príncipe,
oferta que sensibiliza nossos corações, porque diz em sua linguagem
muda: “tomo-vos sob minha proteção a vós que recebeis injustiça
em meus ministros!”. Oferta que de alguma sorte nos faz corar de
pejo, porque aquela parede onde vai ser colocado, nua e deserta,
já de há muito o devia ter, para que assistisse às discussões deste
Senado. Suba pois ao mais alto deste capitólio, para que em sua vista
se nos acrisole aquele amor e lealdade que lhe temos.
Mal terminaram estas palavras, o mais velho dos oficiais, e que
servia de juiz, tomou a caixa e de dentro tirou um retrato, que foi
emoldurado ricamente, segurando-o depois todos para ser colocado
em a parede fronteira à porta da entrada, o que se executou ao som
de muitos instrumentos de música. E, ao tempo que o suspendiam,
o mesmo homem que falara, chegando-se a uma das janelas que
davam para a praça, bradou para o ajuntamento numeroso:
- O muito alto e poderoso senhor Rei...
E o povo prorrompeu em altos vivas e demonstrações de
regozijo, que suspenderam as palavras do secretário da Câmara.
- Canalha do inferno, disse o guia, estendendo o braço com
força na direção da casa do Senado! Tínhamos um discurso, talvez,
e aquele que os sabe fazer de estrondo... Mas estes paspalhões
começam a berrar, e o homem foi-se para dentro!
- Porém, olha, disse o rachador, aí vêm eles todos.
E, com efeito, aqueles que haviam sido convidados para o auto,
ou que por direito lhes competia a assistência, vieram todos ocupar
as janelas da casa. Depois, todo o povo começou de voltar as costas
para aí e dar atenção a uma formosa cavalgada que, saindo por uma
das ruas, vinha desembocar na praça, onde todos estavam. E depois
de ter dado uma volta inteira à roda, estabeleceram uma corrida
de canas, coisa muito aplaudida, estimada e usual por estes tempos
em regozijos públicos. E, como tivessem findado estas alegrias por
assim dizer profanas, saiu o Senado da Câmara, o clero e a nobreza
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e, seguidos pela multidão, foram acabar de solenizar tão faustoso dia
por um te Deum que se cantou com magnificência.
Ao tempo que todos saíam da igreja, Brás dos Anjos, mancando
e encostado no ombro do guia, procurava o lazão que deixara
amarrado. O rachador, atropelando por entre o povo, agarrou nas
abas do gibão do Goiaba e tirando por ele:
- Alto lá, que não te deixo ir assim, meu caro, disse com voz de
rebentar ouvidos. O padre disse que de hoje em diante mais ninguém
se lembrasse de quanto passou nas Minas, que não era permitido
falar em tais acontecimentos... Ora, eu [o] que quero [é] saber como
foi aquela história do boaba honrado...
- Curou-se e foi para o rio das Mortes, respondeu o guia.
- E a velha que o encontrou e que trazia a rapariga cá para São
Paulo, que...
- Foi com ele.
- E a rapariga...
- Casou com o Penteado.
- Entonces, tudo isso assim seco?...
- Não ouviste o padre? Não disse ele que se acabou a guerra
com o retrato do senhor Rei?
- É verdade, foi uma lembrança de Rei, disse Brás dos Anjos.
- Foi uma lembrança de Rei, repetiu o rachador enterrando o
chapéu na cabeça.
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A CRUZ DE PEDRA

Advertência
Começamos em princípios de 1844 a colecionar uma série de
romances, que pretendíamos publicar sob o título de Romanceiro
brasílico, [e] cuja dedicatória Sua Alteza Imperial, o Príncipe D. Luiz,
Conde d’Áquila nos fez a graça especial de aceitar. Nosso intento
realizou-se em parte, porque nesse mesmo ano demos à estampa o
primeiro volume, com o qual fizemos despesas além de nossas forças,
de sorte que esmorecemos quanto a semelhante publicação, que, por
dispendiosa, nos era impossível. Porém, agora que nas páginas do
Ostensor a continuamos, talvez mais proveitosamente, parece-nos
justo fazer reimprimir o romance A cruz de pedra, não só porque
temos de fazer-lhe algumas alterações, porque tendo aparecido na
ocasião em que a Revista dos dous mundos publicava um asnático
e atrevido artigo sobre o Brasil, algumas expressões fortes (mas
verdadeiras, verdadeiras!) foram mal recebidas – talvez por serem
proferidas por um estrangeiro. Não só por isto o fazemos reimprimir,
mas ainda para que a coleção não fique incompleta.

I - A bênção da moribunda
No dia 13 de junho do ano do Senhor [de] 1749, pelas 11 horas
da noite, sentiram alguns dos pacíficos habitantes do pequeno arraial
da Passagem o tropear de dois cavalos, que lá de Vila Rica vinham à
rédea solta. Sentiram-no, vos digo, porém lhes fez isso pouco abalo,
porque, derramando-se o arraial pela encosta da montanha, em cuja
fralda serpeia a estrada geral, é o perpassar de cavalos e cavaleiros
coisa tão de ordinário, que só a hora, quando muito, poderia fazê-los
pensar dois minutos de seguida em quem ia seu caminho. E, na
verdade, nem uma janela curiosa se abriu enquanto as ferraduras
tiniram per a mal calçada ladeira, que vai morrer na ponte lançada
sobre o Mata-Cavalos. E se o bateeiro inda desperto levantara meio
corpo de sobre a miserável esteira, para enxergar pelas fendas do
casebre o que ia na rua, tornara [a] deixá-lo cair logo, por continuar
sua interrompida reza ou para adormecer profundamente.
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Um instante depois, o mesmo ruído se fez sentir, inda que
menos intensamente. É que galgavam a ladeira dalém da ponte,
também calçada de pequenos e agudos seixos. Porém não é ela muito
comprida, e a carreira em que iam, encurtando-lhe a extensão, fez
desaparecer em breve o rumor de seus passos nesse pedaço de estrada
plano e areento, que vai terminar nos dois pilares quase arruinados
sustendo uma calha d’água, e que semelham restos de muro ou cerca
de cidade antiga. Se quedássemos, chegando aí, veríamo-los tornar a
descer, desaparecendo entre os arvoredos que nesse lugar bordam a
estrada. Depois, se no-lo permitira a escuridão da noite, assomar lá
ao longe no alto do Boqueirão.
Té aqui tenho eu falado a Vs. Ms. simplesmente dos cavalos,
e hão de saber que não caminhavam soltos, alguém os montava.
Ora pois, ou já por havermos gastado muitas palavras com eles,
ou porque pisando a estrada nua não podem mais despertar nossa
atenção, deixemo-los para tratar dos cavaleiros, cuja fisionomia,
idade e trajar será um mistério até que o dia rompa, o qual,
infelizmente para Vs. Ms., parece-me estar bem longe.
- Ainda bem que demoraste o correr de teu baio, dizia um dos
cavaleiros tomando as rédeas a seu cavalo, coberto de espuma. Mal
me tinha eu sobre este danado chouteiro! Ai, mais cem passos neste
andar, e as minhas ancas ficariam como as da tua Farofa, assim em
modo de carga mal apertada. Por Sant’Antônio, cujo é hoje o dia,
que alguma levas tu na cabeça, Julião!
- Pois que disse eu?!
- E esta! Disseste o que eu costumo dizer à filha do meu vizinho
Paulo, quando ela me pergunta quem era meu pai.
- Mas que dizes tu à filha de teu vizinho Paulo, tornou-lhe o
companheiro visivelmente perturbado?
- Nada, pois sei eu cá quem ele era? Há quatro horas que
estamos de caminho, porque a última das onze acaba de soar no
relógio da Sé de Mariana; há quatro horas pois que estamos de
caminho, e tantas há que não abres [a] boca. Dor de reiras alague o
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rancheiro do Corgo, se foi ele quem te pôs essa tristura no coração!
Dês que aí falhamos três dias o ano passado, nunca mais te ouvi
cantar e praguejar, que assim passa a vida de nós outros: pragas,
quando os lotes sobem ou descem a montanha; cantigas, quando de
enfiada caminham pela várzea.
Olha, deixares tu cargas e bestas em mão de tocadores só para
ver folguedos de noite de Sant’Antônio é coisa espantosa, e que
não creio. Aí anda volta de amores. Fácil és tu e requerido das
moças, mas, por minha vida, que bem parvo foste em me trazer
por guarda-costas! Há em Mariana uma casa, onde o meu cabano
parará por força: que diria [a] Joaninha do Largo, se soubesse que
passei em Mariana sem lhe dizer adeus?
- Diga o que quiser, tu irás comigo, que assim é preciso, Pedro
de Viterbo!
- Ó senhor Julião de... de...
- De Viterbo também, se assim quiseres.
- Vá, que seja. Mas, senhor Julião de Viterbo emprestado, há
neste teu passeio alguma coisa que cheire a perigo?
- Não, Pedro. Para ti não; se o há, é só para mim!
- Olhem que bruto! Quando eu digo que te vais perder lá na
cidade, ninguém me quer acreditar. Pois não somos ambos órfãos,
sozinhos sobre a terra, irmãos como se tivéramos nascido do mesmo
ventre? Julgas que por medo, ou para furtar-me ao dever santo de
partilhar teus perigos, te inquiria?! É que a minha faca...
- Quem passa, bradou uma voz rouca de junto desse
espantalho, que, inda hoje, levanta aos ares sua cabeça infame de
junto do Pelourinho?!
- Somos de paz, amigo, responderam os dois! E em silêncio
atravessaram o largo.
Desde que no alto do Boqueirão fizemos conhecimento com
os dois Viterbos – ao menos de um não sei eu outro apelido –,
trouxe-vo-los como que pelo ar até o largo da Cadeia, do Pelourinho,
ou do que quiserdes que seja, porque não lhe sei o verdadeiro nome.
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E agora direi a Vs. Ms. que, tendo eles torneado a montanha, a cujos
pés vai rolando suas águas cor de barro o humilde Mata-Cavalos,
esbarraram com a começada igreja de São Pedro. Deixando-a à
direita, foram descendo a ladeira bem suave, que talvez da igreja
tomasse o nome. E isto fizeram-no eles tão insensivelmente, que
só deram por si, e nós pelo caminho que haviam feito, quando a
importuna sentinela cortou pelo fio o arrazoado diálogo, que
Vs. Ms. acabam de ler. É preciso tomarmo-los nas extremidades
do largo, prontos a descer o resto da ladeira, pedaço diabólico,
que a não poucos tem custado largos dias de cama. Felizmente que,
sendo pequeno e íngreme, o pobre que aí enrola vai parar logo na
rua Direita, onde o bom Custódio da botica o espera com o seu
pachorrento e proverbial: “Não há de ser nada!”.
Desceram, protegidos pelo reflexo pálido de uma lâmpada
suspensa defronte do nicho, creio que de Nossa Senhora, onde todas
as noites a devota população de Mariana vem inda agora atroar
com os mais edificativos berros os pobres e desgraçados ouvidos de
quem lhe fica por perto. Chegados que foram ao fim da ladeira sem
novidade maior, dobraram o canto à esquerda e ei-los a caminhar lá
para a ponte. Eu quisera dizer a Vs. Ms. alguma coisa da episcopal
província de Minas, porém é noite; aguardarei pelo dia, porque não
quero que se diga [que] me aproveito das sombras para censurá-la.
Vamos aos nossos viajantes.
Além da ponte, do lado esquerdo tendes vós um Passo do
Senhor. Se bem me lembro, é o do encontro da Senhora com seu
amado Filho. Sim, sim, é isso. Logo junto, duas casas térreas, e depois
mais algumas já sobre a ladeira, e lá em cima a casa do cônego João
Paulo. Agora, do lado direito, o rancho do Torquato e, mais adiante,
a casa de Manoel de... do diabo, que vale o sobrenome? Em seguida,
vedes vós essa enfiada de miseráveis casebres, asilo da desgraça? Pois
é o que se chama os Moçuns, ou Muçuns, como quiserem, e que
deve de ter sido o lugar donde o antiguíssimo arraial do Carmo
começou de estender-se ao largo. É minha opinião, e funda-se no
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ar de caduquez espalhado por essas paredes e no estreito e tortuoso
das vielas, que não me acomodo em chamar-lhes ruas. Mas, isto
é o que se vê hoje, e quem sabe se, há cem anos, assim era? Estou
desatinando... Todavia, a ponte, o Passo, algumas das casas e enfim
as ruas, isso tudo lá estava na época em que vai correndo esta minha
história, e tanto nos basta para sua perfeita inteligência.
Foi pois pela primeira viela, à esquerda, que, escorregando em
toda a sorte de imundície, subiram os dois cavaleiros até defronte
dessa pequena casa, onde muitos anos depois, um pobre velho
devia ser vítima do mais horroroso atentado. Pararam aí e um deles,
apeando-se vagarosamente, deixou nas mãos do companheiro as
rédeas de seu cavalo e continuou a subir. Não será preciso dizer a Vs.
Ms. que o que subia era Julião de Viterbo.
De um lado e de outro, vós o sabeis, e, se não, vo-lo digo,
é a ladeira acompanhada de casas até o alto. Entrando na chapada,
acabam-se as casas e a ladeira; e voltando inda uma vez à esquerda
vedes além uma igrejinha, ora em ruínas, mas que nesse tempo
estava bem alva e consertada. Hoje passou por lá o Progresso, e,
vendo-a feia e velha, vendeu as telhas de seu telhado para cobrir
currais de porcos; as pedras, para construir tavernas; as madeiras,
tudo, tudo vendeu em leilão entre mofas e algazarras, sem respeito e
acatamento por tão santos e venerandos restos... Que infâmia! Já não
podeis enxergar nem sequer os restos de uma casinha, que também
nessa época existia a uns trinta passos da igreja, como que fugida da
povoação para junto da sombra protetora da cruz. Sim, sim! Nem
podereis enxergar-lhe sequer os restos, porque ali passou um século,
e ela era humilde como os que a habitavam. Só a esses soberbos
palácios é dado perpetuar a memória dos que os edificaram!
Porém o Senhor é todo sabedoria, e se essas altas paredes atestam
às gerações por vir a grandeza daqueles que as levantaram, também
atestarão as lágrimas do órfão e da viúva, com que muitas vezes são
argamassados seus cimentos. E a cabana do pobre? É o símbolo do
nada desta vida, é a imagem viva do desprezo com que devem ser
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tratadas as coisas deste mundo, e em que devem ser tidas as grandezas
da terra. E se alguma vez um mau passo desvia do caminho direito
o humilde por condição, também o Senhor apaga com a sua morte,
em desconto da penosa vida que passou cá embaixo, o único sinal
muitas vezes de sua existência na terra, ou, quem poderá sabê-lo,
castigando-o talvez dobradamente, porque, menos exposto por sua
pobreza, com que devia contentar-se às seduções mundanas, pecou
como os grandes, quase sempre pecadores.
Vivia, pois, nessa casinha, cujas paredes eram de paus a prumo,
e o teto coberto de folhas de palmeira, uma pobre mulher já idosa,
na maior indigência. Nunca o bom Anselmo – Deus lhe tenha a alma
lá pelo céu muitos anos sem nós! –, nunca o bom padre Anselmo, que
em certos dias da semana ia dizer missa na próxima igrejinha, pudera
rastrear-lhe o intento com que muito de propósito a velha se sumia
no interior da cabana, quando a comprida ponteira amarela de seu
bastão vinha-se arrastando pelas pedras da calçada. Porque, sempre o
quero dizer a Vs. Ms., o reverendo padre, apesar dos seus cinquenta,
havia feito voto e juramento de, salvo caso imprevisto, não se servir
[d]e ajuda dele, senão quando tivesse dobrado a idade que o Filho de
Deus viveu sobre a terra feito homem – chanças de velho presunçoso.
E, todavia, mais de uma vez o bastão passara para debaixo do braço,
mas debalde; mais de uma, a pequena moeda, que sua mão sempre
depositava na soleira da porta, correra lá bem para o fundo do bolso,
e, enquanto negligentes dedos a procuravam, seus olhos revolviam a
cabana até onde podiam chegar: evidente era que, por furtar-se-lhe
aos olhos, se escondia a pobre mulher.
Mas temeria ser reconhecida, ou aborrecia só a presença dos
homens? Eis aí o que Anselmo desejava saber. Tanta obstinação,
tão completo recolhimento, aguçando sua natural curiosidade,
resolveram-no, custasse o que custasse, segundo ele dizia, a pôr os
olhos sobre esse ente estranho e misterioso, que tanto parecia temer,
ou aborrecer o comércio dos vivos. Digo dos vivos, porque todas
as noites viam um fantasma aproximar-se da porta da igreja e ficar
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aí em joelhos horas esquecidas; e a não ser a velha feiticeira, como
lhe chamavam seus caritativos vizinhos, só alguma alma do outro
mundo poderia ser, que deste custava a crer tivesse alguma tanta
resolução para se chegar de tão perto e por tais horas às lousas frias
dos finados. [Mas] ninguém tratava de averiguar se, com efeito, seria
a velha feiticeira, se alma padecente, porque o medo punha cobro
nos mais valentes, e os fracos nunca pensaram em tal coisa. Até o
padre não quis levar suas averiguações ao cabo por tais horas da
noite: seria prudência, mas parecia medo.
Foi, portanto a manhã de um belo dia que Anselmo escolheu
para, de uma vez, ver e saber quem habitava essa casa deserta na
aparência. Três vezes, em seu trânsito, deixou cair o pesado breviário.
Outras tantas, ou mais lhe deram afetuosos e sinceros bons-dias,
sem que o seu pedaço de latim fosse estrugir os ouvidos do tendeiro,
ou fiandeira de algodão. Três, enfim – quem o crera! – sua mão
tirou do bolso da samarra e aí tornou a depor, sem ter servido a
fungadeira, espécie de bilro de fazer renda em ponto grande e
oco, cheia de fresco e excelente esturro. É que lá na mente lhe iam
mil pensamentos diversos, diversíssimos. Em meio de tal agitação
saiu-lhe aos olhos a cabana detrás da última casa da ladeira; e à sua
vista o reverendo, esquecendo-se do voto, firmou o bastão e parou:
- Não, disse ele! Em tanta obstinação há o que quer que seja
de grave e misterioso. E para que hei de perturbar o repouso dessa
mulher com minha impertinente curiosidade?! Mas, não sou eu
também obrigado a consolar os que sofrem, obrigado a derramar
na alma do aflito palavras de consolação e de esperança?! Eia,
estou resolvido. E a passos medidos, sempre encostado no bastão,
endireitou para a cabana.
Desta vez não foi com desvios e manhas que ele pretendeu
arrancar do interior dessa casa uma palavra que o orientasse; não
foi! Era o homem convicto que se aproximava do limiar da porta.
A bondade do ato, que ia praticar, estava justificada perante sua
consciência, que desdenhava agora os meios tantas vezes empregados.
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Foi, sim, com toda a segurança e energia do homem que obra em
conformidade com o pensamento, que a ponteira de seu bastão se
encostou por duas vezes, não de leve, à porta meio fechada do casebre,
e só para que o eco vestisse a penúria que aí dentro morava, de forma
a mão pejar os olhos, que resolvido entrar havia ele, mesmo que o
não mandassem. Esperou; esperou bom espaço. E depois, vendo que
ninguém se movia lá dentro, acabou de abrir a porta e já levantava
o pé para penetrar na cabana, quando uma voz débil e queixosa lho
atirou ao chão, que o não pousou ele por vontade:
- Pela alma de vossa mãe, não entreis! Vive aqui uma desgraçada,
que não vos pode aparecer aos olhos sem morrer de vergonha. Ide-vos,
e se vos merecem compaixão minha miséria e sofrimentos, chorai-me
e rogai a Deus por uma grande pecadora que sou; ide!
- Deus se compadeça de vós, pobre mulher, disse Anselmo
com as lágrimas nos olhos. E não queira Ele que eu vos moleste;
trazia-vos consolações...
- Consolações para mim sobre a terra?! Há só uma; e essa inda
faltam quinze dias para que me venha.
- É estranho, dizia o padre entrando pela deserta igreja!
É incompreensível tal procedimento! Veremos depois de findos esses
quinze dias. E, para não se esquecer, tomou um pedaço de papel e
escreveu: 29 de maio do ano do Senhor [de] 1749.
Ora, como Vs. Ms. bem podem ver, foi exatamente quinze
dias depois desse acontecimento que os nossos cavaleiros pararam
em meio da ladeira, pouco mais, pouco menos, às onze horas e
um quarto da noite. Exatamente quinze dias depois, não sei se
digo bem, e até me parece que os meus Viterbos andaram errados
na contagem, porque se tomamos ao pé da letra as palavras do
Gênesis, as quais são que: “Da tarde e da manhã se fez o dia
primeiro”, muito bem posso concluir que o prazo findava no dia
quatorze ao meio dia, e não no dia treze à meia noite. Porém,
seja que eles não admitissem esta minha interpretação, seja que
houvesse algum motivo oculto a nós, para que ao menos um tanto
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se apressasse, o certo é que eles aí estavam. Ou mais, que um aí
estava, e que subia o outro.
Como quem pela primeira vez pisava em tal terreno, Julião
caminhava vagarosamente. De quando em quando parava, ou para
resfolgar, que íngreme e dificultosa é a ladeira, ou para verificar talvez
informações que lhe haviam dado. E tocava quase o extremo quando
pela quarta vez parou:
- Sim, sim, disse ele entre dentes: três casas de porta e janela,
cobertas de sapé. E apontou para o lado direito: duas em ruína e
depois mais duas, a última das quais faz canto. E apontou para o
esquerdo: então, aquele vulto negro lá adiante deve de ser a igreja,
e este é o caminho.
Essa mulher tão inacessível aos olhos de Anselmo, tão intratável
para com seus vizinhos, vai aparecer a nossos olhos, porque é tempo
de a conhecermos. Porém sendo parte mui essencial dos romances,
não direi modernos, mas dos nímios gabados, a brilhante, fantástica
e deliciosa descrição do magnífico jardim, onde a beldade ouve
uma declaração de amor; ou as tapeçarias, os quadros, as sultanas,
as ninharias da sala em que, arrufada, reduz a pequenas partes o
bilhetinho cheiroso do amante desgraçado (por dez minutos),
como será recebido este meu romance-história, cujas personagens
não têm, sequer um, o título de barão, conde ou marquês, para
se fazer recomendado aos vossos olhos? Como será recebido o
pobrezinho, cujas descrições nada têm de maravilhoso, tendo muito
de verdadeiro? Eu tremo de fazer penetrar Vs. Ms. o interior dessa
cabana, que decerto não acharão aí coisa que deleite os sentidos!
E, todavia, é forçoso que assim seja, se quereis continuar a ouvir-me.
É preciso que vossos olhos acostumados às grandezas e delícias,
que a mãos-cheias vos dão todos os dias, venham pousar-se agora
sobre as misérias reais da vida e enxergar entre essas quatro paredes
fracas e esburacadas o que mais há pelo mundo: miséria e desgraça.
Guiado por informações exatas, ao que parece, e com as quais
não havia mesmo a possibilidade de errar, Julião, chegando ao
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extremo da ladeira, endireitara seus passos para a casinha solitária.
E a tais desoras seria um louco aquele que pretendesse guia para sítios
mal-assombrados, qual este era. Por isso ninguém viu o mancebo
posto em joelhos, coisa de cinco passos afastado da cabana; ninguém
o viu levantar-se e, tremendo, bater à porta, que, como das outras
vezes e para todos, se conservou muda; muda toda a casa, muda
como um sepulcro! Uma segunda e terceira vez batera ele, porém
sempre o mesmo silêncio.
Que dolorosa ideia não devia passar-lhe na mente, quando,
como embravecido bruto, se lançou a essa porta, que feita [em]
lascas baqueou por terra! Que terrível certeza lhe troou nos ouvidos
esse gemido moribundo saído lá de um canto!! Ai, pobre de ti, se
buscavas uma mão querida que te afagasse... Aí dentro há ainda uma
alma, sim, porém o corpo, esse escravo submisso, revoltou-se contra
ela, tantas foram as privações, os tormentos de toda a sorte que ela
lhe impusera, [e] está prestes a quebrar-se o laço incompreensível
que liga a matéria com o espírito. Há aí dentro uma vontade que não
pode manifestar-se, que, por muito poderosa que seja a alma, nada
pode sem o corpo.
Mas, eis aí o que é o homem! Uma ideia trazia Julião de
Viterbo talvez de bem longe até a porta dessa casa, e esta mesma
ideia, modificada, é verdade, afastava-o agora dela sem raciocínio,
porque não havia tempo para o fazer no espaço que mediu entre
o gemido e o salto desmesurado que ele dera para fora da cabana.
Vinde vós outros, ideologizas (sic), explicar com vossas teorias a
marcha do espírito humano. E vós, filósofos, dizer-me porque essas
torrentes de chuva o tornam a trazer ao lugar que, há um segundo,
com tanto horror ele deixara! Baldado empenho seria o vosso,
porque não vos crera eu.
Quem poderia calcular o tempo que o mancebo esteve em
pé no meio da cabana, com os cabelos hirtos e as mãos apertadas
contra o coração, que parecia querer saltar fora de seu peito, ouvindo
debater-se com a morte um ente, que talvez lhe fosse bem caro,
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e ele presa da desesperação, ou do terror, sem poder valer-lhe, sem
poder sequer soltar uma palavra? Só Pedro de Viterbo, a quem largas
horas de esperar e copiosa chuva obrigaram a subir a ladeira e a
procurar no movimento um refrigério contra o frio e tédio que o
atormentavam. Uma e muitas vezes passara ele por defronte da
cabana, vira a porta aberta e desconfiara que Julião aí estava; mas não
teria sido indiscrição. Lembra-lhe que acabavam de soar três horas?
- Esperemos um pouco mais, disse ele. Porém o pisar dos
cavalos há de segurá-lo de minha paciência, afastemo-nos.
E ainda a última sílaba lhe sussurrava nos lábios, quando o
cavalo adestro, levantando-se nos pés, furtou-lhe das mãos as rédeas
e abriu na carreira.
- Malditos sejais vós ambos, disse Pedro de Viterbo levantando-se!
Porque o cabano, ou para imitar o companheiro, ou talvez pela mesma
causa, corcovando o atirara no chão. Malditos sejais, continuou ele,
que de tão pouco tendes medo! E deu com o pé num embrulho
negro, que havia espantado os cavalos.
Era o chapéu de Julião. Reconhecera-o Pedro, apesar do
miserável estado a que o tinha reduzido a chuva, e seu primeiro
pensamento foi a possibilidade, mesmo quase a certeza de um
assassinato, tão opresso tinha ele o coração sem saber-lhe a causa.
- Morto talvez ali dentro, dizia ele volteando entre as mãos
o chapéu! E a minha faca espetada no esteio do rancho... Maldito
esquecimento!
Depois, como se uma ideia súbita o iluminara, chegou-se
da cabana, arrancou algumas palhas enxutas, das que a cobriam, e
com elas arranjou um facho; tirou o isqueiro, fez o fogo e penetrou
resoluto no interior da cabana.
Que horrorosa e triste cena!! Oh, quem me dera um pincel
de mestre para vos esboçar esse quadro lúgubre! Essas paredes
esburacadas e denegridas sustendo um teto, que parece cair a todo
o instante; esse chão desigual e imundo; essa mulher deitada sobre
uma pouca de palha fétida e em cujo rosto apenas se divisam alguns
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sopros de vida. Essa dor profunda, espalhada pelo rosto de Julião;
o terror e a estupefação de Pedro de Viterbo, tudo isso deveria ser de
horrenda sublimidade!
A luz do facho diminuía por instantes, e só quando a chama se
aproximou aos dedos de Pedro se lembrou ele de procurar à roda de
si com o que entretê-la. Era tarde: extinguindo-se, ela acompanhava
o passamento da desgraçada e subtraía sua última convulsão aos
olhos dos dois mancebos:
- Meus filhos... Pedro, murmurou uma voz sumida!... E esse
quase cadáver, fazendo um último esforço, como as cinzas que
acabavam de inflamar-se, estendeu o braço para abençoar os dois,
que se ajoelharam. E a flama apagou-se, e o braço caiu; tudo estava
acabado para essa pobre, sofrimentos e gozos, se os tivera!

II - Curiosidade satisfeita
Aí tendes a vossos olhos a cidade episcopal da província de
Minas Gerais! Aí a tendes deserta e tristonha, apesar do formoso
dia que a saúda. Parece-vos a preguiçosa, que gastou largas horas
da noite nos divertidos saraus? Talvez, porém não é. Parece-vos a
manufatureira reclusa em suas laboriosas oficinas, a rica e ociosa,
que espera entre os cortinados do leito os raios vívidos do sol, que
se levanta? Talvez; talvez, mas não é ela nada disso! É a mísera e
mesquinha que teme e aborrece o esplendor do dia; é a desgraçada,
que se envergonha de mostrar seus andrajos ao forasteiro. Ei-la; ei-la
deserta como a cidade tomada por assalto, cujos habitadores sumidos
no interior das casas temem deixar que escape o menor sinal de vida,
observando através das janelas e portas entreabertas o que [se] passa
nas ruas. Esperai pelo cair da noite e vereis as ruas entulhadas de
esfarrapados capotes; vê-la-eis então animada.
Porém, no meio da escuridão que nela reina, porque não
tem lampiões, nada poderíeis observar, se não fora esta, ou
aquela réstia de luz, que saindo de algumas lojas vem desmaiar-se
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sobre as pedras da calçada. Deus vos livre de ficardes aí fazendo
o inventário de quanto desgraçado passa! Porém isto é de noite;
agora, que é dia, ei-la morna e silenciosa. Só aí a nossos pés bem
rente, e sobre o lado esquerdo, vereis portas e janelas descerradas,
os Muçuns. Mas descei com as mãos sobre os olhos, que, se tem
de aborrecer-vos lá mais longe esse morno silêncio que indica o
desalento, aqui vos desesperarão os gritos da desgraça! Tapai-os
para não enxergardes essa mulher, na flor dos anos, coberta de
asquerosas chagas: merecida punição de sua desregrada vida.
Tapai-os, que são ali quatro crianças nuas e famintas a chorar,
enquanto aquele vadio, que a desgraça lhes deu por pai, deixa
correr perdidas as horas do dia, tocando sua viola encostado ao
balcão de uma taverna. Vede agora cá para este outro lado aquele
bando de mulheres perdidas cercando o pobre tropeiro, que,
em más horas para ele, lhes caiu nas mãos!...
Oh, adiante, adiante, que se fôramos uma a uma observando
todas essas casas, larga conta de miséria e vergonhas teríamos.
E todavia nada mais há que se observe, ou antes, que se preste
à observação, senão esse nojento bairro. Eis aí a rua Direita de
Mariana, com cinco ou seis pequenas e mal sortidas lojas.
Na extremidade do lado direito, a Sé, cuja arquitetura detestável
apressa os passos do viajante; depois essa rua que vai correndo
à sua ilharga silenciosa e triste como todas, a rua da Olaria.
Uma pequena praça guarnecida de casas a desabar em terra; algumas
dúzias de becos e vielas condecorados com o pomposo nome de
ruas, e vede o que se chama a cidade de Mariana Episcopal da rica
província de Minas Gerais.
Não encontrareis em toda ela um edifício que por sua
arquitetura, ou sequer por recordação histórica, vos desperte a
atenção; é uma cidade pobre de tudo, de tradições até, que, se as
teve, não existem hoje na memória de seus habitadores. O palácio do
bispo, miserável casa assobradada, servindo de asilo às aves noturnas,
porque suas portas e janelas abertas noite e dia dão franca entrada não
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só a estas, mas ao sol e à chuva que têm arruinado o assoalho, é... –
valha-me Deus, que tanto custa às vezes dizer a verdade! –, o palácio
do bispo, como impropriamente lhe chamam, é uma coisa ruim,
muito ruim. Algumas salas atravessei eu, que em verdade o exterior
desmente, sem que houvesse uma alma viva que mo impedisse, e nas
quais por sobre o chão, entre montes de poeira, encontrei objetos de
subido valor, que só o respeito por seus donos que foram guarda e
preserva das mãos de ratoneiros. Uma biblioteca, um oratório com
algumas imagens, entre elas um magnífico crucifixo de marfim,
muitas curiosidades e riquezas mineralógicas, que, segundo me
disseram, pertenceram ao último bispo, aí estavam em 1842 à mercê
de quem quisesse roubá-las sem custo.
Queira o céu que o venerando ancião eleito pastor desse
desgarrado rebanho consiga fazê-lo entrar no caminho direito.
Por mim digo que lhe será dificultosa e mui árdua a tarefa; só muita
força e paciência juntas à bondade, saber e virtude, qualidades
que adornam sua alma, poderão lentamente desarraigar de tantos
vícios aqueles que, por obrigação, deviam ser modelos de virtude...
Desgraçada, três e quatro vezes desgraçada cidade. Mas íamos
deixando por mão os nossos cavaleiros; tornemos à história fiel.
Como disse a Vs. Ms. no começo deste segundo capítulo,
o sol aquentava com seus raios vivificantes essa cidade fria e morta
na manhã de 15 de junho do ano do Senhor 1749. As janelas de
uma casinha que, cá na baixada, escarnecia com suas paredes alvas
da imundícia de suas vizinhas, de há muito estavam abertas. Via-se,
quando a brisa da manhã levantava as leves cortinas da casa, lá dentro
um vulto, que a passos lentos media a extensão da sala, folheando
um livro. Ora, pois, este vulto era o padre Anselmo, digo-o já a
Vs. Ms., porque não quero fazer mistério de uma coisa que talvez já
tenha sido adivinhada.
- Com efeito, que Vossa Reverendíssima se levantasse cedo
como é seu costume, não me admirara eu! Porém abrir de par em
par portas e janelas com este vento frio da manhã?
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- Pois então, de que serviria levantar-me cedo, se não devo
respirar o ar saudável, a que vós chamais vento frio da manhã? Tende
paciência por hoje, disse o padre tomando o chapéu de três bicos e
o bastão, tende paciência por hoje, que para outra vez terei cuidado
em não deixar que penetre o vento até o vosso quarto.
Ou que Anselmo tivesse horror às discussões feminis de sua velha
criada, pois que fora ela quem tão insolitamente viera interromper a
leitura do breviário, ou porque, e é o mais certo, tivesse ele mui de
propósito aberto portas e janelas com diferente tenção daquela por
ele dita, esperando que o frio acordasse a velha para tomar conta da
casa, sem esperar réplica encaminhou-se para a porta e saiu. Era o
dia 15 de junho, como já o disse a Vs. Ms., dia em que, se não lho
haviam prometido, ao menos ele esperava descobrir alguma coisa de
tão estranho sucesso, como o que lhe acontecera quinze dias antes.
Seu andar, ora apressado, ora lento e medido, patenteava ao vivo o
estado desinquieto de sua alma.
Flutuando em um mar de incertezas, chegara ele à porta da
cabana, para ser testemunha do triste espetáculo que ali dentro
passava: dois moços, um que chora e geme amargamente, outro
que sem chorar deixa ver em sua fisionomia os estragos que a dor
subida produz numa alma de forte têmpera. Um, como o lírio
do vale, que ao pôr do sol a foice do segador ofendeu na haste,
inclinada para a terra a mimosa cabeça, espera pelo orvalho da
madrugada para se levantar cheio de vida; outro, como o jataí
despedaçado pelo raio com a fronte erguida e o tronco firme,
porém a seiva não [mais] subirá até o último de seus ramos,
e cairá por terra.
Porém, ainda há aí mais com que se desespere a alma e
entristeçam [os] olhos: esse cadáver, que ele reconhece; esse cadáver...
a mulher de seu irmão Antônio de Viterbo, o pedreiro, barbaramente
assassinado há 18 anos... Oh, como tudo se aclara, como aparece
terrível a luz da verdade! Desapareceu o mistério e explicou-se a
obstinação dessa desgraçada em furtar-se-lhe aos olhos.
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- Si justus in terra recipit, quanto magis peccator? Livor vulneris
absterget mala; et plagoe secretioribus ventris, disse o padre Anselmo
ajoelhando-se.
E repetiu em voz baixa fervorosa súplica, que devia ser ouvida
ante o trono do Eterno muito em favor da mísera Clara Júlia de
Viterbo, porque nela ia o perdão de seu ultrajado esposo. Depois
se levantou e olhou um e outro dos dois mancebos, como para
reconhecer em suas feições qual deles era Pedro, de quem seu irmão
lhe havia falado tantas vezes, quando à noite, deixando o trabalho,
vinha matar saudades da mulher e do filhinho, que haviam ficado no
arraial da P***, depois que fora chamado a Mariana para consertar a
pequena igreja, de que já falamos no capítulo antecedente.
Porém, baldada esperança: um deles, alto e moreno, de
olhos e cabelos pretos, era o retrato vivo de seu irmão Antônio,
mas o outro, de estatura regular, alvo, com os cabelos louros e olhos
azuis, parecia-se muito e muito com Clara Júlia, ambos vestidos
com jaquetas de pano alvadio, calças de algodão tintas de braúna
e compridas botas de couro amarelado. Porém, interrogando-os,
ele saberá o que pretende; mas, não seria mais prudente arrancá-los
primeiro deste lugar de dores?
- Mancebos, disse ele, apontando o cadáver de Clara Júlia,
o Senhor chamou sua alma ante si, bendito Ele seja em suas
determinações. O corpo é da terra, e eu vos quero ajudar no
piedoso dever de sepultá-lo. Vinde; a minha morada fica perto; aí
faremos conduzir esses restos, que tão caros vos devem ser. Vinde,
meus filhos, o Senhor é justo em seus decretos; não murmurem de
sua vontade!
Pedro de Viterbo levantara pausadamente a cabeça às primeiras
palavras de Anselmo. Escutara-o atento, e, depois, quando ele acabou
de falar:
- Justo em seus decretos! Não murmurar de sua vontade,
quando me rouba minha mãe no instante em que meus olhos a
veem pela primeira vez?! Homem, tu estavas aí, quando ela me
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chamou seu filho? Tu estavas aí, quando sua voz, essa voz que eu
ouvia repreender-me, se um mau pensamento me corria na mente?
Louvar-me, se minha mão dava esmola ao pobre e socorro ao
desvalido! Tu estavas aí, quando essa voz querida disse: Pedro!...
Tu estavas aí?! Viste-me ajoelhar para ouvir minha mãe que falava
– porque não foi mister que ela dissesse: “tu, Pedro de Viterbo, o
tropeiro, és meu filho”. Não foi! Sua voz era a voz de minha mãe,
disse-mo o coração e o coração não mente. E queres tu roubar-me
seus restos? Não queres que...
- Cala-te, insensato mancebo, disse Anselmo banhado em
pranto! Sabes tu quantas dores lhe poupou a morte! Sabes que a
presença de seu filho seria mais cruel para ela do que as torturas do
passamento?! Cala-te e não blasfemes.
- Homem, eu não te entendo!
- Vem, meu filho; tu saberás, já que assim é preciso, o que
melhor fora que nunca soubesses.
- E meu irmão?
- Pois vinde ambos.
Então os dois mancebos ajoelharam-se, e um após outro beijou
pela última vez a mão já fria daquela que lhes havia dado a existência;
levantaram-se e saíram. Anselmo lhes indicou cá do alto a casinha a
cuja porta deviam bater, depois fechou a esburacada porta da cabana
e se foi a caminho da igrejinha.
- Já dobraste a missa, disse ele para o sacristão sineiro,
que desde muito o esperava?
- Senhor, si. Porém todos se foram, cansados de esperar. E alguns
ouvi eu, que diziam de Vossa Reverendíssima cobras e lagartos.
- Pois que diziam?
- Por exemplo, o Antônio da Lavra dizia que Vossa
Reverendíssima, em vez de cuidar dos cristãos, que acudiam
prontamente ao toque de missa, ia ouvir e presenciar os diabólicos
encantamentos da feiticeira.
- Imbecil e atrevido!
A cruz de pedra

295

- Pode ser, mas se ele viu com seus olhos Vossa Reverendíssima
lá dentro?
- Vai-te, que és tão imbecil como ele. Dobra segunda vez à
missa e por finados.
- Não será a segunda, porém, sim, a quarta, disse o sineiro
resmoneando. Mas teremos um defunto, valha-nos isso. Agora não
têm esses senhores mais que replicar quando lhes dissermos: “Pela
sepultura, acompanhamento, encomendação, missa de defuntos e
dobre de sinos, tantas oitavas!”. Não, que aí está o regulamento do
nosso muito Reverendíssimo Bispo D. Frei Manoel da Cruz, que
lhes tirará as dúvidas. Que fez o Conde das Galveas com sua junta de
ministros? Que valeram, há seis anos, as lamentações do governador
e capitão general Gomes Freire? É forte a teima destes senhores,
intrometerem-se com coisas da santa igreja!
Um instante depois o sino chamava os devotos indagadores
da vida alheia, que não vieram, e Anselmo revestido subia ao altar.
Acabado o sacrifício santo, e enquanto se desrevestia (sic) o padre,
Ricardo, o sineiro, atormentava-se por não encontrar ocasião
propícia para fazer uma pergunta. Porém, vendo que depressa ficaria
só, porque Anselmo acabava de cobrir-se com a samarra, antes quis
arriscar-se a ser taxado de curioso, e talvez repreendido, do que ficar
com a incerteza no coração.
- E então, senhor padre, quando os ofícios?
Anselmo olhou-o admirado, mas compreendendo que só o vil
interesse motivava semelhante pergunta, e não cuidado pela alma
que se havia ido deste mundo, encolheu os ombros e disse com a
maior indiferença:
- Não o sei. Por que o não vais perguntar à feiticeira? Dela o
poderás saber.
E deixou o pobre diabo, não só desesperado por ver frustrados
os cálculos egoístas que estava fazendo, mas também porque, tendo
sido adivinhados, cuspiam-lhos na face de envolta com as novidades,
que tão oficiosamente trouxera.
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Anselmo transpôs com incrível rapidez o espaço que mediava
entre a igreja e o topo da ladeira e, ao passar pela porta da cabana,
seus olhos se arrasaram d’água:
- Desgraçada! O Senhor seja misericordioso contigo, disse.
E dispunha-se a descer a ladeira com a mesma pressa, quando
uma voz trêmula por velhice e cansaço veio suspender-lhe os passos.
- Ápage, que já desesperava de encontrar Vossa Reverendíssima!
Fui à casa de...
- Porém, o que me queres tu, Angélica?
- Ai, bem pouco; só que me digais o que havemos de fazer
daqueles dois moços, porque, graças à bondade de vosso coração,
não há em casa senão o que parcamente basta para o jantar de dois,
e todavia seremos quatro.
- O Senhor vigia sobre nós e não desampara aqueles que
confiam em sua bondade infinita.
- Já eu assim disse a vossos hóspedes quanto ao almoço. Queira
o céu que eles se contentem com outro tanto para jantar, e então
tudo fica bem remediado.
- Angélica, mais carecem eles de repasto para a alma do que
para o corpo.
- Não entendo bem isso.
- Porém entenderás o que te vou dizer: vai de minha parte chamar
a amortalhadeira (sic) e toma esta chave para a conduzires àquela...
- Virgem Santíssima do Rosário, disse a velha largando no
chão a chave, como se estivera em brasa! Eu, senhor, entrar ali,
em casa da feiticeira?!
- Tu não sabes o que dizes; que perigo há entrar essa casa? Tens
medo de uma pobre mulher morta?
- Mas, senhor padre...
- Vai; e volta depressa.
Ambos desceram a ladeira silenciosos, um com a cabeça
perturbada por tantos acidentes, cada qual mais triste e terrível;
a outra fazendo-se ver, ora os demônios ajudando a amortalhadeira
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em seu mister, logo o cadáver levantando-se para afogá-las a ambas.
Depois, uma legião de espíritos infernais que, fazendo esgares
e cabriolas, levava o corpo, que a alma já de há muito lha tinha
aposentado no inferno a fértil imaginação de Angélica, fértil como
tantas dos passados e chorados séculos. Quando chegavam ao fim da
ladeira, Anselmo, voltando-se para a velha, disse-lhe:
- O melhor hábito franciscano que for possível fazer-se,
um caixão simples, porém novo, e quatro tocheiros, ouves?
- Eis aí em que se lhe vão as oitavas, disse a velha entre dentes,
meneando a cabeça em sinal de desaprovação e esquecendo as
terríveis visões e estranhas sandices que a tinham acompanhado na
descida. Fora pronta a reação, mas fácil de explicar-se.
Algumas horas depois, Angélica entrava em casa de Anselmo,
e este saindo-lhe ao encontro:
- Então!
- Tudo se fez como Vossa Reverendíssima ordenou.
- Agora vai pôr-nos o jantar na mesa.
Angélica arregalou uns olhos, que diziam mil coisas enérgicas,
e Anselmo, com afável semblante, repetiu-lhe as mesmas palavras
que na ladeira:
- O Senhor vigia sobre nós e não desampara aqueles que
confiam em sua bondade infinita.
Nessa mesma tarde foi enterrado sem pompa, mas com
decência, o corpo da desgraçada Clara Júlia de Viterbo, e Anselmo,
que assistira ao ato, voltando à noitinha para casa, encontrou os dois
mancebos mergulhados em profunda tristeza.
- Meus filhos, lhes disse ele, não será uma imprudência,
crueldade mesmo, acabar de rasgar as feridas de vosso coração
relatando-vos as desgraças de vossa família?
- Não, oh, não, disse Pedro! Conta-nos tudo o que sabes,
bom homem. Para que esperar que elas cicatrizem, se têm de verter
novamente sangue? A incerteza é um grande tormento; troquemo-la
pela verdade, mesmo que mais terrível seja!
298

Romances-folhetim românticos:
Ficção e subcanonicidade no século XIX brasileiro

- Oh, sim, sim, terrível! Chegai-vos para aqui, meus filhos,
e antes que principie minha narração, jurai-me que vos amareis
sempre como... Como irmãos que sois!!
- Nós o juramos, disseram os dois quase a um tempo!
- O Senhor vos ouça e proteja sempre. Ouvi-me, filhos.

III - A família dos dois
- Eu e meu irmão Antônio nascemos de um só parto, no dia 25
de março de 1699, não longe da vida da P***, onde nosso pai possuía
uma pequena porção de terra, em que pobre, mas honradamente, se
mantinha e à sua família, que ao Senhor aprouve fosse numerosa.
Nossos primeiros anos gastamo-los em ajudar nos rudes trabalhos
do agricultor, um pai que nos amava em extremo, e em aliviar
com nossas carícias os sofrimentos contínuos de uma mãe, a quem
havíamos custado largos anos de dores.
O acaso, ou mais a necessidade, fez que eu e meu pai, não
podendo vender nos arraiais acerca da vila alguns dos produtos
de nossa terra, os levássemos a Vila Rica, onde, nos haviam dito,
acharíamos para eles facilmente compradores. Aí os vendemos,
com efeito, muito além de nossas esperanças e desejos. E de volta
para casa, tendo calculado as despesas da viagem, assentamos de
comum acordo que de três em três meses um de nós, ora meu pai,
ora eu e meu irmão levaria a Vila Rica não só o que nos sobrava
para vender, mas ainda cargas de outros, que por os preços da terra
no-las entregavam.
Foi numa dessas viagens que eu fiz conhecimento com o
virtuoso e mui sabedor padre mestre J. de S., que, achando em
mim disposições para o estado eclesiástico, ofereceu-se a meu pai
para me educar gratuitamente, ao que ele anuiu com dificuldade,
porque meu irmão Antônio, tendo aprendido o ofício de pedreiro,
trabalhava distante, e eu era o seu braço direito. Porém qual é o pai
que trabalha para si? A fortuna parecia sorrir-se para mim.
A cruz de pedra

299

- Vai, meu filho, disse ele um dia; vai! Tua mãe já não vive,
teus irmãos são pequenos, é verdade, mas também tu o eras quando
começaste a ajudar-me; eles me ajudarão. Vai, e que o Senhor faça de
ti tão bom sacerdote como tens sido bom filho.
- Parti e não vos contarei de meus estudos e viagens ao Rio,
onde fui tomar ordens, porque nesse tempo não estava ainda ereto o
bispado de Minas Gerais, que, como vós sabeis, de pouco acaba de
sê-lo. Só vos direi que, tendo recebido as de missa, corria a abraçar
o meu velho pai, que parece só esperava por mim para deixar a terra
e ir juntar-se no céu com aquela que seus olhos não cansaram de
chorar. Expirou em nossos braços, que meu irmão Antônio voltara
para junto dele poucos anos depois de minha partida. Expirou com
esse sossego que dá uma consciência limpa, oitenta e seis anos de
boas obras e trabalho; e satisfeito de ver todos seus filhos criados e
no caminho da honra.
Alguns anos passei junto de meus irmãos, que todos se haviam
casado. Depois vim fixar minha assistência aqui, onde estou há vinte
e dois anos. Pobre sempre, tenho visto com horror os desmanchos
de tantas consciências estragadas, surdas, que sem pejo, ou temor,
fazem servir ao demônio da cobiça as mais santas intenções. Tenho
visto enriquecer todos aqueles que como eu trouxeram para aqui,
por toda sua fortuna, o breviário e uma velha samarra. Tenho-os
visto extorquir o sangue dos pobres, sem se lhes dar por suas almas,
a quem não valerão no último dia montes de ouro e punhados de
diamantes! E Deus me é testemunha de que, muitas vezes forçado
a receber exorbitantes quantias por aquilo que de graça mui bem
poderia ter feito, o sono me fugia dos olhos largas horas da noite,
cogitando os meios por que tornaria aos pobres o suor de seu rosto,
sem que aqueles a quem faziam mal minhas tenções o percebessem.
E sempre os achava: ora a viúva que morria de fome; logo a órfã
que não achava casamento por causa de um dote; depois o obreiro
enfermo, ou impossibilitado de trabalhar por lesão. Sempre, sempre
o Senhor me deparava com quem eu reparasse as injustiças de muitos.
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E quisera eu ter tantos pecados menos, como de vezes o oiro
molhado pelas lágrimas de sangue do oprimido tornou a ir de
minha mão enxugá-las na daquele que as vertera! Numa dessas
ocasiões de insônia, é verdade, mas que sempre valiam um pouco
mais do que o sono terrível do criminoso, numa dessas noites
apareceu-me aquela igreja lá do alto esburacada e suja, vergonha
daqueles que tantas oitavas pediam aos fregueses por direitos
paroquiais, benesses e pés de altar. E disse entre mim: “esse dinheiro
que aí está é dos pobres; não serviria para desculpar-se comigo o
gasto, a falta de caridade cristã e a cobiça de alguns, que fizeram
com que mo dessem. Pois bem, chamemos os obreiros pobres para
consertar essa pequena igreja, e dobrando-lhes o salário faremos
uma restituição”.
- É sempre com [o] que Vossa Reverendíssima desculpa os
desperdícios, resmungou a velha criada; sempre restituições, sempre!
Nem que tivesse recebido em má parte quanto oiro saiu das Minas
o ano passado.
- Oxalá que o tivera recebido!
- Havia de gastá-lo com os de fora em um mês, e depois
passar muitas semanas à míngua. Primeiro nós e depois vós, diz
todo o mundo.
Era a tal velha, como Vs. Ms. não querem talvez que eu diga,
uma das sementes que deviam produzir este século do eu em que
vivemos: moral depravada, que dava bem que fazer ao bom padre
Anselmo, quando seu coração bondoso punha na mão dos pobres o
que ela mais desejara ver ao canto da arca em sujo saquitel, ou cano
de esfarrapada meia.
O padre olhou os dois mancebos como para lhes perguntar se
partilhavam a opinião de Angélica; porém o rosto de Pedro expressa
a ansiedade com que ele espera, deseja e teme o fim da narração;
o de Julião, o aborrecimento da criança, que vê interrompida a
história que o distrai. Satisfeito de sua muda interrogação, o padre
continua nestes termos:
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- Resolvido por mim o conserto, e comprados os materiais,
chamei os obreiros mais pobres, que haviam chegado à minha
notícia, em cujo número entrou meu irmão Antônio de Viterbo...
- De Viterbo, exclamou Pedro! Que dizeis, senhor?
- Antônio de Viterbo, meu irmão e teu pai.
- E onde está ele?
- Acolá, disse Anselmo apontando para o céu! E vendo o mancebo
esmorecido deixar cair sobre o peito sua bela cabeça, acrescentou:
- Mas vede como é de suma bondade Aquele que tudo rege!
No mesmo dia em que arranca tua mãe aos sofrimentos deste
mundo, nesse mesmo...
- Me dá em vós um segundo pai, disse Pedro lançando-se-lhe
nos braços!
- Sim, um segundo pai! Eu o serei por dever meu, e porque
é vontade do Senhor, pois guiou meus passos. Louvemo-lo em
suas determinações sempre justas, ainda que muitas vezes à nossa
ignorância pareçam o contrário.
E continuou assim:
- Reunidos os materiais e obreiros, demos começo ao conserto
da igrejinha, sob a direção de teu pai, que era entendido em seu
ofício. Progredia a obra sem acidente e muito a gosto de oficiais e
mestres, que eu visitava todas as tardes, não para que minha presença
ativasse a obra, mas para regozijar-me com os progressos que ela
fazia, rever-me nessas paredes alvas e, deixai que o diga, para ouvir
esses homens em sua linguagem, filha do coração, chamar-me seu
benfeitor. Era uma fraqueza, mas quem é esse tão forte que nunca
teve um desvio que se exprobrar?
Ia, pois, ouvir esses pobres e animá-los, e à noite acompanhava-me
teu pai até aqui, onde ele morou todo o tempo que viveu em
Mariana. Depois da ceia gastávamos algumas horas em falar de
nossa obra, de alguns moços que se distinguiam no trabalho, de
tua mãe e de ti mesmo, que eras bem pequenino e o seu único
pensamento. Uma tarde fui encontrá-lo pensativo diante duma
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pequena cruz de pedra, obra prima de seu engenho, à qual faltavam
inda alguns toques.
- Irmão meu, lhe disse, estás admirando os primores de
tua obra?
- Provera a Deus que assim fora, me disse ele, levantando a
cabeça e deixando-me ver o rosto pálido e desfigurado! Oh, que se eu
pensara nessas talhas, não teria o inferno aqui dentro!! Lede, irmão,
lede esta carta. E pôs em minha mão um papel machucado, no qual
apenas se podiam ler estas palavras: “No caminho do Rio te digo eu
que vai ela. Apressa-te, e por minha alma que apanharemos um e
outra...”.
- Que uma bala os apanhe! Eu, correr após uma mulher infame
que me foge?! Não serei tão insensato. E logo se lançando ao papel
que eu tinha nas mãos, correu-o por os olhos e leu nele coisas que eu
não tinha enxergado. Depois, rasgando-o em mil partes:
- Levaram-no, exclamou o desgraçado! Levaram-no; mas ao
fim do mundo os seguirei eu! Mesmo no inferno que se escondam,
saberei descobri-los e arrebatar-lhes meu filho! Oh, meu pobre filho,
que esses miseráveis levam...
- E caiu no chão sem movimento. Todos se acercaram, e,
aproveitando-me do seu desmaio, fiz conduzi-lo à casa, onde
permaneceu muitos dias em um estado digno de lástima. Mal
cobrou a razão, não houve forças humanas que pudessem desviá-lo
da estrada do Rio, onde se meteu inda doente, a pé e sem esperar ao
menos que Angélica lhe aprontasse uma pequena mala com roupa.
Foi, e, antes de chegar à cidade, já uma carta minha havia
posto em atividade amigos, que preveniam as autoridades e olhavam
a estrada de Minas. E de tal sorte se houveram, que por duas vezes
os fugitivos lhes estiveram nas mãos. Perseguidos por Antônio e por
meus amigos, Clara Júlia e seu roubador voltaram sobre os mesmos
passos e desapareceram na vastidão da província, onde por alguns
meses foram baldados os esforços da polícia para descobri-los. E teu
pai, com o desespero no coração, voltou a Mariana.
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Passaram muitas semanas, que eu gastei sem proveito
em consolá-lo. Trabalhava ele, porém as cantilenas que dantes
acompanhavam o bater compassado da maceta no cinzel, essas
nunca mais se ouviram, nem sequer uma palavra pela qual eu pudesse
apreciar o estado dessa alma despedaçada. Se o não conhecera eu no
sumir de suas faces, encovar dos olhos: finava-se! Ai, foi a primeira
vez que conheci bem o que era a desgraça, pois que tão perto de
mim ela fazia decair lentamente na sepultura meu pobre irmão!!
Já tinha perdido a esperança de ver outra vez a alegria sobre
seu rosto, e com ela a saúde e a vida, quando uma tarde entrou
por essa porta um rapaz, que eu conhecera em Vila Rica, escravo
de meu protetor e mestre. Trazia-me uma carta de Clara Júlia, na
qual li o arrependimento de uma desgraçada e criminosa esposa, que
teme a presença de seu marido, justamente indignado, e aborrece a
do miserável que a havia feito despenhar no abismo. Fiz partir logo
o mesmo rapaz com direção ao arraial de Santa Luzia, que de lá me
vinha a carta de tua mãe, e após ele parti eu na esperança de encontrá-la
inda e conduzi-la a Mariana, que esperava eu fazer dela, com ajuda
do Senhor, uma boa mãe e uma boa esposa, porque o criminoso que
confessa o delito humildemente vai adiantado no arrependimento.
Parti, deixando Angélica instruída do motivo que me levava
fora da cidade. E por muita pressa que me desse na viagem, quando
cheguei a Santa Luzia já ali encontrei teu pai, que, tendo sabido por
Angélica o motivo de minha viagem, caminhara noite e dia.
- Para o que tu vinhas, irmão, ambos chegamos tarde, me disse
ele com uma tranquilidade horrorosa. Porém eu não perderei os
meus passos.
- E não sabes para onde ela se foi?
- Perguntá-lo a quem, a ele?! Sim, sim, esta noite o farei, e
por minha alma que de sua boca ninguém saberá uma só palavra
desta nossa conversação! E, tirando de uma bainha de prata larga
e pontiaguda faca, ria como um louco, mas um riso que me fazia
gelar de susto.
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- Tive medo de seu aspecto feroz e ameaçador! Parecia-me
vê-lo já com as mãos tintas em sangue, preso como assassino e...
Oh, meu Deus, foi um dia terrível! Roguei-o de joelhos por amor
de seu filho, pela alma de nosso pai, de nossa mãe, que nos viam
do céu... Ah, surdo e implacável repeliu-me e continuou na tenção
feia que se havia proposto! Só me restava um meio, e era proteger
esse miserável para salvar meu irmão de cometer um crime.
Empreguei-o, e nunca se verificou tão horrendamente, como logo
verás, esse refrão na verdade ímpio, e é que: “quem o seu inimigo
poupa, nas mãos lhe morre”.
Nada tínhamos que fazer em Santa Luzia, porque de tua mãe
não ficara rasto, e, de seu sedutor, o apaguei eu de tal sorte que teu
pai, cansado de buscá-lo inutilmente, consentiu em partir comigo
para Mariana. Chegado aí, entregou-se com uma sorte de furor
aos trabalhos, que muitas e repetidas vezes era mister arrancá-lo à
viva força de sobre a pedra. Primores d’arte saíram de suas mãos,
magníficas obras que o tempo não saberá dizer foram começadas ao
som de pungentes gemidos, e que as rendilhou seu cinzel amolecidas
com lágrimas!
- É o que ficará de mim sobre a terra, dizia ele, varrendo
tristemente as lascas de pedra, que escondiam as flores de um vaso,
os lavrados da pirâmide, ou as asas de um querubim. Meu filho
nem saberá o nome de seu pai, que esses malvados terão o cuidado
de ocultar-lho, e nada mais tenho que ateste minha existência aos
futuros neste vale de misérias e dores.
- Desde aquele fatal e triste dia, em que teu pai recebera a desastrosa
carta, ficara lá para um canto imperfeita e coberta de terra a pequena
cruz, que nessa época seu cinzel tirava de um pedaço de bruta pedra.
Mão invisível lha descobriu, e olhos de quem por aí passava ficavam
presos dessas sutis rendilhas, porém, mudos, não ousavam sequer pedir
que fosse tirada essa maravilha do lugar onde estava exposta às injúrias
do tempo e do acaso. Um dia teu pai a enxergou também e, quando eu
esperava um acesso de furor, com voz triste:
A cruz de pedra

305

- É preciso acabá-la, me disse. Servirá para minha sepultura,
se tu o consentes, irmão meu.
- Havia tanta melancolia, tanta dor, tanta resignação nestas
poucas palavras, que minha voz presa na garganta não pôde
responder-lhe. Havia mais o pressentimento, esse grito do coração,
que muitas vezes não cremos, e que raras mente. Foi continuada a
obra da primorosa cruz com o mesmo afinco e fervor que as demais
que suas mãos haviam feito. E já contávamos o dia em que seria
acabada, quando na tarde de uma sexta-feira, entre as seis e sete
horas, um tiro de pistola chamou lá para a banda da encosta oficiais
e serventes, que recolhiam as ferramentas, e que viram pela estrada
de cima ir-se um cavaleiro a largo trote a caminho da Passagem.
Todos se admiraram de não o ter visto passar junto da igreja,
porque, se viera pela ladeira, não havia outro caminho trilhado que
senão este, e se vinha lá das partes de Vila Rica, porque tornava
sobre os mesmos passos? Correram ao lugar onde teu pai trabalhava
retirado e acharam-no quase de joelhos, com a cabeça encostada a
um dos braços da cruz, morto... Pobre irmão!
- E quem foi ele, disse Pedro levando a mão ao cano da bota e
levantando-se? Quem foi esse que matou meu pai?!!
- De que te servira conhecê-lo e saber o seu nome? O Senhor se
encarregará de castigar o criminoso.
- Oh, não, não! Por essa cruz, que o sangue de meu pai tingiu,
juro que o assassino vil e covarde morrerá má morte às minhas mãos!!
- Tu, matares meu pai, disse Julião, levantando-se também e
travando com força do braço de seu irmão! Não te lembras que tem
ele um filho, que atravessará seu corpo diante de tua faca e o saberá
defender contra o mundo inteiro?
Era o que Anselmo havia previsto antes do começar a narração.
O ódio dos dois irmãos devia nascer no mesmo instante em que Pedro
soubesse quem tinha sido o assassino de seu pai; ódio que talvez as
admoestações do bom velho não poderiam arrancar do coração do
implacável Viterbo. Por isso calara ele um nome odioso mesmo a seus
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ouvidos e calara inda certas circunstâncias, que poderiam revelá-lo.
Os olhos de Pedro de Viterbo perderam todavia a expressão feroz
que as últimas palavras do tio e do irmão haviam produzido; sua
testa desenrugou-se; dir-se-ia que algum espírito bem aventurado se
lembrara dele chamando-o à razão.
Mas, ah, como se enganara quem assim pensasse! Essa revolução
súbita era o resultado de um mau pensamento: o assassino de
Antônio de Viterbo tinha sido o roubador de sua mulher e era o pai
de Julião; mas quem era ele? Como se chamava e onde vivia? Uma
pergunta abriria os olhos do imprudente mancebo, que com seu
arrebatamento denunciara metade do segredo; sua ameaça fecharia
sem remissão a boca do tio. Era preciso fingir que se resignava e
esperar do tempo, ou do acaso, um nome, uma indicação que o
levasse defronte desse homem, que sem piedade lhe roubara mãe e
pai. Foi portanto com voz branda e hipócrita que ele se dirigiu ao
bom padre Anselmo:
- E a cruz, essa última obra saída das mãos de meu desgraçado pai?
- Na parede da igreja do lado do Evangelho e rente de sua
sepultura a acharás, meu filho.
- E não poderá haver modo com que essa cruz me pertença?
Eu a quero, será minha herança querida!!
E ele falava do fundo do coração agora; suas lágrimas não eram
mentirosas.
- Pois bem, tu a terás, disse Anselmo. Porém lembra-te que,
pondo-a em tuas mãos, me jurarás sobre ela de renunciar e esquecer
o primeiro juramento que por ela fizeste, juramento que o Senhor
não pode ter recebido!
O mancebo tremeu. Sua mão direita foi lentamente até sobre
o coração, que disse lá dentro: “não; eu não posso fazer o que me
pedes!” Depois se deixou cair numa cadeira com as mãos diante
dos olhos, como para que não se pudesse ler neles o que o coração
dissera. Anselmo e Julião, enganados pela aparente tranquilidade
de Pedro e temerosos de que a menor palavra que aventurassem
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despertaria o vulcão dormente, permaneciam silenciosos, e contra
gosto da feminil curiosidade de Angélica, que estranha e simples
ouvinte desejava saber o resto da história, se resto havia; ou senão,
que lhe fossem explicadas certas circunstâncias, que haviam ficado
algum tanto em escuro.
- Mas como foi que vieram estes moços a Mariana, disse ela,
em procura de sua mãe, se eles a não conheciam, se não sabiam até
de sua existência neste mundo?
- A pergunta é natural, disse Pedro de Viterbo com ansiedade.
Porém creio que não haverá quem possa responder-vos, boa mulher,
porque eu não o sei.
E olhou de revés para o irmão, como para fazer com que ele falasse.
- Poderei eu fazê-lo, disse o inexperto mancebo, apanhado
miseravelmente no laço que a curiosidade da velha e a astúcia de
Pedro lhe armaram.
- Pois contai-nos isso. Vossa Reverendíssima não quererá sabê-lo,
continuou Angélica, vendo o padre abanar com a cabeça, olhando a
furto para seu sobrinho Pedro?
- A noite vai adiantada, e estes moços precisam de descanso,
Angélica. Vai mostrar-lhes seus quartos.
Julião e Pedro levantaram-se e, um e outro apertando a
mão de Anselmo, seguiram a velha, que sustendo a custo um
magno candeeiro de latão, do qual por correntes pendiam baldes,
tesouras, apagadores e inúmeras outras peças de ignorado uso,
abriu caminho dando tremendos pontapés num pobre gato, que a
seu modo a afagava roçando-se por o [sai]ão de baeta cor de rosa
debruado de tafetá azul ferrete, ordinário traje das mulheres do
país por tempos de frio.
Alguns dias depois, tendo saído Pedro e Anselmo, a velha
aproveitou a ausência dos dois para se informar plenamente de tudo
quanto a prudência do bom velho ocultara com a súbita despedida
dos dois mancebos.
- Meu Deus, deve ser bem triste não ter conhecido sua mãe!
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Pois não fostes vós criado a seus peitos, senhor Julião?
- Senhora si.
- Mas como a não conhecestes?
- Eu era bem pequeno, quando ela me enviou para meu pai.
- Ah, ela vos enviou para vosso pai! Ora dizei-me, se vos apraz,
como foi isso.
- Tinha eu apenas um ano, quando minha mãe, deixando
arrebatadamente o arraial de Santa Luzia, me enviou para a fazenda
de S. C., onde meu pai se havia refugiado dês que, perseguidos por
Antônio de Viterbo junto do Rio de Janeiro, tornaram a entrar na
província. Logo que meu pai foi ciente de tão estranha e furtiva
partida, correu ao arraial, onde, em lugar daquela que procurava,
encontrou seu inimigo, em cujas mãos teria deixado a vida, se não
fora vosso amo, que ele não conhecia como irmão de Antônio de
Viterbo. Deixando apressurado Santa Luzia, não tivera tempo de
informar-se do caminho que minha mãe tomara, porém sabendo
que ela nascera em C. A., para aí se dirigiu, depois de me haver
tomado em caminho.
Poucos dias havia que, com efeito, ela aí passara, mas só tinha
falhado o tempo preciso para recomendar à clemência de uma
velha tia seu filho Pedro, de idade de três anos, em cuja companhia
fiquei eu, pagando meu pai largamente as despesas que pudessem
ser feitas com a minha criação. Muitos meses vagou meu pai, sem
que o mais leve indício o esperançasse. Até que enfim uma dona,
que ele conhecera na vila de P***, lhe afiançou que no último dia
de sua partida encontrara minha mãe em Vila Rica, e ela ia apenas
cinco jornadas de tropa desviada. Mau e cansado era o cavalo que
meu pai montava; já vinha descendo a noite quando recebeu tal
notícia, mas no outro dia ao sol posto descia o Itacolomi, e meia
hora depois procurava toda a vila, sem que a mais estreita viela
escapasse à sua indagação.
Três dias e três noites gastou meu pai sem proveito e na
manhã do quarto, desesperado e sem atentar no que fazia, largou
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o cavalo a caminho de Mariana. Chegando à Passagem, receoso
de ser conhecido logo, entrando na cidade por o alto de São Pedro,
e sabendo que Antônio de Viterbo trabalhava na igrejinha do morro,
tomou o caminho de cima, e pelas 11 horas do dia, deixando no
mato seu cavalo travado, aproximou-se das obras, sem ter sido
sentido por nenhum dos trabalhadores. Passar em frente da igreja
era expor-se a perder o fruto de sua temeridade, por isso deixou ele
o caminho trilhado à direita e abriu picada pela encosta até o rio; e
tornando a subir lá bem longe, ganhou o meio da ladeira e entrou
em Mariana.
Foram inúteis suas passadas, que minha mãe não estava aí.
Ao descair do sol, voltando pelo mesmo caminho para onde havia
deixado seu cavalo, viu meu pai um dos obreiros, que distante da
igreja trabalhava debaixo de um coberto. Aproximou-se dele com
tenção de perguntar-lhe por Antônio de Viterbo e saber, conversa
travada, se a mulher vivia em sua companhia. Qual não seria sua
estupefação reconhecendo no obreiro o mesmo Antônio de Viterbo,
por quem foi também reconhecido?! Seus dias estavam à mercê de
seu inimigo, que avançando para ele...
- Aleive; mentira, filho do assassino, disse Pedro abrindo
estrepitosamente a porta! Tu queres desculpar o covarde e infame, não?
Pois bem, dize-me como se explicará esse tiro, que fere o provocador
pelas costas e à queima-roupa? Como é que vinte pessoas, por mim
interrogadas, mentem afirmando que meu pai foi encontrado morto
junto de sua obra, sem que se visse rastro de sangue que mostrasse
ter ele sido ferido sequer a quatro passos de distância?!
Julião de Villas Boas – que agora sei eu teu sobrenome –;
Julião, teu pai é um cão refece, que abusou vilmente da confiança de
um amigo! Teu pai é um infame traidor que, para levar a cabo seus
malvados intentos, não teve pejo de pôr nas orelhas do mundo um
segredo, que a inocência de uma criança lhe revelara!! Enfim, teu pai
é um covarde assassino, que rojando pelas ervas esperou oito horas o
instante de fazer fogo sobre um homem descuidado e sem armas!!!...
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Oh, vileza por vileza, traição por traição, assassínio por assassínio lhe
pagarei eu! Jurei-o por esta cruz, que não sairá diante de meus olhos.
No limiar da porta, pálido e com as mãos violentamente
apertadas contra o peito, Anselmo aguardava o instante em que sua
voz pudesse dominar a de Pedro. E, vendo-o pousar a cruz sobre
uma mesa e prestes a recomeçar:
- Pedro, lhe disse ele com essa inflexão que o ponto de
exclamação mal exprime, nesse tom que só pode tomar voz de pai
ou de juiz!
E o mancebo, que um segundo antes arrostaria com o mais
sanhudo tigre, que não saberia empalidecer na presença do maior
perigo, fechou os olhos para não enxergar o carregado, mas venerando
rosto do ancião.
- Que foi que me prometeste, Pedro, continuou Anselmo
depois de larga pausa?
- Tudo quanto tenho cumprido; tudo quanto hei de cumprir,
porque minha boca não mentirá, tio meu!
- Não, Pedro; tua calma era fingida, e eis a primeira falta. Tua
sonhas vingança e alimentas ódio...
- Contra ele, interrompeu vivamente o mancebo, apontando
seu irmão? Não, oh, não! Prometi-vos amá-lo sempre; assim farei.
Minha desesperação despejou contra ele palavras injuriosas, que
me arrependo de haver dito. Porém Deus me defenda; se alguém se
atravessar diante do assassino de meu pai!...
- Que horrível pensamento!
- Tio meu, o Senhor não há de permitir que eu molhe minhas
mãos no sangue de um irmão.
Anselmo ajoelhou-se e rezou. Não era voz, nem poder de
homem quem poderia chamar à razão esse pobre moço, que em
sua cega ignorância se arbitrava em juiz e executor de sua mesma
vingança, e que, humilhando-se um instante antes em presença do
tio por haver injuriado o irmão, deixava agora sem tremer de horror
passar em sua mente as mais terríveis e sanguinárias ideias a respeito
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dele mesmo. Quanto é digna de compaixão a desgraçada, orgulhosa
e ignorante mocidade!
No outro dia de madrugada partiram os dois mancebos de
Mariana. Ambos dormindo no mesmo rancho, comendo à mesma
mesa, percorrendo alapar (sic) a mesma estrada, porém seus olhos
não se encontravam mais. Até que no rancho de C***, retomando
a tropa, Julião adiantou duas jornadas por separar-se de Pedro de
Viterbo, que, conhecendo-lhe a intenção, falhou também dois dias,
metendo-se destarte um intervalo de dez léguas, ou pouco mais,
entre um e outro. Julião de Villas Boas, tirando quanto lhe foi
possível, chegou em breves dias ao porto da Estrela. Aí vendeu as
cargas que levava e, sem ir à cidade, carregando a tropa de sal, voltou
à província. Pedro, tendo vendido os dois lotes que trazia encostados
à tropa de seu irmão, desapareceu aos olhos de todos. Três ou quatro
anos depois, Anselmo e Angélica choravam sobre seu cadáver,
horrorosamente mutilado por um paulista em uma pendência por
causa de amores, cerca de duas léguas e meia além de Mariana.

IV
Hão de permitir-me Vs. Ms. que eu transponha um espaço de
18 anos, em que nada ocorreu de notável mais do que o casamento
de Julião e a sentida morte do reverendo padre Anselmo de Viterbo.
E que, sem ter feito previamente conhecidas as novas personagens
que vão entrar nesta minha mui verídica história, comece este
capítulo apresentando-lhos e a casa onde se encontram.
Esta é grande e sólida, também por serem as suas paredes
de cal e pedra, coisa muito rara naqueles tempos. Na tarde de um
dos dias de agosto do ano de 1767, em uma das mais espaçosas,
bem que sombrias, salas desta casa estavam reunidas quatro
pessoas todas ocupadas, e desta sorte: junto de uma janela, que
dava sobre formoso e extenso pomar, uma linda menina de até
quatorze anos bordava no canto de alvo e finíssimo lenço um
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ramalhete de flores. Lendo perto dela, uma senhora que, apesar da
extrema palidez que lhe cobria o rosto e de algumas rugas, talvez
prematuras, bem mostrava ter sido bela. Finalmente, à roda de
uma mesa de pau preto, cujos pés torneados à guisa de parafuso
de Arquimedes indicavam um século pelo menos de idade, dois
homens profundamente recolhidos e que só davam sinais de vida
quando, de espaço a espaço, uma folha de papel rangendo sob
seus dedos descaía da direita para a esquerda, acompanhando-a
igual movimento de cabeça. Folha de papel amarelada, coberta
de garatujas, que naqueles tempos se chamavam letras e que dão
hoje que suar aos paleógrafos. Se as fisionomias dos dois fossem
um pouco mais recomendáveis, qualquer os teria tomado por
apreciadores de antigualhas, julgando que os tais pergaminhos
seriam valiosos palimpsestos, e que de tão aturada atenção resultaria
um trecho inédito do eloquente Cícero. Mas, qual?! Bem sabiam
eles que a Niobe das nações se distendera por sobre os sete montes
a um brado do pupilo de Fáustulo e daqueles que o precederam!
E se alguém lhes tivera falado no bisavô materno do fundador de
Roma, julgando eles que havia troca do r, lançariam o pescoço pela
janela para observar o terreiro, onde grunhiam suas esperanças.
Ora bem, eis aí os lugares e as pessoas. Agora é tempo que eu
comece, porque o que vai dito não é mais do que uma indicação, e
indicação que destruiu minha advertência, pois que não faltará por
aí quem diga, e sem me fazer injustiça, que o exórdio, e o que vai
acima escrito, são uma e mesma coisa e que portanto o ex abrupto
ficou no tinteiro. Remendemos pelo diálogo.
- Nada; a força arreda-se com a força! Para que chicanas de
justiça, perda de tempo e de dinheiro? A força arreda-se com a força,
tenho dito!!
E as duas senhoras voltaram-se espontaneamente, deixando cair
uma o livro, outra o bordado. O mais moço dos dois homens saltou
na cadeira, como se lhe tivessem aplicado agudo beliscão, e cravou
espantados olhos naquele que acabava de falar. Depois, todos três
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olharam com angústia para os papéis espalhados no chão pela mão
raivosa do velho e, seguindo-o com a vista até a porta por onde se fora,
olharam-se entre si, dizendo com lastimosa voz um após outro:
- Não há mais esperança!
Profundo silêncio sucedeu à cena que acabo de descrever.
E que mais resta ao homem sem esperança senão o mudo sofrimento?
O homem que ficara levantou-se, juntou os papéis e, depois de ter
olhado com tristeza para as duas senhoras, deixou também a sala.
- Minha pobre Camila, disse enfim a mais velha das duas,
abrindo os braços, onde se precipitou a outra! É preciso esquecê-lo,
que o rancor de teu avô, tanto tempo encoberto, rebentou e não
haverá contê-lo.
- Pois não hei de casar com ele, minha querida mãe?
- E que havemos de fazer, se teu avô não quiser?
- Mas, papá...
- Oh, primeiro é ele filho e tem que obedecer! Que feia lição
te daria, se esquecesse que o era?! Aprende com ele a respeitar como
decretos naturais as vontades de um pai, mas descansa no amor de
tua mãe. Eu farei tudo por conciliar teu avô com o pai de Eduardo.
Porém, se surdo às minhas súplicas não quiser um ou outro ceder
esses palmos de terra, que nada valem, fazendo assim nossa desgraça,
é preciso esquecer Eduardo, não o ver mais e resignar-te.
- Oh, minha mãe, como não o ver mais???
- Fugindo-lhe, minha pobre Camila, fugindo-lhe! Iremos para
o Rio, onde eu mais quero que tu estejas. Queres tu ir? Esta solidão
faz mal à tua alma sensível.
A moça escondeu o rosto inundado de lágrimas no seio de sua
mãe, que grande força havia mister para poder conter as suas. E assim
abraçadas estiveram largo tempo, até que veio transitória calma.
Em uma das ruas do pomar ia neste tempo calorosa contestação
entre os dois que haviam abandonado a sala:
- Por minha alma! Não se dirá que veio um fidalgote lá da
cidade pôr o freio no velho Villas Boas! Vais, se duvidas do que
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te digo, vais enxergar com teus próprios olhos como os marcos
avançam todos os dias por nossas terras, sem que ao menos haja
a precaução de tapar os buracos, que eles ocuparam o dia antes.
Enquanto o filho com suas palavras espiritadas nos entretinha
nas compridas noites, o velhaco do pai furtava-me braças de
terreno! E eu deixando-me roubar só para condescender com teus
escrúpulos?!
- Porém, meu pai, o nosso vizinho só está em sua fazenda há
três meses, e por isso...
- Que estás aí dizendo? Que tem que esteja há só três meses?
Prova isso contra ele, porque se em tão pouco me roubou mais de
cento e quarenta braças de terra, quantas se me não irão em um ano?
- Mas, eu só queria dizer que o filho não era...
- O filho? É tão bom como o pai! Não me enganam esses casacas.
- Todavia, talvez façamos bem mal se lhes fecharmos agora
nossa porta.
- Que queres dizer com isso!? Acaso precisas tu de suas oitavas?
Pois olha, eu não preciso; e como é minha porta que fecho, não dou
satisfações a ninguém.
- Fazei como vos aprouver, mas como também eu sou pai e
dói-me no fundo do coração os sofrimentos de minha filha,
peço-vos que não leveis a mal mandá-la eu para o Rio...
- Para lá a casares com esse donzel, não?
- E faria um mau casamento, meu pai?
- Ora, Julião, tu és um insensato. Pois não te lembras que me
pediu sua mão o ano passado meu compadre Francisco?
- Bem me lembro. E lembro-me ainda mais, que ele tinha nessa
época quarenta e sete anos, e Camila apenas tem quinze.
- E não te lembras que possuía então setenta mil cruzados e que
deve ter hoje talvez noventa?
- Lembro-me de tudo. Porém minha filha não casará com um
velho; não quero a sua desgraça.
André de Villas Boas franziu o sobrolho; e depois de meditar:
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- Também eu não o quero, disse. Mas tem ele um filho, rapaz
sacudido, e que fez seus estudos no Rio, com quem a casaremos,
ficando assim minha palavra desobrigada em parte.
Julião de Villas Boas, o nosso antigo conhecido, parou,
olhando cheio de admiração para seu pai. E na verdade havia motivo
para tal, [pois] era a primeira vez que o teimoso velho abandonava
uma resolução tomada. É porque, vendo ele a impossibilidade de
obrar à viva força, tomara o expediente de transigir com o filho.
Cruel e vingativo, só pensava em que a neta não casasse com o
moço Eduardo.
Continuaram a conversar em coisas diferentes, e depois
Julião tomou o caminho de casa e entrou na sala. As duas senhoras
procuraram ler em seus olhos as novas que lhes trazia, porém, iludindo
sua muda interrogação, aproveitou um instante favorável para fazer
um sinal a Henriqueta, sua mulher, de segui-lo fora da sala.
- O que disse teu pai, Julião?
- Está furioso, porque os marcos avançam todos os dias por
nossas terras.
- Porém a respeito de Camila e de Eduardo?
- Pois querias que eu lhe falasse em semelhante coisa? Levado
de meu amor por nossa filha deixei escapar algumas palavras, que lhe
deram a entender, não nossos intentos, mas a inclinação de Camila...
- E que disse ele?
- Que nos aprontássemos para vê-la casar com esse dissoluto
Francisco do Valle, filho.
- Meu Deus!
- E que havemos de fazer, minha Henriqueta?
- Sair desta casa, onde há treze anos eu sofro em silêncio os
maus tratos de teu pai! Fugir, para não vermos nossa desgraçada filha
vítima triste de uma louca vingança!! E ser pobre toda a vida, mas
feliz, porque a felicidade não consiste nos montes de ouro que teu pai
ajunta. Seus sonhos são terríveis; sua vida é passada em horrorosos
tormentos; de que servem pois as riquezas?!
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- Pois bem, Henriqueta, sairemos! Porém deixa que tente ainda
um último esforço; quero ver esse homem, rogar-lhe que desista de
tão loucas pretensões; convencê-lo mesmo de que é manifestamente
um roubo que ele nos faz.
- Não, meu querido Julião, deixa isso comigo. Eduardo, que há
tantos dias não aparece, e que julgamos estar doente, foi hoje visto
no caminho da vila, e talvez logo por aí venha. Por ele mandarei um
recado a seu pai para nos encontrarmos domingo próximo por ocasião
da missa. Se eu não tiver bom resultado, irás tu então falar-lhe.
- Mas talvez já seja tarde.
- Pois é possível fazer-se em quatro dias um casamento sem...
- Não é disso que falo: é dos marcos que meu pai resolveu quebrar.
- Entendo! Manda selar o meu cavalo, levá-lo adestro até a
cerca de cima e vem para me conduzires lá.
- Porém, é quase noite, minha Henriqueta.
- Oh, quando se trata da salvação de minha filha, quando se
trata de sua felicidade é sempre dia para mim! Não tenhas susto,
meu querido; quem pode fazer mal a uma pobre mulher? Depois, o
Senhor me acompanha, porque é santa minha missão.
Alguns minutos depois, Henriqueta e Julião atravessavam o
terreiro, e, em menos de uma hora, seguida de um pajem, chegava
ela à casa do pai de Eduardo.
- A tais desoras por aqui, senhora, dizia um mancebo de cerca de
dezoito anos, ajudando-a a descavalgar?! Quem vos traz tão açodada?
- O desejo de falar com vosso pai, se é possível, senhor Eduardo.
- Abancai-vos, senhora. Eu vou em cata dele, que não deve de
estar por mui longe.
- Esperai! Se lhe disserdes meu nome, talvez não queira falar-me.
- Senhora, fazei-nos tanta honra com vossa visita, que creio
isso impossível.
- Pois ide.
O moço inclinou-se e saiu, voltando logo em companhia de
seu pai. Henriqueta, que esperava encontrar um homem grosseiro
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e brutal, segundo o que tinha ouvido contar dos hábitos meio
selvagens de seu vizinho, ficou maravilhada de ver a polidez com
que a recebiam. E ficaria completamente sossegada, se o crestado
rosto do pai de Eduardo, seus olhos fundos, desinquietos e
escrutadores, sua lividez e extrema magreza e sobretudo a voz,
que parecia um dobre por finados, não lhe deixassem inda um
resto de prevenção contra esse homem, com quem pela primeira
vez falava.
- Senhora, desde muito eu desejo conhecer-vos. Pobres e
ricos apregoam vossas virtudes, e meu filho, a quem com razões
poderosas proibi vossa casa, desde que soube que a frequentava,
me tem feito de vós os maiores elogios. Porém se o acaso, talvez,
vos não trouxera aqui, decerto um de nós morreria sem ter visto o
outro. Um abismo existe entre nossas famílias; não me interrogueis
sobre meu proceder, porque me forçaríeis a desgostar-vos, não
podendo responder-vos.
- Vossas palavras assustam-me, sem compreendê-las! Não é o
acaso quem me traz por tais horas à vossa casa. Porém se vós me
proibis de interrogar-vos sobre vosso proceder, nada tenho que vos
dizer, porque ainda que trouxesse tenções de rogar-vos, não as tenho
de vos fazer vãos queixumes.
- Eu vos compreendo, senhora. Sou talvez mais feliz penetrando
vossos desenhos, sem que penetreis os meus. Mas dizei-me, é o receio
de verdes diminuir o patrimônio de vossa filha que vos traz aqui?
- Não, senhor! É o receio de ver rebentar entre vós e meu
sogro uma guerra de morte, que separará nossas famílias, quando
eu esperava que se reunissem por nossos filhos! É bem estranho que
seja eu quem venha, por assim dizer, oferecer-vos a mão de minha
filha para vosso filho. Todavia, senhor, o que não fará uma mãe, para
salvar aquilo que mais ama sobre a terra?!
- Tudo, senhora! Mas o que não deve fazer um filho por seu pai?!
- Porém, eu me lisonjeava de pensar que o vosso encontraria em
minha filha uma esposa digna de sê-lo por sua fortuna e sua educação.
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- Bastava-lhe só a condição de ser vossa filha, para que em
minha ambição de pai não desejasse para Eduardo melhor e mais
digna esposa. Porém, não atendestes em que vos disse havia um
abismo entre nossas famílias?!...
- Ouvi que o dissestes e creio que esse abismo desapareceria no
mesmo instante em que fosse por vós abandonada essa pretensão,
permiti que o diga, louca e mesquinha!
- Acreditais pois que é o interesse de algumas braças de terra
que me leva a entrar por vossa propriedade sem respeitar o direito?
- Não posso deixar de crê-lo.
- Fazeis bem, é isso.
- Então permaneceis inflexível? Deixais que seja sacrificada
minha inocente filha ao rancor de meu sogro, ou que, para salvá-la,
seja preciso que seu pai, eu e ela mesma mendiguemos um pão,
ou que o obtenha o suor de nosso rosto?!
- Não vos entendo, senhora.
- Eu me explico.
E Henriqueta relatou palavra por palavra tudo quanto sabia
da conversação que seu marido tivera com o pai nesse mesmo dia.
E quando chegou à proposta de casamento, Eduardo, que não deixava
perder uma só palavra de toda a conversação, inda que estivesse a
respeitosa distância, levantou-se pálido e deu um passo adiante da
cadeira em que estava sentado. Porém, acostumado por seu pai a não
se misturar em uma conversação onde não era interrogado e ainda
mais habituado a não falar diante dele, sem sua expressa licença,
conteve-se e tornou a cair na cadeira, esperando com ansiedade ao
termo e a uma palavra de seu pai, que lhe desse a vida e a felicidade,
ou os tormentos e a morte. Porque o triste moço amava; amava como
se ama uma só vez na vida, com toda a força de uma alma virgem.
Henriqueta parou, e Pedro de Viterbo... Meu Deus,
escapou-me!... Vá! Saibam pois Vs. Ms., por um descuido meu,
quem era o pai de Eduardo!... Pedro de Viterbo, sem gastar sequer
um segundo em meditar no que diria, com voz pesada e solene:
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- Porém esse casamento não se fará, disse. Tenho em minhas
mãos o poder de destruí-lo e destruir quantos projetos tentar o assa...
- Oh, o céu vos abençoará!
- O céu abençoar-me, disse Pedro, desvairado. Não; não!...
Eu ouço todos os dias uma voz queixosa, que não sei se me pede
vingança, se me diz que perdoe... Tremo ao descarregar o golpe,
e será preciso uma nova injúria, um novo crime, para que meu braço
fira! Porém, senhora, Eduardo não pode ser esposo de vossa filha.
Não sou eu quem o impede, é a sorte. A vós mesma talvez um dia
horrorize semelhante pensamento! Não me interrogueis, que não
posso responder-vos. Ide; vossa filha não casará com esse homem
que lhe destinam, se assim voz apraz.
Henriqueta, aterrada mais pelos gestos que pelas palavras de
Pedro de Viterbo, só entendera bem que sua filha não seria entregue
ao miserável que a coleta de um velho, insensato e cruel, escolhera
para instrumento de sua vingança. E levantando-se para sair:
- Senhora, desculpai-me se não vos acompanho, disse Pedro.
Meu filho vos servirá de guarda.
É muito natural que Vs. Ms. me façam uma observação, e vem a
ser que, tendo eu enterrado no fim do capítulo antecedente o filho do
pedreiro Antônio de Viterbo, venha ele aparecer agora, [embora] não
gordo e bem conservado, é verdade. A observação é justa, e direi a Vs. Ms.
que, se pertencera à escola ultrarromântica, me escaparia pela tangente,
dizendo com toda a gravidade que era a alma do filho mais velho de
Clara Júlia. Porém, como não tenho a honra de pertencer-lhe e faço
mais as vozes de historiador que as de romancista – apesar do título desta
minha composição –, ou mais coordenação de fatos, eis aqui a verdade:
o cadáver mutilado, que Anselmo sepultara com piedosas lágrimas, era
de um certo condutor de gado que, segundo conta a tradição, muito
se parecia com Pedro de Viterbo. E eu, para não alterar os fatos, não
tais quais ocorreram, mas tais quais foram relatados, mais quis deixar
Vs. Ms. inscientes da verdade do acontecido do que, antecipando-me,
deixar no silêncio este acontecimento um pouco extraordinário.
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Henriqueta e Eduardo, é de crer que chegassem sem acidente
a suas casas, e, se o houve, bem como se durante a viagem fizeram
algumas reflexões acerca da ininteligível linguagem de Pedro,
tal coisa não chegou à minha notícia, por isso não passará também à
de Vs. Ms. Eduardo, entrando em casa, achou o pai no mesmo lugar
em que o havia deixado. Sua fisionomia sempre impassível e glacial
tinha tomado uma expressão ainda mais horrorosa que de ordinário,
e nem o ruído das passadas de seu filho, nem a costumada saudação
da noite o retiraram de seu meditar profundo. De espaço a espaço,
palavras soltas e sem nexo lhe saíam dos lábios trêmulos e ressecados:
- Não, disse ele por fim, levantando-se! Eu não o consentirei
hoje, eles não o consentirão talvez amanhã; quem sabe se mesmo
esta noite o instante tanto tempo esperado... Vamos!
E saiu, sem ter reparado no filho, que junto dele tremia de
pavor. Saiu, como era seu costume, só, embrulhado em poncho de
escura cor, sob o qual se escondia mortífera arma de fogo, como
ninguém ainda tinha visto. Era uma pistola de seis canos que,
mediante diabólico artifício, apresentava seis ouvidos diferentes a
um só cão, rodando bipartida junto do gatilho.
Alta noite voltou à casa, e Eduardo, que não pudera conciliar
o sono, ouviu-o inda muito tempo passear a largos passos por seu
quarto; depois tudo ficou em silêncio. No outro dia de manhã cedo,
Pedro entrou no quarto de seu filho, que, vestido e calçado como na
véspera, adormecera sobre uma cadeira. Tinha pendente ao pescoço,
porém apertada na mão direita, uma miniatura que representava
uma criança de três para quatro anos sentada nos joelhos de um
homem, cujo rosto era tapado pelos dedos do mancebo.
- Desgraçadas vítimas do rancor de dois insensatos, disse
Pedro, afastando-se até a porta! Oh, terrível juramento, que me fazes
esquecer o filho para vingar meu pai!! E esse monstro que, só porque
julga ferir-me, não duvida sacrificar sua própria neta?! Ah, que se
ele soubera contra quem se dirige sua vingança!... Miserável, eu vou
destruir teus infames projetos!
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E logo, cavalgando soberba mula, deixou a fazenda, seguindo em
direção a Barbacena. Quase pelo meio dia desmontava à porta de uma
casa de humilde aparência, habitação do usurário Francisco do Valle,
digno compadre e particular amigo do velho André de Villas Boas.
- Quem sois vós, disse o dono da casa, cobrindo com as mãos
alguns castelos de meias dobras e espantado da sem-cerimônia de
Pedro, que, sem se fazer anunciar, havia entrado?
- Sou um homem que nunca vistes, cujo nome conheceis
muito bem: chamam-me Pedro Anselmo.
- Oh, senhor! E como não vos conheci antes de me dizerdes
vosso nome! A probidade que transluz em vosso rosto, a bondade de
vosso coração expressa em vossas palavras; ah, desculpai-me!
E Pedro de Viterbo sorria despeitoso a cada palavra mentirosa
do abjeto adulador, que, não a ele, mas à sua fortuna, fazia tão
lisonjeiro acolhimento.
- Vós sabeis que todos os meus negócios são feitos em mui
poucas palavras...
- [Sim], haja vista o arranjo que fizemos há sete anos. Apenas
vos disse em minha carta de... Não me lembro; apenas vos disse
quanto me aprazia pela minha boa fazenda da Roqueira, [e], sem
regatear, me enviastes em boa moeda seu importe.
- Bem, muito bem. Estimo que vos lembreis que não gasto
cumprimentos, quando se trata de negócios. Todavia não venho
propor-vos hoje uma venda, nem tampouco uma compra.
- Então, senhor, o que será, disse o velho usurário, açucarando
a voz como o miar do gato que sente o cheiro das viandas?
- Apenas uma garantia condicional de certa dívida.
O velho arregalou os pequenos olhos.
- Não vos posso entender!
- Eis a explicação: não tendes em vossas mãos um crédito, ou
diferentes créditos, no valor de quatorze mil cruzados, os quais são
assinados por André de Villas Boas?
- É verdade.
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- Pois essa dívida está perdida; ele não tem por onde vo-los pagar.
- E a sua fazenda?
- Não lhe pertence; é minha.
- Vós a comprastes, senhor Pedro Anselmo?!
- É verdade, porém não a ele: comprei o direito de persegui-lo
como um falsário ou como herdeiro de um falsário, que por meio de
um testamento...
- Oh, isto é horroroso, disse Francisco do Valle, apertando as
mãos na cabeça! Estou perdido; quatorze mil cruzados!
- Nem vós ficareis perdido, se não os receberdes; nem os
perdereis, se me quiserdes ouvir por um pouco.
- Falai, senhor, disse o velho, pondo uma mão em cada joelho e
estendendo o pescoço! Falai, eu vos estou ouvindo; vedes?
- Haveis um filho de vinte e tantos anos, não é assim?
- Senhor si, o meu Francisco.
- Prometo, se o casardes com a neta de vosso devedor, esperar
quatro anos para que vos seja paga essa dívida.
- Que dizeis, senhor! É esse tratante de meu compadre quem
vos manda?
- Eu não venho a mandados de ninguém. E, que viesse, seria
isso indiferente. Vede se vos convém minha proposta.
- Nunca! Seria vestir a camisa para a tirar logo, e a pele com ela!
- Então não vos convém?
- Não, não! Antes perder os quatorze mil cruzados. Mas, senhor
Pedro Anselmo, por que não esperais sequer dois anos?
- E por que não aceitais vós minhas condições, e esperarei, não
dois, porém quatro?
- Porque nisso me vai grande prejuízo!
- Eis a razão porque não espero eu. Porém nada farei este mês,
que vos deixo para refletirdes; e enquanto não falais com vosso
compadre, que decerto virá propor-vos o casamento de sua neta com
vosso filho. Pode ser que ele seja mais feliz em sua negociação do que
eu fui. E, em tal caso, não dareis palavra antes de avisar-me.
A cruz de pedra

323

- Eu, dar palavra? Que ele venha para cá!
- Atendei; é preciso que meu nome não seja proferido; que
nada respire de quanto acabo de dizer-vos. O interesse é vosso.
- Isso me custará bastante, porém vós o mandais, obedecerei.
E ambos se despediram, um com o desespero no coração,
o outro, satisfeito de sua lembrança em pedir o que não desejava,
mas desconfiado, porque temia que em sua ira e vileza não fosse
divulgar o usurário um segredo, de que pretendia fazer terrível uso
contra seu inimigo.

V - Quem com ferro mata, com ferro morre
Antes que a viração da tarde tivesse apagado da estrada as pegadas
da cavalgadura de Pedro, uma outra mula, coxeando por sobre elas,
ia a caminho da fazenda de André de Villas Boas. Francisco do Valle não
pudera jantar com a terrível ideia de se lhe irem quatorze mil cruzados
ao vento. Queria falar, que o silêncio, deixando-o consigo mesmo,
despedaçava sua alma. Mas falar com quem? Todos o aborreciam;
e se ele tivesse a loucura de proferir uma só palavra que o traísse,
o riso e escárnio seriam a paga de sua imprudência. A noite, sobretudo,
a pavorosa e carregada noite fazia-o gelar de susto. Como lhe seria
possível fechar as pálpebras sem ir visitar um desvão do telhado, onde,
entre farrapos e cacos, havia um cofre não pequeno cheio de loiras?
Como lhe seria possível adormecer, olhando-as e lembrando-se das
irmãs que andavam em tão grande perigo?
Por isso mandara ele selar e enfrear o faminto animal, que [a] má
sorte lhe pusera nas mãos, na esperança de, com manhas e artifícios,
apanhar alguma coisa. Ideias de casamento nem lhe vinham à mente,
e, quando ao entrar da porta foi saudado pelos involuntários gritos
das duas senhoras e pelo carrancudo cenho de Julião, o desgraçado
quase deixa a vida, lembrando-se de Pedro Anselmo e conjeturando
que tão má recepção só provinha de ser ele também, como credor,
um inimigo dos Villas Boas.
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- Vim tarde, disse ele com desalento!
- Sempre chegais a boas horas, senhor, respondeu Henriqueta,
tomando como pergunta e num sentido o que só era exclamação,
e em outro muito afastado.
- Onde está ele?
- Falais de meu pai, disse bruscamente Julião?
- Dele mesmo.
- Vigiando a plantação da Cortada, para onde se foi esta manhã
ao nascer do sol.
- Pois quê! Ele inda planta?
- Então? Julgais que seja tarde, ou cedo?
- Eu; eu julgo que é tempo próprio... Porém que novidades
haveis vós de maior?
- Uma mui grande, disse André entrando, e é vossa não
esperada visita.
Os dois velhos olharam-se admirados: Francisco do Valle,
por ver a impassibilidade com que um homem completamente
arruinado se apresentava em frente de seu credor; André de Villas
Boas, por ser aquela uma das poucas vezes que seu compadre lhe
fazia a particular e distinta honra de atravessar a soleira de sua porta,
apesar de muitos e antigos convites.
- Em verdade que vos deve causar espanto minha visita. Mas
quando lhe souberdes a causa... Quero dizer, quando tivermos falado
em particular sobre nossos negócios, sobre certos negócios...
- Ai, pois vos chegariam à notícia minhas intenções?
- Eu não sei de nada; porém quais são as vossas intenções?
As duas senhoras deixaram a sala, e Julião, que presenciara o
desassossego de sua mulher e filha, apesar de conhecer a necessidade
de acompanhá-las, ficou bem resolvido a impedir, por qualquer
forma que fosse, a desarrazoada pretensão do velho, porque,
presunçoso como somos nós todos de penetrar o pensamento de
nossos semelhantes, julgava descobrir na visita de Francisco do Valle
alguma cousa que se assemelhava à recordação de antigo pedido e
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de antiga promessa. Ficou e já elaborava na mente afogueada um
eloquente, mordaz e amargo ajuntamento de razões, que Vs. Ms.
teriam por certo folgado de ouvir, se a sorte não o deixara inédito
ad omnia, quando uma quarta personagem entrando na sala veio
abreviar a resposta de André de Villas Boas, acendendo-lhe no
coração a raiva e o desejo de vingança.
- São minhas intenções, disse ele carregando as palavras, são
minhas intenções casar minha neta com vosso filho.
Eduardo, com a mão estendida para apertar a de Julião; Francisco
do Valle, puxando os canos das botas, que se haviam encolhido; Julião
de Villas Boas, que não tivera tempo de acabar o sorriso com que
acolhia a saudação do mancebo; o mesmo André, que esperava menos
admiração em seu compadre e em seu filho, ficaram todos como se
uma granada tivera rebentado em meio deles, tolhidos, estuporados,
se Vs. Ms. consentem que o diga. Depois, como se os estilhaços
zunissem inda sinistros a seus ouvidos, cada qual foi voltando devagar
o rosto, para observar o estrago, quero dizer, a impressão que tão
poucas palavras haviam produzido. E assim ficariam largo tempo, se,
dentre eles, aquele cujos pensamentos não podiam sofrer diversão por
aturado tempo, não tivesse quebrado o pesado silêncio.
- Porém, meu compadre, isso é impossível.
- Impossível!? E por quê? Casou-se já vosso filho?
- Ainda não.
- Ah, eu vos entendo; porém a vossa idade... Julguei que o
tempo vos havia feito mudar de tenção.
- Sim, sim, meu compadre; já não penso em semelhante cousa.
- E então?
- E então! Pois hei de consentir que meu filho case com vossa
neta? Ele achará um casamento rico, porque é herdeiro de cem mil
cruzados; e se casar pobre não me entrará às portas!
- E minha neta?
- Vossa neta? É uma bela menina, muito bem educada e nada
mais. Não falemos em casamento.
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- Não! Isso é um insulto. Vós me dareis razão de tudo quanto
acabais de dizer!
E ia voltar-se para seu filho com tenção de o mandar sair da
sala, a tempo que ele, tomando o braço de Eduardo, a deixava.
- Ora eis-nos a sós. Podeis dizer-me agora por que recusais a
mão de minha neta; podeis explicar-me essas palavras misteriosas e
atrevidas e dar-me conta desse grande negócio que vos traz aqui.
- Em duas palavras, meu compadre: vós me deveis quatorze mil
cruzados, e eu preciso muito e muito de dinheiro.
- É só isso que vos traz?
- E julgais que é pouca coisa?
- Sois um homem vil!
- Antes isso que rematado louco.
- Dentro em dois meses, senhor meu compadre, metade dessa
quantia estará em vossas mãos; e o resto quando nós pudermos.
- Dois meses! É impossível! Antes desse prazo... Quem sabe?
Talvez amanhã, talvez depois... Não! É impossível!
- Então havei-os por justiça.
- Oh, vós sois um malvado! Quereis arrastar-me em vossa
ruína? Ele viria contestar meu direito, e que ficara para pagar-me?
- Viria quem?!
- Nada de sobressaltos e imposturas; vós estais perdido e perdido
sem remédio. Esta fazenda não vos pertence, e um testamento falso...
- Calai-vos!!
- E os meus quatorze mil cruzados, disse o velho com energia,
pondo-se em pé? Quero-os hoje, ouvis?!
Palidez mortal cobria o enrugado rosto de André de Villas
Boas. Seu corpo tremia como o do homem que sofre maleitas.
- Um mês, disse ele, acompanhando as palavras com
suplicante gesto!?
- Não!
- Oito dias sequer!?
- Hoje; hoje!
A cruz de pedra

327

O velho usurário conhecera quanto a revelação do segredo,
que lhe haviam confiado, atemorizara seu devedor. Conhecera sua
posição e por isso opunha uma resistência tão continuada às rogativas
de André, que vendo-o inflexível e resoluto a aproveitar-se da força
que lhe dera sua perturbação:
- E onde estão os créditos, disse, persuadido que teria ao menos
um dia de espera.
- Aqui os trago comigo.
André levantou-se e saiu; tornou logo com um embrulho na
mão, que entregou ao seu credor, recebendo em troca os créditos.
E enquanto os reduzia a pequenas partículas, o compadre contava e
recontava a soma:
- Sem lhe faltar um ceitil, disse por fim, abaixando a cabeça
em sinal de assentimento ao que sua boca acabava de repetir, ou de
agradecimento, ou do que Vs. Ms. quiserem; e meteu o dinheiro na
algibeira. Agora estou à vossa disposição, continuou ele; falemos do
que quiserdes, meu compadre, de casamento mesmo.
- Eu vos desejo boa viagem, disse André com um sorriso de
escárnio. E depois que ele saiu:
- Miserável, eu te fecharei a boca! Há segredos que sabidos dão
a morte, porque só um cadáver pode conservá-los; e não sou eu tão
louco que ponha a fortuna e a vida na contingência de uma palavra,
de um gesto.
E chegando-se junto da porta:
- Marcos! Segue ele o caminho largo?
- Senhor, não, disse um escravo negro aparecendo.
- Então, o atalho?
- Senhor, não; vai pela cerca de cima, caminho da Roqueira.
- Pela cerca de cima! Oh, eu descubro agora as razões por que o meu
vizinho vai entrando por minhas terras!! Eles querem ver-me pleitear;
querem ver meus títulos em mãos de outro, em mãos da Justiça... Marcos!
O meu cavalo arreado. Não, tu não irás contar que viste tremer André de
Villas Boas! Não irás confirmar suspeitas e tramar de novo.
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E percorria a largos passos o terreiro, enquanto o escravo
aparelhava o cavalo. Montando, em breve o perderam dos olhos
Henriqueta e Julião, que por dentro das janelas observavam sua
impaciência e horrenda catadura.
- Meu Deus! Onde irá ele, disse Henriqueta, apontando o
caminho por onde desaparecera o velho? É o trilho da Roqueira; oh,
Julião, os marcos!
- Seja seu desígnio qual for, eu chegarei tarde para estorvá-lo:
não há animal selado...
- O meu, senhor, interrompeu Eduardo; montai-o e dai ordem
para que selem outro, que irei em vossas pisadas.
Julião partiu, e após ele Eduardo.
Francisco do Valle, calculando que não teria tempo de
chegar à vila com dia, e lembrando-se que lhe seria mister fazer
segunda viagem para informar o seu conhecido Pedro Anselmo do
acontecido, como haviam concertado, resolvera passar a noite em
casa dele, porque poupava assim as ferraduras do animal e livrava-se
de algum encontro importuno. Por isso deixara ele a estrada geral e
ordinária; tampouco seguira um atalho, que ele mui bem conhecia,
e tomara por dentro da fazenda de seu compadre o caminho da cerca
de cima, que tinha sido por ele mesmo aberto com permissão de
André, em tempos mais benignos. Já ele ia a bom pedaço desviado,
quando um negro que o seguia a pé o advertiu de que um homem
à desfilada se aproximava deles. Sem se voltar, Francisco do Valle
perguntou ao escravo que trajos trazia o cavaleiro.
- Gibão preto, brancas são as pantalonas e o chapéu desabado.
Monta um ruço pombo calçado e...
- Santo nome de Jesus! Que terrível ideia, interrompeu
Francisco! Podes tu conhecer se é velho ou moço?
- Velho deve de ser, que brancas tem ele as barbas, meu senhor.
E ainda o negro não tinha acabado, já os acicates de prata
feriam sem piedade os ilhaes da besta, que, pagando-lhe naquela
hora terrível os maus tratamentos que recebera em muitos anos,
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nem sequer mudava de passo, entregando-o destarte nas mãos de seu
inimigo e fazendo-lhe sentir ao menos a necessidade de conservar em
bom estado o traste de que temos de nos servir, quando a caridade não
nos move. Quantos santos e santas haviam por igrejas da vila todos
foram lembrados. Ricas ofertas, festas e romarias se prometeram;
mas a besta coxeava vagarosa, e o cavalo fazia desaparecer o espaço
debaixo de seus pés.
- Eu não posso fugir-lhe, disse Francisco tendo as rédeas. Então,
que o Senhor se lembre de nossas almas, ou eu, ou ele.
E voltou-se para trás, firmando-se nos estribos e desabrochando
a capa dos coldres. O negro, vendo-o fazer tais preparativos, levou
a mão à cintura, onde presa no cós das calças vinha a companheira.
- Que fazes tu, monjolo? Quem sabe se esse homem vem com
más tenções de mandar-nos? E se as trouxer, eu sou para ele. Proíbo-te
sair deste lugar, aconteça o que acontecer, a menos que não seja para
salvar a vida fugindo, ouves?
- Senhor si, disse o escravo, atirando ao chão um pau em
que vinha enfiado um trouxel (sic) e desprendendo do pescoço
um baldezinho de prata, que serve para em viagem beber água dos
córregos, objeto indispensável aos viajantes abastados, porque os
pobres, ou se servem de uma cuia, ou fazem como Diógenes, depois
de ter quebrado a escudela.
- Mandais o vosso ruço como o pudera fazer o melhor cavaleiro
dos contornos, disse Francisco do Valle, afetando um sorriso. Porém,
meu compadre, não fazeis bem andar repassando cavalos, isso já não
é para os da nossa idade.
- Eu faço o que quero, respondeu André com arrogância,
esbarrando o cavalo. E tanto que vos venho tomar conta de terdes
atravessado toda a minha fazenda, deixando a estrada.
- Vós fazeis o que quereis, e eu faço o que me parece. Por isso
não quero dizer-vos porque tomei este caminho e não outro.
- Tem conta com a língua, miserável! Olha que estamos sós,
e que pisas em minhas terras.
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Francisco do Valle olhou para o lugar onde seu escravo havia
ficado e achou-o vazio. Olhou à cerca e depois disse:
- Estais enganado em parte, meu compadre. Estamos sós é verdade,
porém esses marcos estão de vosso lado, e esta terra que piso...
- Já não me pertence, dom senhor! Mas inda não há um mês
que ela era minha, dom ladrão! Onde ias tu? Para a casa desse velhaco
de meu vizinho contar-lhe que empalideci, quando me falaste em
testamento falso? Não chegarás lá, velho! Compõe tua alma com
Deus, porque com os homens não tens mais que tratar.
- André, o demônio te alucina! Queres o dinheiro, que há
pouco me deste? Aí o tens, porém não cometas um crime!
- O dinheiro... Sim, eu o quero, porque não é meu, e tenho de
entregá-lo a seu dono. Mas também quero o teu segredo, e tu falarás,
porque és vil e sem fé! Trata de tua alma.
- Inda uma vez, André!
- Não queres, disse o velho Villas Boas, arremessando o cavalo?!
Então vai esperar-me no inferno; morre como um cão!
- Não dês um passo avante, não caminhes! Ou irás tu primeiro
dar contas.
André parou um instante; a luta era desigual: a pistola engatilhada
parecia escarnecer da bem calçada faca, que sua mão apertava.
- Não, disse ele depois de breve pausa! E estendendo o pescoço
com ar de quem escuta: alguém se aproxima... Um de nós ficará aqui.
E trigou o cavalo. Porém o Senhor dirigia talvez o braço fraco
e trêmulo do velho Francisco, e uma bala foi atravessar o peito do
sanguinário André de Villas Boas, que, largando a faca, dobrou-se
sobre o arção da sela. O cavalo, espantado pelo estrondo do tiro,
e não sentindo mão que o governasse, empinou-se e atirou de
encontro a um dos marcos o cavaleiro, que, ou com as dores da ferida,
ou com as da alma, abraçou-se fortemente nele, alagando-o de sangue.
No mesmo instante apareceu Julião; seus olhos descobrem o pai em
tão desgraçado e piedoso estado, e, mais veloz que o pensamento,
salta do cavalo e corre a socorrê-lo.
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- Justiça de Deus, clama ele, recuando espavorido! Esta cruz
aqui!... Cobrindo com seu sangue as nódoas daquele que sua mão
derramou!...
André, ouvindo as palavras do filho, firmou-se nos joelhos e
desprendeu os braços. Porém seu rosto contraiu-se horrivelmente;
os joelhos fraquejaram e tornou a cair, para não se levantar mais,
sobre a pequena cruz que servia de marco. A chegada de Eduardo
restituiu o exercício das faculdades ao semimorto Julião de Villas
Boas, que, tomando sobre os ombros o cadáver do seu pai,
dirigiu-se tristemente para casa, onde o esperava a aflição de sua
mulher e filha.
Lágrimas não fingidas e de profundo sentimento derramaram
as duas senhoras à vista do medonho e triste espetáculo. Lágrimas
não fingidas, que só dos maus e sem alma vai o rancor além da
campa: que coração tão de ferro não chora sobre seu inimigo morto?
Quanto mais que André não o era delas.
Eduardo, depois de ter prestado a seus amigos os serviços que
requeria a amizade, foi apressado dar conta ao pai do estranho caso
de que tinha sido quase testemunha.
- Mataram-no, disse Pedro de Viterbo com espanto, ouvindo
a narração do filho!
- Junto daquela pequena cruz de pedra que vós colocastes na
dianteira dos marcos, e que de marco servia. Abraçado com essa cruz
morreu ele, deixando-a vermelha de sangue.
- O Senhor se encarregará de castigar o criminoso, disseste
tu, bom Anselmo. E a tua predição verificou-se. Seja ele louvado,
porque minhas mãos não se tingiram de sangue!
E ajoelhou-se. Eduardo, que muitas vezes havia perdido a
paciência, tentando perceber as exclamações e reticências de seu
pai, sem nunca poder penetrá-las, ajoelhou-se também e rezou a
Deus por ele, pois que o julgava alienado. Rezou também pelo
morto, unindo-se assim o perdão do pai às súplicas do inocente
filho em comum benefício de André de Villas Boas, que, além
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dos seus, não teria muitos que por ele intercedessem. Pedro
levantou-se e, vendo o filho também de joelhos, as lágrimas lhe
chegaram aos olhos:
- Eduardo, disse ele com a voz comovida, que fazes tu de joelhos?
- Rezo por vós, meu pai. Rezo também por esse desgraçado
que mataram.
- Fazes bem.
E, tendo-se levantado o mancebo, fez-lhe sinal para sentar-se
junto dele e disse-lhe:
- Se tivessem matado teu pai, tu o que farias?
- Choraria sua perda como a maior que o homem pode sofrer
sobre a terra.
- Porém eu quero dizer, se o tivessem assassinado?
- Havia de perseguir o assassino perante as leis até o levar
ao cadafalso!
- E se não tivesses provas para convencê-lo na presença dos
juízes, tendo tu certeza de que ele fora o assassino?
- Esperaria que o tempo as patenteasse.
- Mas se nunca as pudesses obter, disse Pedro, levantando-se?
Se cada vez mais se cobrisse de escuridão o acontecimento, porque
a memória dos homens é fraca para conservar injúrias que sofreram
os outros, para reter crimes que não cometeram e dos cometidos
mesmo; o que farias tu, Eduardo?!
- Entregaria o criminoso à justiça de Deus, porque essa não há
mister de provas ministradas por língua de homem; essa não se ilude!
Pedro sentou-se, cobrindo com as mãos o alterado rosto.
E depois de larga pausa:
- Se por fim o assassino caísse debaixo da espada vingadora da
justiça divina, apagando com seu sangue as manchas do que sua mão
cruenta vertera...
- Teria rezado por ele, interrompeu vivamente o mancebo!
Porque é horroroso só o pensar que um homem poderia desejar
vingar-se sobre o corpo e alma de seu inimigo!
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- O Senhor fala por tua boca, meu filho. Teu pai, que por
tantos anos alimentou ideias tão contrárias às tuas, acaba de praticar
a última.
E contou ao mancebo tudo quanto hei relatado a Vs. Ms. em
parte dos passados e presentes capítulos.

Conclusão
A justiça apoderou-se do velho Francisco de Valle, que, com
suas declarações, teria coberto de infâmia a família dos Villas
Boas, se Julião e Pedro de Viterbo, reconciliados por seus filhos
– cujo casamento assentaram concluir findo que fosse o luto –,
não tivessem prevenido tal consequência, declarando um, que não
seria parte, o outro, informando quanto sabia relativamente à morte
de André. Foi pois lançada sentença de absolvição, declarando-se
mui expressamente que matara em defesa da própria vida.
Porém, se os juízes [o] absolveram para com a sociedade, não
puderam absolvê-lo perante sua consciência. Os remorsos de haver
tirado a vida de um seu semelhante perderam-lhe a razão, e morreu
dentro de um ano, deixando sua fortuna em mãos do filho, que
em breves dias desperdiçou [tudo] quanto o pai juntara com usuras,
porque: “o que mal se ganhou, mal se despende”.
Pedro de Viterbo, que pela experiência, filha tardia do tempo e
das desgraças, conhecera quanto vale o sossego da alma, e querendo
apagar uma vida inteira de maus pensamentos, queimou na presença
de seu irmão, depois de lhos haver lido, todos os papéis que lhe
davam o direito de proceder contra os herdeiros de João de Villas
Boas, que por um testamento falso se havia apoderado das riquezas
de seu amo, cujo nome chegou até mim. Queimou-os depois de
ter assegurado, por uma escritura de desistência e doação, a posse
perpétua e direito à noiva de seu filho e sua sobrinha. Queimou-os,
porque havia lido, não sei em que livro, que “as boas ações são coroas
de flores que antecipadamente lançamos sobre o lugar de nossa
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sepultura”. E, dando-se à prática da virtude, conseguiu ser feliz e
fazer felizes não só os filhos, mas ainda o irmão, associando-o a seus
atos de beneficência, pois que é a prática da virtude o meio mais
eficaz de restituir a calma aos corações que sofrem.
Enfim, para que tudo Vs. Ms. saibam, dir-lhes-ei que foi
construída no lugar do tremendo castigo, e de maneira que ficasse
em frente da porta e a uns vinte passos distante à memorável cruz,
uma ermidinha com a invocação de Nossa Senhora dos Perdões,
onde, nos dias aniversários da morte de Antônio de Viterbo e André
de Villas Boas, vinham as duas famílias orar a Deus pelo descanso
de suas almas.
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IMERISA.
AS GRAÇAS DA
NATUREZA
ROMANCE

Ela, tão só, não podia existir
Sem o amor de um poeta.

I - Ela!...
Coitadinha!... Como ela dorme sossegada! Como respira;
um hálito tão odorífero! É, sem dúvida, o seu peito um jardim
de flores delicadas, onde as fadas e os mesmos anjos vão
embriagar-se de deliciosas inspirações. Como é tão mimosa a
sua face!... Duas papoulas; dois cravos; duas rosas... Sim, são
duas rosas, que estão frescas e brilhantes sobre as suas faces de
neve! A esta parte nunca vem o desdém tingir com a sua cor de
perpétua roxa, nem a raiva e o medo emprestar-lhe o palor do
malmequer; e a alma, que ela representa, nada tem que queixar-se
dela, porque não acharia mais fiel amiga, mesmo se a procurasse
no céu. E os lábios! Como são tão finos! Têm a cor purpurina
da nuvem que se reclina por diante do sol, na hora do ocaso,
em nosso horizonte. Eles se moveram, murmuraram um nome...
Quem sabe que nome foi este?!...
- Por que não o repetes, anjo do céu, por que não o murmuras
outra vez?
E ela não me respondeu; está sossegada e plácida no sono do
inocente. Agora não sonha; o seu anjo, vendo que eu velava sobre
ela, deixou-a e foi deitar-se também no seio de Deus. Como é
o seu corpo delgado e tão bem feito! Quem seria o arquiteto
de tão linda máquina... E tão perfeita?... Foi o Único Criador
da natureza. E não produziu ele outra obra como esta?... Sim,
produziu uma, e esta foi a do arcanjo, que de perto lhe diz as
preces dos cristãos, levadas pelos anjos, e recebe de suas mãos
imediatamente as graças para serem distribuídas pelos homens.
Como está curvada um pouco sobre a direita, sobre o seu
coração!... Não quer que este predomine [sobre] a sua alma, mas
que seja dominado por ela. Oh!... Por que me aproximei tanto
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dela?... A minha respiração segredou-lhe o meu amor em seus
lábios, e eles, sentindo-a, se moveram.
- Torna a repetir o que disseste; se é um segredo dos anjos,
eu te juro nunca revelá-lo a alguém.
E ainda dorme... Nem me apraz agora o acordá-la; vou sentar-me
naquela cadeira, que ali está desolada no cantinho da alcova,
e contemplá-la de longe, porque seria um crime, um horrível crime o
continuar a misturar meu hálito com o hálito dela.
Como a nuvem vaporosa e sutil que bafeja, em horas da
tarde, o cume altivo do velho Corcovado e que um vento do sul
rude, mas fagueiro, atira pelo espaço sobre o cabeço escalvado
do firme e imóvel Pão de Açúcar, assim a minha ninfa, ou ainda
melhor, o meu anjo estava sobre as moles roupas de cambraia e
debaixo de um sobrecéu de Escócia tão fina e tão alva como a neve
dos Andes ou do morro de Itacolomim. E movia-se inertemente,
estendendo ora um de seus bracinhos, ora cambando para o lado
oposto a mais linda cabeça que a imaginação do nosso pintor
Porto-Alegre poderia conceber em sua mente de fogo e de poeta.
Esses movimentos, que pareciam ser determinados por uma brisa
de uma aurora de primavera, eram tão castos e tão puros!...
Vendo-a então, veríeis a imagem de uma virgem mártir
pensando na bem-aventurança dos justos e alheada, de todo
extremada, das coisas da terra. Como o passarinho deitado no
seu ninho, adormecido, depois de ter gorjeado todo o dia e
preenchido exatamente a sua missão de cantor harmonioso dos
matos da nossa terra, assim ela, descuidada, não sonhava, ou,
se sonhava, eram tão angélicos, tão maviosos e tão celestes os
seus sonhos, que nós, os profanos, desconhecedores do mundo
virginal em que ela vive, não os podemos sentir e, menos ainda,
compreendê-los. Como a florinha do campo abrigada pela
coxilha dos morros, que atrai as borboletas volúveis e as aragens
dos córregos límpidos, que passam perto dela serpenteando em
um leito de trepoerabas (sic) e gravatus (sic), assim a minha bela
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chama involuntária os olhos de todos, e sempre tão inocente!...
E nesse instante mesmo, como eu me aprazia em olhar para ela...
Meus olhos estavam fixos.
- Se foi Deus que fez as suas criaturas, esta é a sua melhor obra!
E poderia eu duvidar de que Deus fora o feitor e o conservador
de tudo?... Seria isto para mim um crime horrível... Mas eu estava
alucinado; tinha-me esquecido de mim mesmo. Deus é o tudo;
é o Criador. Mas ela não pode deixar de ser a sua obra mais
perfeita. Sorria-se!... Eu vou aproximar-me dela; mas oh, céus!...
Ela despertou; e vai agora sofrer. Eu não queria que ela despertasse;
queria vê-la assim mesmo por mais tempo, como um anjinho do
céu, reclinada sobre as suas roupas brancas, semelhantes às nuvens
de uma manhã, quando o sol começa a projetar seus raios para os
campos, os morros e as águas.
Acordou-se; abriu seus dois olhos lânguidos e ternos e dirigiu um
olhar descuidoso sobre a lamparina que ardia em cima do mármore
do toucador. Que olhos! Como falaram eles a linguagem do paraíso;
como me pareceram os luzeiros que iluminaram, no fim dos séculos,
a Jerusalém celeste, quando todos os filhos do senhor Deus, reunidos
em comum sociedade, dos confins da terra glorificaram o seu poder.
- Estou ardendo de sede; dói-me o estômago, minha mãe.
Tenho necessidade de beber.
- Tua mãe aí vem. Ela ouviu tuas queixas, porque toda a noite
tem velado comigo.
- Oh, tu aqui ainda? Obrigada... Por que não foste dormir?
- Eu não podia dormir e vim cuidoso velar com tua mãe
enquanto sofrias. Gostei tanto de ver que descansavas!!
- Oh, estive tão sossegada!
Sua mãe chegou neste instante trazendo-lhe um cálice de
água gomada e riu-se tranquila, porque eu não tinha um instante
deixado a enferma. Era preciso levantá-la para dar-lhe o líquido
a beber. Nem alguém mais ali se achava; de mim é que se devia
esperar este serviço.
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Sentei-me em sua cama, ergui-lhe cuidadosamente a cabeça,
depois parte do corpo e reclinei-a, para segurá-la sobre o meu peito.
Ela sentiu o palpitar do meu coração, e eu senti o palpitar do coração
dela... E dois suspiros a furto se trocaram.
O que foi que senti?
Eu não posso explicar, mas dias depois achava-me inteiramente
mudado: era mais virtuoso, sabia mais e, enfim, tinha já uma
existência positiva que me interessava e que me fazia interessar pela
dos outros.
Quem assim me mudou?...
Foi – ela, – a minha Imerisa.

II - Tão só...
Um mês havia-se passado. Eu estava outro, e meus estudos
prediletos eram o da moral religiosa e dogmática e a história
sagrada e eclesiástica... Tinha-me inteiramente esquecido de meu
escalpelo de anatômico, com que costumava tatear o interior do
homem e conhecer o segredo de sua organização... Tinha-me
também esquecido das teorias das composições e decomposições dos
princípios elementares e constituintes dos corpos, que se examinavam
em meu curso de química, como se eu não fosse obrigado a sabê-las.
Mas eu não tinha um só momento de repouso... As horas me corriam,
e desapercebido não as sentia.
Eu tinha visto um anjo! Era mister estudar a sua natureza,
conhecer a sua missão e, se fosse possível, entrar no céu com ele e
reclinar-me por fim no seio de Deus. Isto se tornara, desde o instante
em que sentira seu hálito e o bater de seu coração, uma necessidade
ardentíssima de minha alma.
Qual seria a porta da estrada de minha nova vida, e qual
a baliza que me faria descansar na minha marcha? A religião.
É ela, e somente ela, que nos ensina a verdadeira filosofia da
natureza e nos dita os preceitos divinos que reserva zelosamente
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à humanidade. Para mais reconcentrar-me em meus estudos,
costumava todas as tardes visitar os claustros e então, refletivo,
ouvir os ecos dos sepulcros despertados pelo monótono ruído
de minhas pisadas. Como me era sonorosa a música do coro
e gemedora a voz dos finados repetida pelo sino vibrante da
pequena torre do convento de Santo Antônio!!... Era toda a vida
minha uma imagem sombria da solidão, e eu todo um amor
melancólico e religioso.
Um homem que ama uma mulher vulgar incendeia-se em
um vulcão de sentimentos perturbados e sem nexo e desnatura
inteiramente o amor. Mas o que tem a ventura de conhecer e amar
uma mulher-anjo esquece-se da terra para só pensar no céu, porque
é lá que existe o seu amor tão puro, tão doce e tão feliz como o viver
do bem-aventurado.
Eu estava neste último caso. Os meus pensares e os meus
cuidados corriam assim como corre a água doce, azul clara e
aromática do lindo Gravataí, do mais delicioso rio da minha terra.
E nem al me agradava – al que não fosse por ela e somente ela.
Era um dia sombrio e chuviscava. Eu tinha subido com passo
lento a ladeira que conduz à porta do convento de Santo Antônio
e passado por sobre a extremidade do aqueduto da Carioca, que
fornece de água a maior parte dos habitantes da capital do Império,
sem nada ter visto, nem mesmo sentido o ar úmido e frio que me
bafejava a casaca e penetrava através das dobras do colete. Entrei
no interior do edifício e fui passear mudo debaixo das arcadas
sustentadas pelas colunas do claustro.
Dois frades iam caminhando pelo lado oposto ao em que eu
me achava. Eles pararam, atentaram em mim, praticaram entre si e
separaram-se. Um deles dirigiu-se para o lugar em que me achava e
o outro desapareceu a meus olhos.
- Sois sensível às misérias do próximo, perguntou-me o frade?
Eu olhei-o indiferente. Não entendi o seu interrogatório e
pus-me a passear sem dizer uma palavra.
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- Preciso um serviço de vós, ou antes uma nossa irmã...
O frade a esta segunda alocução examinou-me e suspendeu suas
palavras. Eu conheci então que ele necessitava seriamente de mim.
- Em que posso servir-vos, reverendo?
- Sois médico, não é verdade, me interrogou ele?
- Mas ainda não tenho o grau de doutor.
- Não importa, é o mesmo. Podeis mais que ninguém prestar-nos
o serviço que tornará alegre e feliz uma família inteira.
- Não me recuso.
- Então esperai um pouco; eu vou à minha cela e voltarei
sem detença.
Com efeito, o religioso não se demorou mais de dez minutos.
Mas eu pensei, no entanto, em uma multidão de coisas! Tive tantas
ideias... Boas e más! Conjecturei tantas coisas a respeito da minha
promessa e do que íamos fazer, que não reparei na vinda do frade,
senão quando ele me dirigiu estas palavras:
- Ambos somos ministros da humanidade e das ordens de
Deus. Vós curais o corpo dos homens, e nós curamos-lhes as almas.
Mas é necessário que esta missão seja cumprida à custa dos nossos
mais fortes sacrifícios.
- Necessitamos austera virtude e a sabedoria que nasce dela...
- Se a não tivermos, se a hipocrisia vier um dia manchar os nossos
lábios e profanar o nosso coração... Maldição!... Reprovação eterna!...
- Façamos por ser bons, e a Deus peçamos o auxílio preciso.
- Amém, murmurou o frade!
E fez-me sinal para que o acompanhasse. Saímos e percorremos
muitas ruas, sem trocarmos mais palavras. Finalmente ele parou
em frente de uma casa de bela aparência, olhou-me com vista
perscrutadora e disse-me, aproximando-se-me de modo que parecia
querer que ninguém o ouvisse:
- Guardareis inviolável segredo?
- Ainda não jurei sobre o livro de Hipócrates guardar os deveres
da minha profissão, mas...
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- Esse juramento está gravado em vossa alma de há muito;
não é verdade?
- Sim, reverendo, adivinhastes as minhas palavras!
- Confio em vós! Nós vamos entrar; subiremos até um quarto
que fica à esquerda no segundo andar, e lá vos deixarei só com uma
jovem, tão bonita como o sol ou como uma estrela, a quem deveis
examinar cuidadosamente. Ela se acha gravemente enferma, e por
isso não a interrogueis de modo algum. Eu vos espero, para receber
vossas ordens.
Entramos, e com efeito fiquei só com a mais linda mulher
que eu tinha visto até então. A sua mocidade, a lindeza do seu
todo, a frescura de suas feições e a ternura que se lia no volver
de seus olhos inimitáveis poderiam, sem dúvida, arrebatar-me e
inteiramente seduzir-me, se eu já não tivesse Imerisa na minha
alma, no meu coração e em todos os meus pensamentos. Não pude
porém furtar-me, à sua primeira vista, a uma deliciosa admiração.
Ela cumprimentou-me com um aceno de cabeça e permaneceu,
como se achava, deitada debaixo de uma colcha de seda, tendo a
cabeça amarrada com um lenço branco.
Comecei o meu exame. A sua fisionomia estava denotando
a tristeza e a melancolia, mas eu via através desse véu a saúde.
Sua respiração era livre e regular e as pulsações do coração faziam-se
com a maior regularidade possível; seu pulso batia periodicamente...
Enfim, todas as suas funções eram normais. Pelo que eu podia
julgar, mostrava-me que seus padecimentos reduziam-se à uma leve
afecção moral, que nem ao menos apresentava o menor indício
na sua economia interna. Não me era possível interrogá-la, nem a
sua gravidade mo permitia fazer, por isso saí, cumprimentando-a
secamente, e fui reunir-me ao frade, que me esperava.
- Como achais a doente?
- Vi e examinei uma moça, cuja organização é excelente e de
uma saúde de ferro.
- Julgais que nada tenha.
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- Afirmo.
- Escrevei isto mesmo, para responder a esta carta.
E ele me entregou uma carta que lhe era dirigida. Não quis
lê-la e respondi debaixo de uma firma que eu desconhecia:
“A suposta doente, que me apresentaram, goza de perfeita
saúde, a julgar pelas aparências, salvo se algum mal moral lhe
perturba a alma.”
- Nem mais precisamos, exclamou o frade lendo o meu escrito!
Graças a Deus, que uma família inteira se congraçará, e a paz do
Senhor reinará em seu seio! O céu vos abençoe...
- Era isto somente que precisáveis de mim?
- O céu vos abençoe per omnia secula seculorum. Não vos
ofereço recompensa...
- Meu padre!
- Calo-me humildemente. É São Francisco que há de pedir
aos pés de Deus pela vossa salvação. Agora é de necessidade que
nos separemos.
- Adeus, meu reverendo.
- Pax vobis.
E eu, deixando o religioso, fui à casa de Imerisa sorver
em seus lábios o mel da ternura e da virtude. Quando nós nos
aproximamos àqueles cuja pureza recende um aroma de jasmins
ou de rosas, tornamo-nos perfumados de seus dons, de suas
qualidades angélicas.
Desde então fui mais assíduo do que nunca em visitar a bela e
engraçada mulher, que eu amara no leito da dor, e que de dia em dia
se me tornava mais interessante. Ela, por sua parte, cada hora, sem o
saber, me amava mais.
Um dia grato chegou para nós!... Chovia; e chovia a potes
como se costuma dizer, e eu, não podendo deixar de ver Imerisa, saí
de minha casa e fui procurá-la.
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- Sinto a esta hora incomodar-vos, disse eu vendo-a, mas folgo
ter-vos mostrado que as tormentas da natureza não foram capazes de
fazer estremecer um coração que palpita...
Era este um trecho da Divina pastora, novela que eu então
estava compondo. Ela pareceu surpreender-se, mas nada me disse.
Poucos dias se haviam passado, e eu ao lado de Imerisa lembrava-me
do que tinha feito e contava-lhe, como contaria ao meu anjo da
guarda, todas as minhas ações:
- Não te zangarás comigo?
- E por quê?
- Porque hoje estava sozinho e observava a verdura do morro
de Santa Teresa com uma tristeza espantosa. Não sei como aquelas
plantas me entristeceram tanto!...
- E depois?
- Depois procurei uma coisa em minha alma que me
consolasse... Achei... Foi Deus, e...
- Foi Deus?!
- Foi Deus e foste tu! Vi a tua imagem presente a meus olhos;
tu me falavas; dizias tantas coisas!...
- E por que me hei de zangar contigo?
- Pensei; mas obrigado... Consentes que te beije a mão?
E ela ma estendeu com uma lânguida ternura. Beijei a mão
que socorria aos desgraçados e que, a mais pronta, se estendia a
enxugar as lágrimas das viúvas e dos órfãos – a mão de um anjo...
Eu não podia ter mais ventura! Tinha já compreendido o que era um
ente angélico, paramentado com as vestes terrestres – e eu amava a
minha Imerisa.
Esquecera-me totalmente da moça que vira desolada e só em
um leito e do frade que me levara do convento para examiná-la.
Meus pensamentos eram todos da religião e do amor santo, que
não se descreve, porque não seria compreendido na terra, porque
só no céu é que existe, na morada de Deus. Uma manhã porém, saí
para ir à missa e, não escolhendo igreja, entrei na primeira que vi.
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Não examinei, como é do meu costume, as pessoas que aí estavam,
mas apenas findou o sacrifício cristão, reparei em uma jovem que me
acenava para que chegasse a ela. Surpreendido, adiantei-me e conheci
a minha doente incógnita, no meio de uma família presidida por um
ancião respeitável.
- Meu salvador, exclamou ela dando-me a mão para apertar!
Meu pai, continuou falando ao ancião, tínhamos procurado-o tanto!
Vede-o: seria esta a imagem que tínheis formado na alma, do homem
que nos restituiu a felicidade, que me restituiu ao vosso coração?
- Senhor doutor, bradou o velho radiante de alegria!
Meus ouvidos, acostumados na Escola de Medicina a este
título, que os estudantes se dão mutuamente desde o 1º ano, não
puderam ouvi-lo então impunemente. Minhas faces se enrubesceram;
meus olhos se fixaram no pavimento do templo. O título de doutor
não me pertencia ainda, e por isso me confundiu. E ainda mais os
cumprimentos e os agradecimentos multiplicados que me fizeram
tantas pessoas completaram o meu embaraço. Mas era hora de sair;
pediram-me que as acompanhasse e eu obedeci. Entrando em sua casa,
que já conhecia, demorei-me pouco e prometi que voltaria para ouvir o
motivo de sua gratidão. Eu ainda ignorava tudo o que se havia passado
e qual o efeito do insignificante serviço que me parecia ter praticado.
Quando cheguei à minha casa achei uma carta, que me
tinham trazido, sobre a mesa falsa da secretária. Abri-a sofregamente
e devorei-a com os olhos e com o pensamento; mas um fluido
muito frio me coou pelas veias e pelas artérias. Depois alevantei-me
estupidamente e, como se não pudesse acreditar ao que tinha lido,
tornei a passá-la pela vista:
“Rogo-lhe que visite minha filha o menos que for possível.
Circunstâncias graves reclamam esta medida, que espero ser posta
em ato, porque conheço a sua prudência.”
E a letra era da mãe de Imerisa.
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- É uma ordem, disse eu comigo! Oh, céus! E poderei cumpri-la?
Mas é mister; irei hoje e depois... Então!...
A dor me sufocava! Seria a hora da Ave Maria – eu não me
lembro bem –, seria a essa hora que eu pisei o limiar da casa de
Imerisa, do tempo que guardava a minha santa bem querida, e
perguntei por ela, e ninguém me respondeu. A força de procurá-la,
encontrei-a chorando.
- Que tens meu anjo, perguntei-lhe aflito?!
Um novo sofrimento aparecera em minha alma.
- Nada, me respondeu ela secamente. Eu tudo vi; estava
na igreja...
- Estavas na igreja?!
- Admiras-te? Pois bem; não me verás mais... Adeus!
E ela me fugiu ligeira.
- Vem cá, meu anjo, bradei eu. Se nunca tivesses saído do
céu não terias agora cometido uma falta! Na terra tudo se profana!
Tinha de revelar-te um segredo e queria que me ajudasses a cumprir
a ordem de tua mãe; e tu fugiste! Fugiste de quem te adora, de quem
só vive por ti!!
E não podendo mais vê-la, desci as escadas e fui para o sótão de
minha habitação, pensar em meu estado.
- Uma ordem de sua mãe! Um repúdio dela, falei mil vezes a
mim próprio.
Tudo me fugira; meus sonhos de ventura se esvaneceram e eu
estava então no mundo sozinho... Tão só!

III - Não podia existir
O sol aparecia por sobre os morros da risonha Niterói.
Eu simpatizo com o sol; amo-o mesmo. E é porque ele doira os
campos e os matos da minha terra; e é porque ele faz cantar os
passarinhos que nós temos aninhados nas coroas dos coqueiros e
nos galhos do jequitibá.
Imerisa. As graças da natureza. Romance

349

É tão bom ver o astro rei como a caminhar no nosso céu azul,
mais claro que o céu dos outros! O feliz não concebe a sua majestade
e a sua pureza, mas o infeliz, o triste, como eu era então, entende-o,
ama-o e simpatiza com ele.
Eu amava o sol - e via-o no céu – e estava triste! E estava triste
porque Imerisa não o via como eu, com o mesmo pensamento
junto a mim!
Onde iria que não fosse solidão? Estava tão só!... Tão sozinho
no mundo... Eu não podia existir. Procurava a minha alma em toda
a parte, e ela me fugia.
Lembrei-me de repente! A essa hora o templo de Deus estava
aberto para ouvir as preces dos cristãos. Fui lá e recuei sobressaltado,
porque vi anjos, vi santos e não vi a minha Imerisa. O meu anjo não
ouviria as minhas orações, para transmiti-las a Deus com os seus
lábios puros!
- Imerisa, exclamei involuntário!
E o eco da igreja repetiu o mesmo nome surdamente, como se,
alquebrado, cansado de contínua vigília, quisesse adormecer então
e me respondesse com a voz do primeiro sono. E esse eco me falou
a voz da dor; e as lágrimas me umedeceram as pálpebras. Até então,
eu vivia nas casas do Senhor consagrado à religião, à natureza e ao amor...
Ao amor que tudo resumia – o universo inteiro. E agora? Lânguido,
amortecido pelo sofrimento, eu só existia na solidão de mim mesmo e
fora de mim eu nada sentia. Estava reconcentrado em estúpida apatia,
como o idiota completo que não tem consciência de si. Este estado era
dúbio, crepuscular e equívoco entre a morte e a vida.
Saí da igreja; andei errante divagando de rua em rua e vinte
vezes me aproximei à casa de Imerisa, fugindo outras tantas dela,
sujeito à uma luta interna em que a minha alma vacilava entre o
amor e o repúdio. Finalmente o sentimento do repúdio venceu;
eu me afastei da habitação da ing... Não, do templo em que eu venerava,
em que eu ainda, se pudesse, veneraria o meu anjo – a minha santa –,
a minha Imerisa!
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Eu fui chorar no átrio da igreja de São Francisco das Chagas,
contígua ao convento de Santo Antônio, as minhas aflições e, se
fosse possível, comparar também o meu estado feliz de tão poucos
dias, com o de então, tão vago e tão sem fito, como o do viajante
perdido nas brenhas dos nossos sertões.
Pensava aí; e pensava tão só!...
- Hei de deixar Imerisa, disse eu comigo; não quero mais
vê-la e nem procurarei amar outra mulher. Uma mulher sublime,
não vulgar, uma mulher-anjo não me compreendeu. Repudiou-me
sem me ouvir; julgou-me precipitadamente. Todas as outras
me farão pior, porque menos me poderão entender! [...].
Oh, meu anjo da guarda, continuei a pensar, hei de andar como
um morto ambulante, sentindo e não sentindo em mim, cogitando
e sem consciência de minha existência e, enfim, querendo sem nada
poder, porque a vontade não estará em mim. Penosa situação! E esta
multidão de tetos avermelhados que descortino com a vista cobrem
tantos entes amados e felizes. Se eu pudesse ser feliz!...
A esta última exclamação uma mão de leve pousou sobre a
minha cabeça; voltei-me e vi o frade, que me conduzira à casa da
doente incógnita.
- Em que cuidais, me perguntou ele? As almas boas não
devem sofrer, porque a recompensa de Deus às nossas obras
começa neste mundo.
- Meu reverendo!
- Fizestes-nos tanto bem! Se soubésseis!
- Ignoro tudo.
- Pois bem; escutai-me: um pai tinha uma filha linda e virtuosa.
Esta filha amava um jovem bem digno dela, mas o pai lhes proibia a
união, porque, por um engano culpável, supunha-o filho bastardo e
sem meios para conservar a herança e o dote que lhes daria. Os dois
amantes eram incansáveis em procurar ocasiões de se verem e de tal
sorte levaram o excesso de seu amor, que a moça, mais fraca, caiu em
desfalecimento e ficou verdadeiramente doente.
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- E então me chamastes para vê-la?
- Ainda não; escutai-me. Um médico rico tinha-a visto uma
noite no teatro de São Pedro d’Alcântara e a pedira a seu pai.
Esta proposição foi aceita pelo velho com satisfação, e chamando
a menina lha fez saber. Esta por seu lado rejeitou-a francamente e
declarou-lhe o amor que já tinha. Nem era mais preciso para acender
a cólera do velho, que proibiu toda relação externa e começou a
tratar intimamente com o médico, na esperança de fazê-lo seu genro.
- E conseguiu assim dobrar a vontade de sua filha?
- Interrompeis-me a cada momento! Quando a menina
caiu doente, o médico foi chamado. Ele examinou-a, alongou
os lábios e, fingindo comover-se, disse a seu pai que, em vista da
moléstia que tinha presente aos olhos, desistia do pedido que lhe
fizera. O pai, ouvindo isto, e não podendo [proferir] palavra, caiu
desmaiado. E a moça, entendendo a malvadeza e a perfídia do seu
amador desprezado, lhos exprobrou fortemente. O impostor não
quis ouvi-la e desapareceu, deixando a consternação no seio de
uma família inteira.
Nesta ocasião eu fui chamado, e o pai, em um estado de
loucura, me pediu que confessasse sua filha e lhe dissesse se ela era
digna dele. Consolei-o quanto pude e disse-lhe que me encarregaria
de descobrir a inocência da menina, sem de nenhum modo
servir-me da confissão, que não era um instrumento dos homens,
mas unicamente um meio de salvação das almas. Aconselhei-o,
em primeiro lugar, que tratasse de mudar-se para uma linda chácara
que tinha no Botafogo, a fim de restabelecer-se do grande abalo que
tivera e que o podia prostrar no leito da dor. E, em segundo,
que prometesse à sua filha dá-la em casamento ao seu amante, se ela
se justificasse inocente. Foi uma feliz lembrança que, previ,
restabeleceria a saúde da menina e a tranquilidade do pai.
Meu trabalho teve melhor sucesso do que pensava, mas para concluí-lo,
para congraçar a filha com o pai, era-me preciso um médico...
- De que modo?
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- A menina, ouvindo a promessa de seu pai, começou a
restabelecer-se a olhos vistos, mas não quis dizer uma palavra
em seu abono. E o pai, se bem não se achasse muito propenso a
acreditar no que ouvira do médico, todavia ainda suspeitava. Neste
estado propus que voltassem para a cidade e que eu procuraria
misteriosamente um outro médico, de quem reclamaria sigilo, a fim
de examinar se a menina se achava em estado normal. Ele assentiu
aos meus desejos, mas eu procurei debalde, por cinco dias, um
homem que me fizesse um dos mais meritórios ofícios... O acaso
me fez encontrar-vos. Vós fostes...
- Basta, meu reverendo!
- Não, ouvi o resto: a vossa declaração escrita na carta que ele
me mandara nesse dia, lembrando-me o meu prometimento, o fez
chorar de alegria e arrepender-se de ter acreditado no dito de um
mau homem. O bom pai chamou sua filha, beijou-a, pediu-lhe
perdão e prometeu-lhe a sua felicidade. Vi-os ambos chorar lágrimas
de ternura; e a mãe, acompanhada em coro pelos outros seus filhos,
bendizer a vossa existência.
- (...) E depois? Os dois jovens amantes se casaram?
- Não. Havia entre eles um espaço vasto, profundo;
profundíssimo, como uma larga e tenebrosa grota que os separava...
- E que espaço era este?
- Na ocasião da perfídia do médico, tendo o incauto pai proibido
absolutamente toda comunicação entre a moça e seu amante, este
perdeu inteiramente a esperança de ser feliz e desapareceu, de modo
que quando ela, já alegre por poder tornar a vê-lo, lhe escreveu,
não pôde mais achá-lo.
- Oh! Eu hei de encontrá-lo.
- Podereis fazê-lo, meu bom amigo?
- Prometo! E tanto mais que folgo ter agora [o] que fazer. Se o
que fizer aos outros puder aproveitar-lhes, talvez que eu seja feliz...
Estou tão triste! Vi a minha doente incógnita na igreja, na manhã
de um domingo. Ela me falou, e eu lhe respondi e acompanhei-a até
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sua casa, porque isso me pediu seu pai. Mal poderia pensar que isso
fosse a causa da minha maior dor! Uma mulher – um anjo que eu
amava – viu tudo e deixou-me.
- Meu filho! A religião, a natureza...
- Sei tudo quanto me ides dizer! Eu não devia amar
excessivamente! Devia desprezar a mulher que me despreza!
A religião é a melhor esposa do cristão! Pensei em tudo isto e ainda
em mais coisas! Poderia mesmo pôr em prática esses pensamentos se
se tratasse de uma mulher vulgar, de um ente distinto de mim. Mas não
era assim: essa mulher é o meu anjo da guarda, é a minha Imerisa.
- Et nos non inducas in tentationem!
- Não blasfemo, meu padre, falo-vos seriamente. E, achando-me
só, procurei a solidão, aumentando a minha dor, para fazê-la sentir
ao meu coração, às minhas artérias e, enfim, aos meus nervos, que a
tantos dias não sentem. Neste mesmo momento em que vos falo,
eu não tenho consciência de mim.
- Não prestastes em vão um serviço, me disse o frade cheio de
religiosa gravidade. A vossa doente há de restituir-vos a vossa Imerisa.
- Que dizeis, meu padre?!!
- Não vos esqueçais do que prometestes.
- Mas...
E não me quis ouvir mais uma palavra. Deixou-me na [igreja,
e suas palavras] vieram encher-me a alma de uma doce melancolia –
tão doce como o mel dos favos da mandaçaia.
- Imerisa ainda há de ser minha, exclamei eu, alevantando-me
e indo apressado para casa, tratar de descobrir o amante de minha
doente e restituir-lho, em troca da minha Imerisa.
Muitos dias trabalhei em rigorosas pesquisas. E eu de tudo
sabia, menos, porém, do perdido amante. A minha doente incógnita
achava-se verdadeiramente enferma. Imerisa estava prostrada no
leito do sofrimento. E eu então já sabia a dor veemente que devora
– que mata.
Nós, um sem o outro, não podíamos existir.
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IV – Sem!...
Ela, tão só, não podia existir
Sem o amor de um poeta.
Sem o calor do meu peito,
Sem a luz dos olhos meus,
Sem a vida da minh’alma,
Eu choro os tormentos teus.
Minha bela, como corre
Sem parar, este riacho;
Nele soidoso te busco –
Eu te busco e não te acho.

Eu tinha dado dois passos além da primeira coluna rústica,
que concorre à formação da linda gruta, majestosa e rude, que se vê
na praia Pequena da Jurujuba, tão cheia de recordações dos tempos
da conquista. E vi-o sentado à beira de um regato, que mansinho
mandava as suas águas à baía do Janeiro, escorregando-se molemente
por cima de mil pedrinhas brancas e brilhantes, cantando estes
versos com uma melancolia tão profunda, tão patética, que movia as
mesmas pedrinhas a sentir a sua dor.
Era ele – era o amante de minha doente incógnita.
À última nota do seu canto, desceu a cabeça e submergiu-se
em um silêncio completo. Apesar de não se achar voltado para mim,
percebi que lágrimas corriam de seus olhos. Não pude suster-me então:
- Haveis de achá-la, exclamei eu. Não nas águas desse plácido
córrego, mas em sua casa, alegre e feliz quando vos vir!
- Achá-la?! Feliz, disse com um ar estúpido e confuso,
surpreendendo-se ao ver-me?!
- Haveis de achá-la triste, mas a sua alegria aparecerá apenas
ela vos veja.
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- Seu pai, exclamou ainda do mesmo modo!!
- Convenceu-se de que era imprudente e quer reparar a sua
falta permitindo e favorecendo a vossa união.
- E quem sois vós, que ousais assegurar-me disso? Sois sem
dúvida um desumano, que, ciente da minha desgraça, viestes
insultar-me em minha dor! Deixai-me, homem bárbaro e cruel!
Não me persigas...
- Eu sou um desgraçado! Um triste...
- Mas não sois como eu?!
- Sou; agora mais do que ninguém. Mas escutai-me: não se
trata de mim, é somente de vós. Conheço a vossa amante; ela está
desesperada, porque seu pai, convencido da malvadeza do vosso
rival, permitiu-lhe que vos visse e assegurou-lhe que vos receberia
por filho. Ela desde esse dia feliz procurou-vos e não vos achou.
- Retirei-me a este sítio, disse-me ele em um êxtase de alegria
inexplicável!
- Eu vim procurar-vos, porque prometi restituir-vos a ela.
- E como me provais que não me enganais?
- Esta carta falará por mim.
E eu lhe entreguei então a carta de sua amante.
- Uma carta, exclamou ele, lançando-se sofregamente sobre ela?!
Abriu-a e devorou-a com os olhos e com a alma.
- Não me enganastes!
E me estendeu a mão e me abraçou com uma ternura igual à
dor que mostrara há poucos instantes.
- Vamos, lhe disse eu, apontando para o lado dos morros
da capital!
- Neste instante! E eu vou deixar estes sítios, amigos da minha
dor, que tão tristes, mas tão consoladoras palavras me disseram!
E vou deixar este riacho, e estas pedrinhas e este tosco e majestoso
rochedo!!! Adeus, amigos e depositários das minhas lágrimas; não as
segredeis, nem as revelai ao indiscreto viandante que aqui vier...
Só, sim, ao triste, ao miserando oprimido de amor!
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- Uma falua nos espera no saco de São Francisco.
- Lá!?
- Sim. Eu vim até aqui a pé, ainda ignorando, ao certo, onde estáveis!
- Estou tão enfraquecido!
- Eu vos ajudarei no caminho.
Enriquecido com a minha presa, caminhei para o lugar onde
o pequeno barco nos esperava. Aí embarquei e no fim de duas horas
de viagem aportei à praia de Dom Manuel. Considerando que fazia
um serviço a uma família inteira, eu cheguei por alguns instantes a
esquecer-me da minha dor e tornar-me mesmo alegre. Quanto bem
nos fazem os benefícios que prodigalizamos aos outros! Como é tão
boa a prática da virtude! Todas as aflições mundanas são nada em
comparação de um pequenino raio de satisfação moral!
Achando-me em terra, não me demorei um instante em
conduzi-lo à casa do respeitável pai da minha doente. Tínhamos
porém de passar pela habitação de Imerisa, e nessa ocasião meus
olhos se alevantaram para a sacada e encontraram os seus, úmidos
e sanguíneos, como se as lágrimas fossem o único alimento deles.
Eu quis chorar também, mas, repentinamente, olhei para o meu
companheiro e vi que ele cumprimentava a minha bela e sorria-se.
A dor, o ciúme, a cólera correram em tropel para de todo me
transviarem os pensamentos. Como foram então dolorosas as
combinações de minha alma!
Era melhor não amar, pensei eu comigo. Melhor mil vezes seria
o não ter visto um anjo, um tesouro divino, para não ter a dor de
o perder tão amargosamente como ora me acontece! Era melhor eu
não ter visto Imerisa! Até então Imerisa era para mim inocente e bela,
a cópia de um espírito angélico revestido da luz da pureza. Tinha-lhe
notado uma só falta, e era uma falta perdoável – a leviandade de
julgar-me ou o ciúme demasiado. Mas nessa ocasião em que a vi
sorrir para outro que não era eu, em que se me afigurara que ela não
chorava por estar sem mim, não pude mais esperar torná-la a ver
dourando as horas da minha vida.
Imerisa. As graças da natureza. Romance

357

Perdi de todo a esperança. Mas era preciso consumar o meu
sacrifício; levar aos braços da felicidade o homem que se sorrira para
Imerisa, que me apunhalara o íntimo da alma, que me arrancara o
mais querido, o único botão do jardim do meu futuro [e] entregá-lo
à sua amada. E depois renunciar à recompensa, porque Imerisa não
devia pertencer-me mais.
Imerisa viveria sem mim! Ela sorrira-se para outrem! Eu ia viver
sem Imerisa! Chorar eternamente!

V - O amor de um poeta
Ela, tão só, não podia existir sem
O amor de um poeta

Eram três horas da tarde. Brilhava o sol por cima dos vermelhos
telhados da cidade, e o sino do convento de Santo Antônio chamava
à oração a comunidade dos religiosos de São Francisco.
Era mister assentar-me na cadeira magistral, em que eu
tinha de explicar a ciência da verdade e do bem – a filosofia – na
linguagem de Sócrates, modificada pela doutrina de Jesus Cristo.
Somente nesta hora eu tinha um momento de sossego, podia
respirar livremente, enxugar as lágrimas que diariamente vertia,
mitigar as minhas aflições, existir, enfim, porque fora daí a minha
existência corria vaga e incerta como o batel sem remos e sem velas
em alto mar, ameaçado da tempestade.
Esperei em vão pelos meus discípulos. Nenhum nesse dia
me apareceu.
- Os filósofos fizeram parede e cá não virão hoje mais,
disse comigo.
E saí e dirigi-me ao morro do Castelo, para gozar a viração que
nos entra da barra, ou junto ao telégrafo, ou perto do convento dos
Barbadinhos. Involuntariamente achei-me, no fim de um quarto de
hora, neste último lugar.
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Missionários capuchinhos em um país católico e civilizado!
Entre nós, em que cadeiras de teologia e de direito canônico se acham
criadas e há muito tempo em exercício! Em um país onde se acham
excelentes pregadores, e padres sábios e cônscios de seu ministério!
No Brasil, onde não se encontram disseminados os corruptos vícios
e abomináveis ideias que formigam nos povos da Itália, e que têm
deles feito rebanhos de escravos!
Viriam, por desgraça nossa, esses frades ensinar-nos as
doutrinas de Jesus Cristo? A nós, cujo coração ainda não se poluiu
na abnegação dos princípios de nossos pais? A nós, que invocamos
todos os dias o santo nome de Deus, sem profaná-lo com lábios
hipócritas e sem cobrir o nosso corpo com grosso burel, para nos
entregarmos ao deleite à custa de grossas esmolas que a ignorância
incrédula lhes cede? Não podemos deixar de notar o desaire que
cabe à nossa terra de um fato tão revoltante e tão contrário à
ilustração que temos e que nos tem assinado um grande nome na
lista das nações.
E ainda mais, de perguntar o porquê do seu consentimento
pelo nosso governo. Se os tais especuladores missionários tivessem
sede e avidez do martírio, como parecem inculcar, não era razoável
que fossem pregar a palavra de Deus entre os idólatras e onde as
riquezas do ouro não lhes acenassem? Missionar em uma cidade
cristã, recostados nos leitos de um palácio há pouco tempo
construído em um dos sítios mais aprazíveis de uma das mais ricas e
lindas capitais da América, é sem dúvida um recomendável serviço
à doutrina do Homem.
Deus, que humilde nasceu em um presépio e andou vagando
de monte em monte na pobre e miserável Judeia, até subir à cruz,
sofrendo os mais vis ultrajes e afrontas para remir os soberbos da
terra e todo o gênero humano, que então se achava imergido no
lodaçal da impostura dos falsos profetas. Missionar em uma cidade
cristã, nós o repetimos, opulenta e de agradável comunidade,
é um lindo missionar, e que deve ser muito grato aos olhos do Ser
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Onisciente! E ajuntemos para completar o nosso quadro: o povo
que recebe essa missão é um dos mais piedosos da terra, o que sabe
melhor cumprir os seus deveres religiosos! Eu o tenho visto curvado
nos templos, cheio de unção religiosa e contente sempre nos dias em
que se festejam a glória e o nome do Deus de nossos pais.
Estas reflexões caíam de minha alma descuidosa sobre os meus
lábios também descuidados. Mas repentinamente lembrei-me do
meu anjo, da minha Imerisa.
- Imerisa! Mulher cruel! Amei-te como te podia amar, e tu
me assassinaste, porque eu não existo mais em mim, sou um morto
ambulante, a quem fugiu o sentimento da sua existência!...
- E no entanto ela ainda vos ama, exclamou uma voz forte,
interrompendo as minhas palavras!
Olhei surpreendido para o lado de onde me vinha a voz e vi o
frade, que eu já conhecia. Havia muito que eu deixara de visitá-lo
– desde que lhe havia cumprido a minha promessa. Praticando um
sacrifício horroroso, isto é, fazendo feliz e entregando aos braços de
sua amante o homem que eu considerava como meu rival, tinha-me
resignado a viver alheio a todas as sortes de prazeres e a renunciar à
esperança da posse da alma do meu único bem. E por isso não tinha
querido o prêmio de um serviço que julgava credor de recompensas
superiores a todas quantas se pudessem imaginar na terra. Eu não
tinha querido que, ou o frade, ou a minha doente incógnita me
restituíssem a minha Imerisa. Senti, em razão disto, uma repugnância
notável com esta visão inesperada.
- Meu reverendo, disse eu com voz fria!
- Pensáveis que não vos procuraria para dar-vos o que vos toca?
O que é de Deus, a Deus; e o que é de César, a César, dizia Jesus
Cristo. E ainda mais: não recomendou o divino Mestre a fraternidade
aos seus irmãos pecadores? In fraterno sunt christianas gentes. Imerisa
é vossa! E é vossa porque uma promessa nos une, e vo-la devemos;
e é vossa porque ela o quer ser...
- Imerisa minha! Seria impossível! Eu a renuncio!
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- Meu irmão, disse-me ele tristemente, mostrando no rosto
uma incredulidade viva! Zombais de mim, sem dúvida; ou é porque
tardei muito em procurar-vos?
- A qualquer hora vínheis sempre cedo. Imerisa não pode ser
minha... Ela sorriu para outro... Ela teve um pensamento que não era
eu; um prazer que não era eu... E deveis saber que eu sou exclusivista
em matérias desta natureza.
- Ela não ama outrem!
- Talvez, meu padre! Dispensai-me de dizer mais uma
só palavra.
- Em nome do céu! Eu vos conjuro que me digais tudo.
- Tudo?... Imerisa não deve ser minha!... Um fado negro como
uma noite horrível, medonha, de tempestade da minha terra; um
anjo tenebroso do inferno...
- Abrenuntio!
- Um ente abominável, que eu sacara da solidão, que ia restituir
ao seio da felicidade, despedaçou, rompeu, destruiu para sempre os
laços que me ligavam a Imerisa...
- Injusto! Pela minha salvação vos afirmo que ninguém rompeu,
nem destruiu tão puros laços...
- Zombais de mim! Aumentais a intensidade dos meus
sofrimentos, querendo iludir-me ou desculpar a perversidade
dos outros.
- Bem me custará a trazer-vos ao caminho do Senhor; mas
escutai-me, é a minha missão e cumpre que eu a satisfaça. A quem
atribuís que o amor de Imerisa se dirige, em preferência ao que vos
havia votado?
- Eu me calo!
- E eu de novo insisto! Dizei-me o seu nome!
- Meu padre...
- Não vos deixarei sem que mo digas! Um ato vosso chamou a
minha atenção e o meu reconhecimento, e, desde esse dia em que o
praticastes, a minha vida inteira vos pertence. Não vos deixarei, torno
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a assegurar-vos, sem que veja renascer a confiança que justamente
tínheis em um anjo do céu.
- O amante...
- Sois vós o único; ela vos adora como se adorasse a Deus.
- O amante da minha doente... Ele sorriu para ela; e ela também
sorriu... E esse sorriso revelava uma inteligência infernal; o inferno
mesmo; todo a arder em minha alma... Como se aos precitos fosse
dado o ressurgir desse lugar horrífico e um banquete de sangue e de
lágrimas os atraísse em conjugal distúrbio... Era assim a minha alma
no momento em que vi... Tudo... Parecia que ela assistia a essa festa
do averno...
- Irmão! Não vos entendo! Um olhar de inteligência? Entre quem?
- Entre Imerisa e o amante da minha doente incógnita.
- Meu Deus, exclamou o frade elevando as mãos juntas para o
céu! Mandai a luz do espírito divino sobre a sua mente perturbada.
Aclarai-o, e a verdade lhe seja dita pela minha boca. Inclinai as vossas
orelhas à voz de um ministro do Senhor.
- Estou cético como esses loucos gregos que oravam pelas
esquinas e praças da pueril Atenas, e que não queriam acreditar que
falavam, e que o povo os ouvia.
- Deixai-vos disto. Tempora mutanda et nos mutamur in illis.
Os gregos lá se foram e o ceticismo caiu assim como há de cair todo
o turbilhão de erros dos homens diante da verdade de Deus, pregada
pelos apóstolos de Jesus Cristo. Veritas Dei ab eterno tempore manat.
Inclinai as vossas orelhas às palavras de um servo de Deus e ouvi as
verdades eternas.
- Falai, meu padre.
- O homem prevenido, e com a alma cheia das coisas do
mundo, bem mal pode julgar das ações dos outros. O conhecimento
das intenções só é dado Àquele que nos criou e pode de um momento
para outro reduzir-nos ao nada. Uma aparência engana, como uma
pequena luz levantada no cimo de uma ermidazinha edificada sobre
um morro, lá bem ao longe em noite escura ameaçada de tempestade.
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Por mais que caminhemos, sempre a distância que dela nos separa
nos parece a mesma.
- Enfim...
- Julgastes erradamente. Imerisa, a quem hoje conheço, é um
ente puro, fiel e digno da singeleza da vossa alma. Sois injusto; deveis
uma reparação à sua virtude.
- Eu tudo vi...
- Foi sem dúvida o demônio que vos tentou a acreditar em uma
ideia má. Meu filho, é árduo o caminho que nos leva à felicidade e ao
nosso fim, mas importa-nos somente dar os primeiros passos para ele.
Deus nos ajuda depois e nos guia mesmo pela mão com carinhoso
e paternal sorriso. É mister, porém, para que esse passo seja bem
dado, que afastemos os entraves dos nossos ódios e prevenções com
o próximo, que lavemos nossa alma da impureza dos falsos juízos,
que sejamos bons, prudentes e compassivos.
- Eu consumei um sacrifício, e o segundo – o de esquecê-la –,
lutarei para poder executá-lo. Terei então expurgado o meu coração
do predomínio das paixões e caminharei para a felicidade.
- Todos os dias, todas as horas, todos os instantes, uma voz vos
gritará internamente – injusto! Será a voz do remorso.
- A minha consciência de nada me acusa...
- Pois bem; até amanhã. Esta noite o vosso anjo da guarda vos
suscitará sonhos horríveis. Gritareis e não me achareis então, porque
estarei dormindo em minha cela ou velarei à cabeceira de um moribundo.
Um tremor convulsivo apareceu em meus músculos, e um frio,
rápido como a matéria elétrica, começou a correr pelo interior dos
meus ossos. Minha mãe criou-me contando-me legendas e mil contos
de almas do outro mundo; eu tenho medo de sonhos maus e ainda
penso que me seria impossível dormir sozinho em uma dessas casas
que a voz do povo denomina assombradas: morreria se nelas ouvisse
um gemido, talvez mesmo um ruído qualquer. A nossa imaginação
é tão fértil de enganos, tão caprichosa em figurar-nos aquilo que
tememos! [E] eu estava tão fraco; há dias que meu alimento diário
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eram três ou quatro xícaras de café, e tão perturbada andava a minha
mente, que eu acreditei logo que sonharia aquela noite.
- Meu padre, tendes a prova da inocência de Imerisa?
- Tenho. É a sua virtude. Tão angélica como os serafins.
- Basta. E o seu sorriso?
- Era o sorriso da beneficência. Ele lá vem; de tudo vos informará.
E com efeito, o moço que eu arrancara da solidão da gruta
da praia Pequena da Jurujuba subia pelo trilho que se vê junto ao
depósito da pólvora, e para nós se dirigia. Eu não quereria vê-lo, mas
nessa ocasião o frade me tinha despertado uma ideia que muito me
interessava. Apesar de meus arrufos com Imerisa, desejara bem achá-la
inocente! Era para mim uma curiosidade fagueira, que me lisonjeava,
e que como nenhuma outra merecia o sacrifício de satisfazê-la.
Nós nos cumprimentamos como se mutuamente ansiosos
nos procurássemos.
- E a prova, exclamei eu, dirigindo-me ao recém-chegado?
O frade lançou um olhar de inteligência ao moço, e ele,
procurando apertar-me a mão, disse:
- Como fostes injusto! Mal poderia eu prever que, alegrando-me
ao ver a benfeitora da minha mãe, vos causasse tamanha dor e mesmo
uma separação tão desastrosa entre duas almas que...
- A benfeitora de vossa mãe?! Contai-me...
- Tudo, senhor! Sou hoje tão feliz! E bem sabeis que tudo
vos devo...
- Contai-me, por piedade.
- Nós fomos morar junto à casa de dona Imerisa, e poucos
dias depois de nossa estada aí, eu e meu pai fizemos uma viagem
a Petrópolis, deixando ao cuidado de uma escrava minha mãe já
alcançada de anos. Em nossa ausência, a escrava infiel fugiu e deixou
minha mãe enferma e mais aflita de dia em dia por se ver desolada.
Deus porém, que em todas as ocasiões de aflições nos manda sempre
alívio, enviou-lhe então um anjo...
- Foi Imerisa, exclamou o frade entusiasmado!
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- Ela não deixou um instante a sua protegida, continuou o moço.
O médico, os medicamentos, e mais que tudo, os cuidados de uma
filha dedicada, nada lhe faltou: ela foi a sua enfermeira e daí por diante
a sua amiga... Quando chegamos, meu pai chorou de reconhecimento
e de alegria – e eu também chorei, confundido por ver tanta piedade
em quem não conhecíamos. Tentamos pagar as despesas do médico e
da botica, [mas] tudo estava pago antes; respondeu-se-nos que nada
devíamos. Alegres e felizes pela sua piedade, choramos o pranto do
reconhecido, e ela, vendo-o, nos deixou sós.
- Não quis o reconhecimento, disse o frade, como esses vaidosos
do mundo, que fazem benefícios a troco de louvores.
- Passaram-se meses, continuou o moço, e minha mãe caiu de
novo doente. Nós tornamos a vê-la, a nossa protetora, na cabeceira
do leito de minha mãe, tão solícita, tão cheia de cuidados; e o
restabelecimento da saúde apareceu, como por encanto, debaixo de
seus olhos. Apenas minha mãe ficou boa, ela não nos visitou mais.
- Era como a estrela da beneficência, bradou o frade!
- Veio a epidemia da escarlatina, um mês depois, e eu e meu pai
caímos afetados da terrível moléstia. Minha mãe, felizmente, esteve
boa e cuidou de nós, mas teve uma companheira...
- Era sem dúvida Imerisa, a mulher divina, disse o frade
alevantando os olhos para o céu!
- E nós, durante o tempo de nossa moléstia, não recebemos
dinheiro; os nossos antigos amigos nos não visitaram; não tivemos
quem nos cobrasse os nossos ordenados; mas nada nos faltou...
Como o anjo do bem, aquela virgem aparecia-nos só nos momentos
da dor, para trazer-nos lenitivos celestes. Como mensageira da
felicidade, ela espalhava sobre nós os inapreciáveis dons do céu e
nos deixava quando éramos felizes. E sempre nos vedava o prazer
do reconhecimento! Havia bem meses que a não via, quando passei
convosco por sua casa, e meus olhos tiveram a fortuna de encontrá-la.
Era bem natural que me alegrasse ao vê-la.
- Ela sorriu-se, não é verdade, perguntei-lhe eu?
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- Talvez, mas eu não me lembro disso, disse o moço com
expressão ingênua. Estimaria tanto que ela se sorrisse para mim!
- Era [o] sorrir de um anjo, exclamou ainda o frade!
Estas últimas palavras disseram tantas coisas à minha alma!
Revoltei-me contra mim mesmo! Se era verdade, como já me dispunha
acreditar, a inocência de minha linda flor do paraíso, por que não
tinha eu gozado os dulcíficos aromas de suas pétalas, por que não
tinha eu gozado o néctar de seu cálix verdezinho e me embriagado
com ele? Mas eu me lembrei ao mesmo tempo do seu cruel desprezo,
do desprezo que me deixara só no mundo e sem existência.
- Cruel! Injusta! Deixou-me só na minha solidão.
- E a não desprezastes também, perguntou-me o frade? Não a
tens feito derramar as lágrimas do amor e da saudade?
- Ela chora, perguntei eu ansioso? Ela tem saudades de mim?
- Chora por vós, continuou o frade, ardendo em mudo
arrependimento desde que soube, desde que eu lhe contei que a moça
da igreja vos devia a felicidade de que goza hoje. Narrou-me as vossas
virtudes entusiasmada e derramando copioso pranto. Ainda ontem
a vi; temi tanto pelo seu estado! E ainda hoje temo! Se soubésseis!...
- Não prossegui, meu padre; eu quero vê-la. Se fosse eu a causa
de seus males! Se ela chorasse por mim somente! Mas alegra-se tantas
vezes ao lado dos outros; tantas vezes se esquece de mim!
- Só se distrai quando faz o bem, disse o moço.
- A sua piedade, exclamou o frade!...
- Vamos. Eu quero vê-la sem demora, disse eu, caminhando
apressado e tomando pela ladeira do Seminário.
Eles me seguiram.
Quando chegamos à casa de Imerisa, estava dando oito horas
na torre da igreja de São Francisco de Paula; entramos. Nós fomos
conduzidos à sala de visitas, onde ela se achava, sentada e recostada
no piano, chorando... Eu não sei o que fiz então, mas lembro-me
ainda hoje bem que ela me deu um juramento, e sei que ela guarda
outro que me disse ter-lhe eu dado nesse instante.
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O momento do encontro, da reconciliação, o momento em
que uma nova vida reapareceu para mim, tão linda, tão cheia de
galas como uma aurora, uma manhã da nossa terra, é hoje festejado
em nossa casa com suma e extraordinária alegria. O nosso amor,
perfeito e durável como a perpétua, a flor que emblema a duração
do homem, não tem sido até hoje perturbado nem profanado por
mesquinhas considerações da terra.
Vivemos tão felizes!
O seu amor é uma rosinha de cálix verde, significando a
esperança do céu, de pétalas rubrazinhas como o fogo da lâmpada
que alumia o sacrário do templo do Senhor, de estames contendo
um pólen dourado como as asas dos vaporosos mensageiros dos
decretos divinos, de ovários irmãos, vivendo em comum no fundo
das paredes do cálix, como os serafins vivem sempiternamente no
empíreo, descansando no seio de Deus.
O seu amor é o amor de um anjo!
O meu amor é todo chama; é como o vulcão do Cotopaxi,
ardendo em fogo e labaredas e derramando lavas inflamadas! É a
única paixão que me devora, que me consome e que absorve toda a
minha vida. O ciúme o acompanha e torna-me às vezes insuportável
a mim mesmo. Conheço mil vezes que Imerisa é minha; só minha...
E no entanto, temo a cada instante por ela, cada gesto seu, cada
palavra e, enfim, cada um [de] seus acenos é para mim motivo de
horríveis sofrimentos. O meu amor quer que Imerisa deixe de ter
um ser distinto de mim, para tornar-se eu mesmo; mas ainda assim
quem sabe?...
O meu amor é o amor de um poeta.
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LÚCIA DE MIRANDA

Ensaio romântico sobre um acontecimento trágico da conquista do rio
da Prata, oferecido ao Instituto Histórico pelo seu sócio C. B. O7

I
Pelos anos de 1530, expediu o governo espanhol quatro
navios sob o comando do famoso navegador Sebastião Caboto, com
trezentas pessoas do seu séquito entre soldados e aventureiros, dos
quais alguns se distinguiam pela nobreza do seu nascimento ou por
menos vulgar educação.
Fora o objeto dessa expedição fazer o reconhecimento do rio
da Prata, cuja embocadura havia sido já descoberta pelo navegador
espanhol D. João de Solis, sendo Caboto encarregado de plantar
nessa região da América meridional o primeiro padrão da conquista
sob o domínio da Espanha.
Chegado Caboto ao ponto do seu destino com próspera
viagem, e reconhecida a posição que visitara Solis, na margem
esquerda da foz do rio da Prata, resolveu ele demandar a margem
oposta, navegando águas acima. Ali descobriu um porto acomodado
para receber as suas embarcações, onde desembarcou com a gente
que levava.
Na vizinhança deste porto, a que deu Caboto o nome de
Espírito Santo, erigiu ele um forte regular, construído de madeira,
e o guarneceu com a gente que julgou necessária para o defender,
em caso de precisão, contra os ataques dos indígenas, com quem
aliás procurou estabelecer relações de amizade.
Daqui partiu Caboto, seguindo a navegação que havia
interrompido, até penetrar nas águas do Paraguai. E havendo já
reconhecido, além deste rio, os dois outros grandes afluentes do
Prata, a saber, o Paraná e o Uruguai, regressou ao porto do Espírito
Santo, com a intenção de seguir daí para a Espanha, a fim de dar
7 Apareceu em apenas um número (IX) da revista Guanabara.
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pessoalmente conta ao governo espanhol do brilhante resultado das
suas explorações.
Embarcando-se Caboto para a Espanha, deixou por
comandante do forte do Espírito Santo o capitão D. Nuno de Lara,
com cento e dez soldados, além de outros aventureiros, em cujo
número se contavam alguns fidalgos, que preferiram ficar sob o
comando de D. Nuno.
Nesse primeiro estabelecimento da conquista espanhola,
na região do Prata, teve lugar um acontecimento extraordinário,
o qual se torna ainda mais notável pelo concurso das singulares
circunstâncias que o acompanharam. Tal foi o caso triste e
miserando de Lúcia de Miranda, dama espanhola, a qual fora aí
vítima lastimável do amor feroz de um chefe selvagem e ao mesmo
tempo a causa inocente da destruição do forte do Espírito Santo e
de toda a gente que o defendia.

II
Havia o comandante do forte, D. Nuno de Lara, cultivado
com a mais perfeita cordialidade as relações de amizade que entre
os indígenas, habitantes daquelas paragens, e os espanhóis ali
estabelecidos conseguira travar o prudente e atilado Caboto, durante
o pouco tempo que estivera no porto do Espírito Santo; especialmente
com os índios Timbus, tribo ou nação que entre as outras mais se
recomendava, tanto por sua melhor índole, como pelos úteis serviços
que prestavam aos espanhóis, fornecendo-lhes os víveres de que
necessitavam, por dar-se ela particularmente aos trabalhos da cultura.
Tinham os Timbus dois caciques chamados um Mangoré
e o outro Seripó, os quais eram muito respeitados dos índios
da sua nação como chefes valentes e experimentados na guerra.
E estimavam-se extremosamente um ao outro, como irmãos que
eram, mas predominando entre os dois a autoridade e influência
de Mangoré.
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Entre as mulheres que existiam no forte fazia-se mais notável
Lúcia de Miranda pela sua formosura e graciosas maneiras, a qual
era casada com um dos espanhóis da guarnição chamado Sebastião
Furtado, ambos na idade em que o amor conjugal ostenta todo
o seu poder nas alianças produzidas por verdadeira e recíproca
simpatia, pois eram moços e casados de pouco tempo. E talvez
buscaram, aventurando-se aos trabalhos e perigos da conquista
nessa parte do novo mundo, desfrutar em mais liberdade as delícias
de uma união ditosa.
Aqueles caciques visitavam amiudadas vezes os espanhóis,
a quem eles consideravam como seus hóspedes, sendo acolhidos
sempre no interior do forte com mostras de benevolência e de cordial
amizade. Teve dessa sorte Mangoré muitas ocasiões de avistar-se com
a bela Lúcia, cuja presença, na primeira vez que a vira, inspirou-lhe
tal inclinação, que a frequência das suas visitas transformou em forte
simpatia; e esta bem depressa cedeu o lugar ao mais pronunciado
sentimento de fervoroso amor.
Dominado assim Mangoré por essa paixão, estudava ele todos
os meios de fazer-se agradável à bela espanhola, para conquistar
destarte o seu afeto. Dos frutos da sua cultura, ou apanhados
nas matas, com que mimoseava frequentemente ao comandante
D. Nuno e aos oficiais da guarnição, reservava ele sempre os mais
formosos ou os mais esquisitos para oferecê-los à querida Lúcia!
E ela por sua parte acolhia essas demonstrações não equívocas de
um coração apaixonado com afabilidade e benevolência, que,
se bem não desdiziam do seu natural, significavam, todavia, na rude
compreensão de um amante selvagem, agradáveis mostras de ver-se
correspondido nos desvelos de seu amor.
Animado, pois, Mangoré pelo fagueiro tratamento que recebia
da candura da boa Lúcia, tentou primeiramente valer-se da confiança
que havia ganho no ânimo dos espanhóis, para convidar o marido de
Lúcia que a levasse à povoação dos índios, de que era ele chefe, a fim
de aí terem ambos uma agradável distração fora do estreito recinto
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do forte em que residiam, pondo à disposição dos mesmos a sua
própria cabana e oferecendo-lhes todas as comodidades e os regalos
que dependessem da sua boa vontade, sendo seu único desejo que
Lúcia e seu marido voltassem ao forte satisfeitos da hospedagem que
lhes houvesse dado.
Mas Sebastião Furtado, ou fosse pelo receio de arriscar a
vida e, mais que a própria vida, a segurança da sua adorada Lúcia,
entregando-se ambos à disposição do cacique, cuja lealdade não
oferecia maior penhor que as suas lisonjeiras promessas, ou mais
provavelmente porque houvesse penetrado o oculto desígnio do
apaixonado selvagem, pretendendo, com semelhante ardil, separar
da proteção dos espanhóis aquela dama, a quem ardentemente
amava, evitou ele sempre com pretextos plausíveis aceitar o convite
de Mangoré, o qual não deixou talvez de descobrir na relutância de
Furtado o verdadeiro motivo que o induzia a proceder dessa maneira.

III
Despeitado Mangoré pela malogração (sic) da sua primeira
tentativa, não desesperou todavia de alcançar por qualquer meio,
e a todo custo, a posse do tesouro que anelava. E, socorrendo-se à
astúcia que caracteriza um chefe selvagem, concebeu um novo plano
para levar a efeito o seu desígnio, e tão eficaz, quanto tivera ele de
horrível na sua execução; pois que nada menos importava, que a
completa destruição do forte e de toda a sua guarnição, procurando
Mangoré salvar desta catástrofe unicamente a Lúcia de Miranda.
Para realizar o seu intento, procurou primeiramente o
dissimulado cacique obter o acordo e a cooperação de seu irmão
Seripó, ponderando-lhe a conveniência de acabarem com os
espanhóis do forte, enquanto se achavam eles enfraquecidos pelo
número, para que se não tornassem depois, quando mais crescidos
em forças, de hóspedes que eram, em verdadeiros senhores da terra,
que a ambos pertencia, ocultando-lhe destarte o motivo real de
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tão extraordinária resolução. Seripó, naturalmente comovido das
palavras que ouvira da boca de seu irmão, respondeu-lhe que o que
acabava de propor-lhe parecia tanto mais estranhável quão grande
fora até ali a dedicação que mostrara Mangoré aos seus amigos do
forte, e com especialidade à Lúcia de Miranda, a quem ele amava
com tanto extremo! Acrescentando que, pelo que dizia respeito a ele,
Seripó, não tinha motivo nenhum para quebrar tão injustamente a
amizade que travara com aqueles hóspedes, cultivada de ambas as
partes com inteira cordialidade até esse momento.
Esta assisada resposta de Seripó produziu no ânimo do
artificioso Mangoré não disfarçada indignação, pelo desacordo em
que achava aquele cacique para a realização do que premeditara.
E, tomando o tom de autoridade, declarou Mangoré que, pondo de
parte quaisquer considerações, devera atender Seripó, primeiro que
tudo, à conveniência da nação de que ambos eram chefes; e que,
se tão poderoso motivo ainda não bastasse para o determinar na
aquiescência à proposição que lhe fizera, ele ajuntaria que era essa
a sua vontade, a qual esperava não ver contrariada por um irmão a
quem tributava tamanha estima.
A estas palavras proferidas com tal decisão e energia,
malgrado seu, rendeu-se Seripó, prometendo ao irmão a sua
inteira e leal cooperação, para levar a efeito o terrível projeto de
que lhe dera conhecimento.
Obtido assim o acordo de seu irmão, espreitava Mangoré a
oportunidade para atacar de surpresa o forte dos espanhóis; e
essa oportunidade bem depressa se lhe deparou, tão asada quanto
podia ele desejar. Porquanto, havendo precisão de víveres no forte,
D. Nuno, não querendo talvez se conservar na inteira dependência
dos índios Timbus, que até então haviam suprido os espanhóis dos
produtos de sua lavoura, expediu uma embarcação, guarnecida por
quarenta homens armados, levando a comissão de procurarem rio
acima, em alguma outra nação ribeirinha, os víveres que pudessem
obter a troco de objetos de indústria europeia, fazendo também
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parte desta expedição Sebastião Furtado, que voluntariamente se
oferecera para isso, com o desígnio talvez de descobrir alguma coisa
com que mimoseasse a sua querida Lúcia. Tão longe estava o coração
do amoroso Furtado de pressagiar-lhe a grande desventura que o
esperava na volta da sua excursão!

IV
Apercebendo-se Mangoré desta circunstância, pela incessante
vigília com que observava todos os passos dos espanhóis, depois
que concebera o danado projeto de os exterminar por qualquer via
insidiosa que pudesse assegurar-lhe o êxito que almejava, não perdeu
tempo em instruir o seu irmão Seripó acerca dos meios que havia
meditado para realizar, com o favor da noite, a surpresa da guarnição
do forte, enfraquecida como ficara pela ausência dos combatentes,
que haviam sido distraídos para a referida expedição.
Os dois caciques, guardando sobre o seu desígnio o mais
inviolável segredo, convocaram, sob qualquer pretexto plausível,
quatro mil dos seus melhores guerreiros e os puseram de emboscada
em distância conveniente do forte. Daí destacou-se Mangoré,
acompanhado de vinte índios da sua escolha, bem armados e
carregados de víveres, dirigindo-se para o forte, onde, sendo recebido
com a costumada franqueza e cordialidade, repartiu ele liberalmente
os presentes que levava com o comandante D. Nuno, com os seus
oficiais e até com os próprios soldados.
Não foi esquecida na partilha dos fatais presentes essa desditosa
dama, que algumas horas depois devera ser a Helena dessa nova Troia
do deserto! A boa Lúcia recebeu também das mãos de Mangoré o
mimo que lhe fora particularmente destinado, não sem causar-lhe
desusado reparo uma certa turbação que divisara no olhar e no
porte do cacique, no momento de aproximar-se dela. A inocente
atribuiu talvez à simples emoção do vivo afeto que lhe consagrava o
selvagem, o que fora necessário efeito da luta momentânea e terrível
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entre o desespero do amor e o pungente remorso do premeditado
crime! Era também esse momento o da maior provança para a alma
desatinada de Mangoré: as nobres qualidades do guerreiro o haviam
desamparado, deixando nele somente o pérfido, o traidor!
Ali passou o cacique o resto do dia. E para mais disfarçar o seu
desígnio, mandou que os índios que o escoltavam dessem à guarnição
do forte o espetáculo de um combate simulado, no que manejaram
eles com admirável destreza as armas que usavam na guerra, com o
que deram muito prazer a D. Nuno e a toda a sua gente.
Aproximou-se nisso a noite, e tão descuidosos estavam os
espanhóis do perigo, que convidaram a Mangoré para ficar no
forte aquela noite, juntamente com os índios do seu séquito, ao
que o astucioso cacique anuiu, como que por simples deferência às
instâncias de D. Nuno, encobrindo ainda com este novo artifício as
aparências da traição que havia preparado!

V
Recolhidos aos seus quartéis os espanhóis, acomodou-se Mangoré
com os seus índios ao ar livre, deitando-se sobre as peles que usavam
para esse fim. E como se pode presumir, na hora em que toda a gente do
forte estava entregue ao sono, só Mangoré (além das sentinelas) velava
com a ansiedade do amante e a agitação do malvado, aguardando o
momento em que contava que a gente de guerra, que havia deixado
de emboscada sob o comando de Seripó, se houvesse aproximado do
forte, na distância conveniente, para acudiu ao seu reclamo!
Já o cantar do galo havia anunciado a meia noite, e o cacique
tinha os olhos pregados no horizonte, para o lado do nascente. Eis
que daí aponta a branca luz da bela Vênus, a estrela da manhã, num
céu sereno e puro. Era a hora aprazada para que Seripó se achasse no
posto convencionado!
Ergueu-se logo Mangoré; acorda os seus índios e comunica-lhes
as suas ordens. Daí partem todos em silêncio, tendo os mais
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esforçados a incumbência de atacar de súbito as sentinelas,
precipitando-as fora das muralhas, enquanto os restantes, dirigidos
por Mangoré, arrombavam o portão do forte, por onde penetrou
imediatamente um troço de gente trazida por Seripó, acudindo ao
sinal dado por Mangoré.
O estrépito produzido pela abertura forçada e, mais que tudo,
o grito de guerra levantado pela gente de Seripó, que primeiro
ganhara o interior da praça, repetido com força ainda maior pela
multidão de guerreiros, que aglomerados se disputavam a entrada,
fizeram despertar os espanhóis que, sobressaltados por tamanho e tão
extraordinário ruído, se precipitaram fora das suas camas, tomando
cada um a primeira arma que encontrou. E lançando-se todos quase
a um tempo sobre a praça d’armas, que acharam já ocupada pelo
inimigo, aí receberam os mais avançados morte pronta aos golpes
certeiros dos índios, que apercebidos os esperavam, retrocedendo à
voz de D. Nuno apenas pequena parte dos que em tanta desordem
haviam marchado para aquele ponto.
Fora D. Nuno o único que se achara armado de escudo e
capacete entre os poucos espanhóis que restavam com vida, ou antes
dos que tiveram coragem bastante para receber a morte combatendo
ao lado do seu denodado comandante, o qual, reunindo esses bravos
em um dos baluartes, que achou ainda desocupado, procurou aí
sustentar-se na defensiva, não com o fim de salvar a vida, o que já
não era possível, mas sim levado pela briosa resolução de a vender
caro ao inimigo!
Recebeu D. Nuno à entrada do baluarte ataques sucessivos
dos índios, dirigidos pelo próprio Mangoré, mas sempre os
rechaçara com perda de muitos mortos o esforço do seu braço,
auxiliado pela desesperada coragem dos poucos espanhóis que a
seu lado combatiam.
Eis que a duvidosa luz da aurora começa a patentear os horrores
que passaram nas trevas da noite! D. Nuno vê em redor de si os
companheiros, ou já mortos, ou prostrados pelas mortais feridas!
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E, tomando a atitude nobre do guerreiro que não sabe render-se,
encara ainda impassível a multidão que o cerca, a qual como que
recuara de espanto contemplando o singular espetáculo (que mais e
mais ia descobrindo a crescente luz do crepúsculo) de achar-se só em
pé esse bravo cavaleiro, tendo diante de si uma trincheira de cadáveres!
Era o fero Aquiles rodeado dos inimigos que seu braço abatera?
Aproveitando D. Nuno esse momento de jazida no combate,
transpõe a barreira de mortos, que o separava do inimigo, e marcha
gravemente para o meio da praça, tendo em punho a ensanguentada
espada. Daí, lançando furibundo olhar sobre a multidão de
combatentes, que lhe faziam frente, descobre a Mangoré,
a quem buscava atenciosamente, para pôr glorioso termo à vida,
descarregando sobre o traidor o derradeiro golpe de sua formidável
espada. E, posto que já muito dessangrado pelas feridas que havia
recebido, furioso arremete para onde divisara o cacique, o qual por
sua parte lhe sai ao encontro com galhardia, aceitando assim a honra
de um combate singular, em que devera dar a última prova de seu
extremado valor. Trocados os primeiros golpes com a energia do
desespero, cai Mangoré mortalmente ferido, e sobre o seu corpo se
arroja D. Nuno também já exangue; e ambos expiram juntamente!
Seripó, que nesse momento acudira, profundamente comoveu-se
pela funesta morte do irmão a quem muito amava e ordenou que o seu
cadáver e o de D. Nuno fossem tratados com igual respeito. Feito isto,
banhado ainda em lágrimas, corre ao aposento da desventurada Lúcia, a
fim de tomar sob a sua proteção aquela que fora tão cara ao coração de
Mangoré, e por quem quisera ele repartir o seu afeto igualmente com
a memória do prezado irmão.
Chegando à porta do aposento que buscava, já aí encontrou
Seripó uma força de índios, que Mangoré para ali destacara durante
a luta travada com a gente de D. Nuno, para o fim de guardarem
ileso o precioso objeto de sua fatal empresa.
Penetrando Seripó no interior do aposento de Lúcia, acha a
mísera dama posta de joelhos, desgrenhada, com as trementes mãos
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e os lacrimosos olhos levantados para o céu, como quem só daí
esperava amparo!… E assim conservou-se ela imóvel na presença
de Seripó, o qual, contemplando-a um momento nessa atitude de
sublime expressão, comoveu-se tanto que, como que maquinalmente,
ajoelhou-se também junto dela. E tomando-a em seus braços lhe diz
em voz terna e entrecortada pela viva emoção:
- Minha cara Lúcia, cessa de prantear a tua sorte… Não serás
minha escrava, mas senhora de quanto é meu… E, sobretudo, deste
coração que já te adora!
À esta alocução cheia de sentimento (proferida na língua
espanhola da qual tinha o cacique já algum conhecimento, adquirido
no frequente trato dos espanhóis) respondeu a triste Lúcia com uma
torrente de lágrimas, que outras lágrimas provocaram da parte do
amoroso Seripó!
Assim terminou essa cena de carnagem, em que poucas horas
bastaram para que os raios do sol nascente só encontrassem no forte
os cadáveres dos espanhóis trucidados de envolta com as ruínas de
seus muros batidos!

VI
No dia subsequente ao dessa lamentável catástrofe, regressou
a embarcação que fora mandada por D. Nuno em diligência de
víveres. E, ao aproximar-se do porto, ficaram como tomados de
súbito estupor os quarenta espanhóis que compunham aquela
expedição, divisando o aspecto de destruição que ofereciam a seus
olhos as ruínas do forte.
Rui Garcia, comandante da expedição, antes de fazer
desembarcar a sua gente, mandou explorar primeiramente por
alguns soldados aquele lugar de desolação, aos quais juntou
espontaneamente o infeliz Furtado, induzido a tomar parte nessa
arriscada comissão pelos sérios cuidados e pelas terríveis apreensões
que o atormentavam sobre a situação de sua Lúcia.
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Apenas puseram pé em terra os exploradores, Furtado, como
mais pressuroso, tomou-lhes a dianteira, sendo por isso o primeiro
que entrava no forte. Aterrados sobremaneira com o lúgubre
espetáculo que apresentava a seus olhos a praça do arruinado forte,
juncada de cadáveres da carnagem da véspera, teriam os soldados
recuado de horror, se aí não os detivera o interesse que tomaram
na dolorosa situação do infeliz Furtado, o qual não hesitou um
momento em lançar-se entre essa massa de mortos, examinando
um a um. E, não havendo encontrado o cadáver de Lúcia, correu
para onde estavam os companheiros, bradando com a alegria de
homem alucinado:
- Não está aqui, ela não morreu!
Não descobrindo fora dessa estância da morte quem pudesse
informar sobre o acontecido nesse lugar, voltaram os exploradores
para bordo da embarcação de Garcia e lhe deram conta do que viram.
Rui Garcia, chamando a conselho os seus companheiros d’armas,
deliberou prudentemente abandonar essa terra inóspita e procurar
na costa do Brasil algum porto em que pudessem estabelecer-se com
segurança, até a chegada de nova expedição da Espanha.
Furtado, porém (que só cuidava e só pensava em Lúcia!),
ocultando aos companheiros o seu desígnio, antes que dali partisse o
comandante Garcia, tomou a desesperada resolução de entranhar-se
ele só pela mata vizinha, a fim de entregar-se como prisioneiro aos
primeiros índios que encontrasse! Pois não julgara impossível que
por esse arriscado meio obtivesse alguma informação sobre a sorte
de sua cara esposa.
Não ficou o dedicado esposo baldado em tão singular
pressentimento, porquanto logo no seguinte dia fora encontrado
por uma partida de índios Timbus, os quais, atando-lhe os braços,
o levaram assim preso à presença do seu cacique.
Seripó, mal reconheceu no prisioneiro o marido de Lúcia,
ordenou que o levassem imediatamente dali para longe e que o
matassem! Neste momento crítico aparece Lúcia, atraída pelo
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interesse de reconhecer o prisioneiro, que supunha ser algum
espanhol escapado da matança no forte. E foi o mesmo encarar
com o prisioneiro, que se lançar a ele, abraçando-o estreitamente!
Satisfeito este primeiro dever do seu coração, prostra-se aos pés
do cacique e lhe suplica que poupe a vida de seu marido, se deseja
fazer-lhe coisa que ela mais estime, acrescentando que ambos
viveriam contentes na humilde condição de seus fiéis escravos!
E destas brandas mostras comovido,
Que moveram dum tigre o peito duro,
Respondeu Seripó (erguendo do chão a amorosa esposa):
- Não morrerá Furtado, mas à condição de esquecer-se ele para
sempre de Lúcia, que vai ser minha mulher! Dar-lhe-ei outra mulher
que seja do seu gosto e o tratarei não como cativo, mas como amigo.
Lúcia, malgrado o seu coração, prometeu ao cacique por si
e da parte de Furtado o cumprimento da cruel condição que lhes
impusera, tão fielmente quanto lhes fosse possível.

VII
Correu algum tempo sem que Seripó mostrasse o menor
descontentamento de qualquer dos dois nobres cativos. Antes
parecia que o seu afeto para Lúcia aumentava de dia em dia. Mas,
a par do tiranizado coração de Lúcia, outro havia profundamente
despeitado: o de uma índia moça e pretensiosa, a quem Seripó tivera
por sua mulher antes de apaixonar-se pela bela espanhola, por quem
havia menosprezado suas antigas afeições. Em tais circunstâncias
mal podia esperar-se que os dias de Lúcia deslizassem tranquilos e
alegres, sem que o mau fado seu os viesse enlutar com alguma nova
e grande desventura!…
Essa índia, pois, ralada de mortal ciúme contra a inocente
Lúcia, empregou a mais escrupulosa vigilância em espreitar todos
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os seus passos, anelando descobrir qualquer inteligência entre ela e
Furtado. Um simples olhar significativo… As expressões de ternura
que a furto se trocavam os dois cativos… Qualquer desses ligeiros
indícios numa palavra, que nunca escapam à sagacidade de uma
mulher dominada pelo sentimento da vingança, bastaram para que
Seripó, sendo disso prevenido pela artificiosa índia, empregasse daí
em diante maior vigilância sobre o procedimento de Lúcia, a fim de
poder verificar por si mesmo a realidade de um fato, cuja simples
suspeita magoara vivamente o seu coração.
Não tardou muito que o terrível desejo de Seripó fosse
plenamente satisfeito, bem a seu pesar! Porquanto, sendo ele
conduzido pela mão da sua confidente, a implacável rival de Lúcia,
surpreendeu os dois infelizes num desses misteriosos encontros,
em que o amor não sabe disfarçar-se!…
Cedendo ao primeiro impulso do seu furor, tentou Seripó
tomar pronta vingança, cravando a adaga que desembainhara no
branco peito da desditosa Lúcia. Mas ele a amava ainda e pois não
teve forças para desfechar o golpe!… Depois de um momento de
hesitação, mandou manietar os dois amantes e conduzi-los assim à
praça pública, para serem logo executados como réus de morte!
Ordenou Seripó para esse fim que Furtado fosse amarrado a
um poste, donde presenciaria, antes de sua execução, o horrendo
suplício de Lúcia, que ele condenara a ser lançada viva nas chamas
de uma fogueira que fez erigir na mesma praça. Concorreram a essa
feroz solenidade os principais chefes dos Timbus, por ordem do
cacique, e os índios da povoação, atraídos aí pela curiosidade própria
de bárbaros espectadores.
Sentado Seripó sobre um cepo entre os seus chefes, à sombra
de copado cedro, fez vir à sua presença a triste Lúcia, trazendo ainda
as delicadas mãos arrochadas pela dura corda com que a prenderam.
Marcha ela a passo grave, acompanhada de seus guardas,
e ao som lúgubre de rudes atabales. O seu porte era nobre;
soltos os negros cabelos e ondeando sobre o seu colo, como que
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sombreavam a mimosa palidez de um rosto angélico!… E os grandes
olhos, fixamente inclinados para o chão, davam à expressão do seu
semblante o remate de uma cabeça acadêmica! Chegada Lúcia ao
rústico tribunal presidido por Seripó, fica ela em pé, face à face
do cacique, o qual, fazendo visível esforço para encobrir a sua
emoção, pergunta-lhe:
- Estás, Lúcia, convencida do teu crime?
Lúcia, sem mudar de postura e sem alterar a serenidade do
semblante, guarda silêncio como uma estátua! Repete ainda o
cacique a mesma pergunta uma e outra vez e com sinais de crescida
indignação. E Lúcia conserva ainda completa mudez!
Tão grande impassibilidade da parte de uma mulher, tendo à
vista o aparato do suplício que a esperava, não podia deixar de fazer
crescer a admiração dos selvagens que a cercavam, por ser essa a
virtude que mais distingue os seus experimentados guerreiros.
Não podendo Seripó obter da obstinação de Lúcia uma
expressão qualquer com que, iludindo o seu próprio coração,
se decidisse a perdoá-la, recorreu ainda a uma tentativa, dizendo-lhe:
- Pois bem, Lúcia… Já que pelo silêncio que guardaste confirmas
o crime da tua deslealdade, quero somente conceder-te agora um
derradeiro favor, em sinal do vivo afeto que te havia consagrado,
mas hoje extinto!… Tu mesma serás a executora da punição destinada
ao teu enorme crime!… Marcharás espontaneamente a lançar-te
naquelas chamas, que já se elevam bem alto, para te esconderem da
vista daquele a quem acerbamente ofendeste com feia ingratidão!…
Dito isso, ordena o cacique que sejam desatadas as mãos
da condenada.
Lúcia, apenas teve livres os seus braços, cai instintivamente
sobre os joelhos, levantando ao céu as mãos e os formosos olhos,
como quem invoca o supremo auxílio na hora extrema!… Lança,
ainda nessa postura, um olhar de saudoso adeus ao seu querido
Furtado e arrebatadamente se levanta!... Tomando então a atitude
nobre que convinha à sua situação, e encarando fixamente a Seripó
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com um riso de heroico desprezo, lhe diz com voz enérgica:
- Já viste, bárbaro, que nem as tuas ameaças, nem o aparato
do terror de que me rodeaste, puderam arrancar-me o segredo do
meu coração!… Eu pois, em paga do último momento de liberdade
que me concedeste, te declaro que nunca deixei de amar o meu
verdadeiro esposo!… Que ainda o amo agora mais que nunca!…
Mais que a mesma vida!… E sabe mais, tirano, que aquelas chamas,
a que me condenaste, me serão mais gratas que os afagos de teu amor
brutal!…
Proferiu Lúcia a última palavra no momento em que já se
arrojava à fogueira, no meio de gritos de horror da parte da multidão
que presenciava tão triste cena!
Tu, só tu, puro amor, com força crua
Deste causa a molesta morte sua!…
(1532)
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UM AMOR
DE MULHER*

* Nota do original: A originalidade deste artigo, que patenteia fielmente uma conversação familiar entretida por três estudantes do
curso jurídico em São Paulo na véspera de um feriado, nos levou
a dar-lhe publicidade nas colunas de nosso jornal, persuadidas de
que, além disto, dando preferência às produções dos nossos talentosos patrícios, cumprimos um dever, contribuindo da nossa parte,
quanto podemos, para a prosperidade da literatura pátria. São da
mesma pena tanto este artigo como A confissão de um suicida.

Prólogo
- Insípida cidade de São Paulo!... De que serve uma véspera
de feriado, se não há teatro, nem baile, nem distrações?! De mais a
mais, não tenho relações com família alguma onde possa ir ouvir
alguma moça cantar a Favorita ou Semíramis, para me recordar
das belas horas que passei no Provisório a ouvir a Stoltz em cena;
e no camarote...
- Por falares em teatro. Amanhã temos um concerto vocal e
instrumental em benefício ao Malavasi, que aqui chegou há poucos
dias. Ele toca divertissements em sua Bohen; a Lasagna canta a cavatina
d’Átila e a ária da Eleonora Dori; e o Ferreira, professor de piano, toca
a sua composição Bosina dos Alpes.
- Isto é amanhã; mas hoje, o que se há de fazer? Que horrível
insipidez! Condenado a aturar-te; ao menos se fosses boa prosa!
- És insaciável! São Paulo não é tão insípido como dizes.
Há todos os meses o baile Concórdia. Tínhamos a companhia
dramática, que foi suprida pelo Malavasi. Em junho começam
as partidas acadêmicas; em agosto temos o nosso grande baile
em aniversário da criação da academia; em setembro o baile dos
militares – ou teatro em grande gala –, além das corridas de cavalos,
a que sabes que concorre a cidade inteira. Para preencher esses
intervalos, temos as casas de famílias que fazem reunião à noite;
temos os passeios a cavalo à Luz e ao Brás; temos, aos domingos
de tarde, música, moças e flores no Jardim Botânico e de noite a
retreta no palco do colégio. Temos nas vésperas de feriado as nossas
sessões literárias; temos quase sempre festas de igreja; e todos os
dias aulas de manhã, novenas de tarde e de noite palestra, para
quem não quer estudar.
- Estás muito ufano, julgando que defendeste São Paulo.
Tudo isso que disseste é a prova mais exuberante da monotonia e da
ruindade desta terra. Encheste a boca e chamaste baile à Concórdia,
que não é senão um soirée (sic) muito pequeno e mal servido;
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e não posso levar à paciência que sejam convidados somente dez
estudantes – e eu nunca sou convidado. A companhia dramática
que tivemos, e que nos ameaça com a sua volta, só tinha um cômico
sofrível; as partidas acadêmicas hás de ver que dão em água de
barrela, como acontece todos os anos. O nosso baile de 11 de agosto
e o dos militares no dia 7 de setembro são coisas extraordinárias.
As corridas de cavalos são uma vez por ano. Os passeios do Brás e
da Luz só servem para uma vez.
O Jardim Botânico com moças e música – já lá se foi esse
tempo –; e eu não gosto de flores senão dadas por alguma menina
como prenda de amor, embora sejam elas raras como o cravo preto e
cheirosas como a violeta. A retreta só diverte a patuleia. As festas de
igreja e as novenas não são divertimento para mim, que sou religioso.
E por mal de meus pecados não tenho relações com as poucas famílias
que admitem reunião à noite e sou deste modo reduzido à maçante
palestra de um cínico da tua laia.
Quanto a comodidades estamos no mesmo caso: não há
cabeleireiros para homens – que dirá para as senhoras! Apenas o
Costa Pinto, que só sabe cortar o cabelo à melcontant (sic), como ele
diz. É por isso que aqui as moças ainda penteiam-se à moda antiga
de nossa mãe Eva – quando soube amarrar os cabelos –, conquanto
algumas já usem de penteados de bandós e à Stuart. Modistas: nicles;
é verdade que isso é econômico para os pais de família. Confeitarias,
nem uma por descuido; aqui só há sorvetes quando cai chuva de
pedra. Hotel, número um; relojoeiro, dois; carros, há apenas uns
cinco de particulares – e um sociável de aluguel, e esse mesmo
para alugar-se é preciso carta de empenho. Enfim, nem charutos
sofríveis, porque o único charuteiro de São Paulo, o Califórnio, não
está ainda mestre no ofício.
- Nem tudo há de ser bom. Hás de concordar que temos
bons alfaiates, bons sapateiros, bonitas lojas de fazenda, excelentes
doceiras, frutas que só dão na Europa, e o que é melhor do que
tudo, o clima sadio.
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- Qual sadio, padeço constantemente de beiços rachados e de
calos em todos os dedos!
- Mas isso é por causa do frio excessivo e das calçadas que não
são muito boas.
- Devias dizer: que são infames. Não há uma só rua que seja
calçada com lajes junto às casas!
- Concordo, mas fica esse incômodo indenizado pelo prazer
que se sente olhando-se para as janelas onde se debruçam à tarde
as lindas paulistas, que metem no chinelo as fluminenses e todas as
belezas do Brasil: são as circassianas do mundo.
- Que absurdo! Que blasfêmia! Que asneira inclassificável!
Que monstruosidade! Que gosto estragado! Que destempero! Que
paradoxo insustentável! Que...
- Dou-te por suspeito nesta causa.
- Estou horrorizado! Como é que se avança semelhante coisa!
Qualquer imparcial será de minha opinião. Em que consiste a
superioridade das paulistas sobre as fluminenses?!!!
- Em tudo.
- Em nada. A mulher não é somente uma estátua. Além de
beleza de formas, quer-se o espírito e a graça; quer-se um semblante
formoso, mas que tenha uma expressão que revele os tesouros
inocentes de um coração de donzela; quer-se uns olhos bonitos,
mas que saibam olhar como uns pardos meio azuis que eu conheço;
quer-se uns lábios rubros, mas que um sorriso os arqueie com graça;
e sobretudo quer-se uma cintura de fluminense, que é dogma – que as
paulistas não sabem vestir-se.
- É justamente onde fazes consistir a superioridade das
fluminenses, que eu reconheço a sua inferioridade às paulistas.
Aquelas são belas por causa da arte e do luxo; as outras, singelas
e simples, sem os recursos da corte, desconhecendo as invenções
da Bloomer, sem modistas, sem cabeleireiros, sem figurinos, sem
jornais de modas, e entregues somente a seus próprios adornos,
recamam um baile como as estrelas um céu puro, são admiradas
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com entusiasmo e têm por toda parte a fama de moças lindas –
o que faz inveja às fluminenses.
- Ora dize-me: qual é a que mais agrada? A mulher que reúne
aos encantos da natureza os adornos da arte que, sem desnaturar
a beleza, fazem sobressaí-la, algumas vezes embelezando uma
cintura que por si não seria elegante, ou aquela que só pode dispor
dos enfeites naturais, que não sabe ornar-se, que não aperfeiçoa os
encantos que Deus lhe mimoseia com essa condição?! Lê o Jornal das
senhoras e verás mais saliente esta verdade: o luxo é para as mulheres
como o sol para as flores.
- Não sejas pedante. Isso não é teu, é de Bernadin de Saint-Pierre.
- Seja de quem for, é aplicável. Julgo que ficaste convencido e,
se não vai ao Cassino, ao Campestre, a Phil Euterpe, ao Provisório,
etc., etc....
- Já tenho ido, milhão de vezes, e nem por isso me arrefeço de
minha opinião.
- Admiro-me, pois, como tu, um estudante – isto é, um rapaz
de bom tom –, tenhas um gosto tão esquisito. É verdade que uns
gostam de mel e outros de fel.
- Isso já é entusiasmo ou imaginação escaldada. Já vens com o
ridículo, porque não podes responder aos meus argumentos.
- Basta, que isso já vai cheirando a desfrute. Parece que estamos
em sabatina.
- Apoiado, gritou um terceiro, tirando a cabeça fora dos
cobertores de lã! Vocês não me deixaram dormir; mas já que se
calaram, vou dar a minha opinião a respeito. Para mim, sendo a moça
simpática e que saiba amar com efervescência, essa é a que eu prefiro.
E, por consequência, nem as paulistas, que têm o coração de gelo,
como este maldito frio que estou curtindo, nem as fluminenses, que
parecem ter o sentimento de azougue, que se evapora num momento,
valem tanto quanto as pernambucanas, que têm uma alma de fogo e
que sabem sentir um amor que se gradua como o termômetro.
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- Quem há de gabar a noiva senão o noivo?!
- Não é por serem minhas patrícias. E, se quiserem ouvir,
escutem um fato que se deu há poucos anos e verão se o que eu digo
tem fundamento.
- É algum sonho que tiveste enquanto conversávamos.
- Palavra de honra que me contaram como verdadeiro.
- Pois bem, se for alguma coisa sem graça, damos-te uma raia
no fim. Começa.
- Antes de tudo, dá-me um charuto.
- Então! Quando principias?
- Espera, deixa-me acender este califórnio que está com feições
de quebra-queixo... Agora... Bem: para ter mais interesse vai em
forma de romance, e, se lhes parecer, revistam o fato de poesia e
publiquem-no em algum de nossos jornais acadêmicos. Eu, como
não tenho imaginação fértil e nem sou poeta, vou contar-lhes o fato
descarnado e em linguagem simples.
- Vá mesmo em forma de romance; isto é o avant-propos,
disseram os dois ao mesmo tempo.
- Justamente. E por consequência segue-se o título.
- Devia ser primeiro.
- São opiniões. Mas por isso não se perca. O título é: Um amor
de mulher.
E tudo isso se passava em São Paulo, em véspera de feriado,
num quarto de estudante, que todo mundo sabe como é bem
arranjado. Por excesso de ordem, a cama achava-se no meio do
quarto, onde estava deitado o nosso estudante que prometera a
narração do fato. Outro estava sentado sobre um baú e o terceiro
em uma cadeira de palha.
Mas não interrompamos e continuemos a atender a essa sessão
escolástico-familiar.
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I8
Capítulo I, disse o romancista: A CHEGADA.
Em 1844 da era de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou 344 da
descoberta do Brasil, às quatro horas da tarde de um dia de março,
um moço apeava-se de seu cavalo à porta de uma grande casa, situada
na rua da Aurora, na capital da província de Pernambuco.
Trajava roupas de viagem e um não sei quê indicava que era
estudante do curso jurídico. Era realmente um estudante do quinto
ano da academia de Olinda, em volta de suas férias, que parava à
porta de seu correspondente.
Não é de estranhar que essa seja a primeira visita de um
estudante. Mas é necessário que outra luz mais forte que a do ouro
o obrigue a fazer visitas, ainda de botas de viagem, fatigado pelas
léguas galgadas a galope do cavalo, que teria melhor sorte se fosse
montado pelo diabo, com todo o peso de seus pecados, do que por
um estudante, embora tão leve como o entusiasmo que lhe ferve a
vida de jovem, concentrada inteira no coração e na inteligência.
O moço sacudiu a poeira de suas roupas, entrou no corredor e
bateu palmas.
- Quem é, perguntou uma voz afetada do sotaque do caçanje?
- Diga a seu senhor, respondeu o mancebo, que Fernando de
M... vem visitá-lo.
Ouviu-se então uma voz doce, como a de Julieta de Romeu, nestas
duas palavras tão trêmulas e tão cheias de amor que perguntavam:
- É ele?!
- Não, respondeu o estudante, é outro.
- Ah, disse uma linda mocinha vindo ao encontro de
Fernando, é o senhor mesmo!... E coradinha de alegria e pudor,
8 Os números dos capítulos do romance narrado e os do romance publicado nas páginas do Jornal das
Senhoras não coincidirão, ou seja, há um romance dentro do romance, em mise en abîme. Por outro
lado, como os capítulos não são publicados inteiros a cada edição do jornal, haverá outras distorções
em seus números que serão corrigidas aqui, a fim de facilitar a leitura. Assim, a cada dia com capítulo/
pedaço de capítulo publicado corresponderá um número de capítulo.
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trêmula de prazer e de pejo, desatou a chorar ao mesmo tempo que
sorria, balbuciando:
- Que surpresa!
O estudante apertou a mãozinha que se lhe estendeu e
colocou-a depois sobre seus lábios num beijo tépido, como são os
beijos de amor. Ficou um momento estático contemplando esse anjo
que, perturbando-se ao seu olhar tão apaixonado, baixou os olhos e
disse com uma modéstia angélica e um temor sincero:
- Está me achando mais feia, não é?
- Quer um elogio, disse o estudante sorrindo tristemente?
E quem estudasse profundamente esse sorriso, quem lho visse
errar desconsolado nos lábios, descobriria precisamente um pesar
entranhado no amor que revelava.
- Não lhe pedi seus elogios, respondeu a mocinha meio
arrufada. Eu estou acostumada a não tê-los e bem sei que sou feia.
- Nego. Eu tenho muito bom gosto, respondeu o estudante.
E desse modo, D. Lucila, a senhora ofende ao meu amor próprio.
Ela agradeceu essa fineza com um olhar que recompensaria o
maior sacrifício do mundo.
Bem eu dizia, há pouco, que era necessário uma luz mais forte
que a do ouro para obrigar um estudante ainda fatigado da viagem a
fazer visitas ao seu correspondente.
Entraram, depois dessa curta cena que descrevi, para a sala de
visitas, que bastava o luxo com que estava adornada para denotar
que o dono era milionário.
Uma senhora de quarenta anos, mais ou menos, vindo do
interior da casa, chegava ao mesmo tempo que eles à sala: era a mãe
da mocinha.
Dispensem-me, por agora, de narrar-lhes a conversação da
velha com o estudante, conquanto lhes diga sempre que as primeiras
coisas que ela disse foram os muito conhecidos cumprimentos:
estimo que tivesse feito boa viagem; estou-o achando mais magro;
como deixou sua família? Etc., etc., etc.
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Deixemos por consequência essa maçante conversa.
E, enquanto eles gastam tempo em futilidades, irei descrevendo
Lucila, Fernando e a velha.
Lucila era o belo ideal de Deus moldado em uma virgem de
dezesseis anos. E nesse dia, com seu toilette branco, parecia um arcanjo.
Os olhos, os cabelos, o colo, a cintura, o pezinho... Oh, tudo, tudo
dela encantava, enlouquecia, matava! Era ao mesmo tempo uma musa
e uma fada, como a Antônia de Hoffmann; uma Margarida de Goethe
na modéstia; uma Corina no amor. Era, enfim, uma pernambucana!
- Não admito, interrompeu um dos ouvintes! Assim, só pode
ser – uma paulista...
- Não diga asneiras, respondeu o outro estudante! A fluminense
tem o cetro da beleza, a coroa da rainha e o manto real dos encantos
da mulher.
- Seja o que quiserem, continuou o romancista. Mas hão de
consentir que não altere o fato e que se sujeitem à pátria de Lucila,
que era Pernambuco. E para contestar a todos a respeito dos enlevos,
eu reformarei a minha expressão e direi: era, enfim, uma brasileira.
Devo também acrescentar que era rica como uma russiana.
Fernando era um moço bonito, tanto quanto um rapaz
pode sê-lo, porque homem não tem beleza. A beleza do homem é
o talento; e Fernando, além de ser um gênio, era poeta. Já sabem
que ele era estudante do quinto ano da academia de Olinda e que
morava no centro da província de Pernambuco. Saibam mais, que
desde o seu terceiro ano jurídico, data de seu amor por Lucila, vivia
ele ordinariamente pensativo.
Não era aquele gaiato de dantes, que fazia rir os companheiros
de casa; não era aquele caçoísta de outrora, terror dos calouros; não
era mais aquele namorador dos bailes; nem o poeta satírico. Era um
rapaz concentrado, pálido e triste. Trajava sempre de preto, que se
diria de luto se tivesse fumo no chapéu.
Então, se alguma vez o desespero de suas cogitações o arrastavam
até um baile, para que se esquecesse de sua dor nesse turbilhão de
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risos, e se aquecesse a sua mágoa com o bafo tépido das emoções do
salão – a adormecer-lhe a úlcera que o torturava –, então, veriam-no
a um canto, pálido e mudo, com as suas roupas negras, como a
sombra de um homem que viveu, mas que voltou ao mundo para
dizer ainda um adeus aos prazeres que ele amou tanto.
Suas poesias revelavam um sofrimento que o lacerava. Jovem de
vinte anos, passava horas inteiras com a cabeça amarrada nos braços;
e a estrela d’alva encontrou-o muitas vezes distraído, olhando a lua a
esconder-se no ocidente.
E esse moço, que parecia tão infeliz, não confiava a seu
maior amigo a causa de tantos desgostos, capazes de o tornar de
um homem alegre e espirituoso, [em] um espírito sério e de uma
gravidade precoce. Sofria em silêncio como um mártir. Misterioso,
era preciso que o mundo não encerrasse o bálsamo de suas mágoas,
para não pedi-lo às lágrimas de uma mãe; aos conselhos de um pai;
às palavras de um amigo.
E, entretanto, era amado! Não era desses de que fala o artigo
Os dois amores, extraído pela viscondessa da... no Jornal das senhoras,
onde se diz que “amar sem ser amado é um martírio, uma desgraça,
uma infelicidade”. Não – que se isso é certo – é só para as mulheres.
A razão de sua tristeza é um dos episódios do meu romance; é um
enigma fácil de explicar-se, o qual, se não fosse a descrição que devo
fazer da mãe de Lucila, passaria já a contar-lhes. Mas reservarei essa
parte para o Capítulo II.
- Dispenso, atalhou um dos estudantes que formava o auditório!
Dispenso a descrição da velha. Há de ser uma barriguda, de cós de
vestido desatado e com os cabelos grudados à cabeça.
- Não senhor, continuou o romancista, já não era um bom
par de valsa, mas ainda era um peixão. Para ser mãe de Lucila era
mister que tivesse sido uma deusa, como foi preciso ser Vênus para
ser mãe de Cupido.
Chamava-se a senhora D. Margarida e era conhecida como
muito discreta, elogiada pela educação que dava à sua filha,
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estimada pelo amor que tinha a seu marido e admirada por ser uma
incomparável dona de casa. Eu que o diga, que bem feita canjica
papei feita pelas mãos dela! Que belas tapiocas! Que bela baba de
moça rusti por diversas vezes em sua casa!
- Julguei que consistia em saber fazer canjica a bondade de uma
dona de casa, disse um dos estudantes que escutavam, porque, nesse
caso, eu serei uma boa dona de casa, pois sei cozinhar milho branco
com leite e manteiga, que é papa fina.
- Mas isso, interrompeu o romancista, não é a canjica do norte.
Lá, essa composição chama-se mucunzá. Canjica é uma papa de
milho da consistência do creme de leite, uma espécie de manjar,
gostoso como um beijo de moça, quando a canjica é feita de milho
verde em noite de São João. E não era só isso; ela punha manteiga
nas tapiocas tão bem, “como Carlota nas fatias de pão”, como disse
Alexandre Dumas nos Mil e um fantasmas.
- Ah, replicou o tal estudante, não te contentas de mostrar teus
conhecimentos de cozinha, queres nos maçar com os pedantismos de
literato! Estás enganado. Adeus, que tenho que ir à maçonaria. E saiu.
O romancista quis continuar, mas, vendo o seu outro ouvinte
muito quieto, desconfiou que estava dormindo e chamou-o:
- Ó P...!
O estudante realmente dormia.
- Acorda, dormidor eterno, bradou o romancista de novo!
O rapaz mexeu-se e murmurou:
- Hein?...
- Estavas dormindo como um porco?!
- Não, estava escutando...
- O que foi que eu disse por último?
- Disseste... Disseste... Já não me lembro... Ah, sim, disseste
que comias papas feitas pelas mãos da mãe de Lucila... Que
homem feliz!
- Espichaste-te completamente. E tanto dormias que não viste
o L... sair.
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O estudante, que foi chamado pelo nome de P..., não pôde
resistir aos argumentos e confessou que ia adormecendo, mas pediu
que continuasse.
- Não conto mais, respondeu o romancista.
- Então enfiaste, tornou o P...! Não há coisa mais natural do
que dormir, quando se tem sono.
- Não é por isso, mas é porque não achaste o fato que estava
contando coisa que valesse a pena e, por consequência, para que
te aborrecer?
- Estás perfeitamente enganado; estava gostando de ouvir.
E, se não continuares a narração, dás demonstração que encavacaste.
- Pois bem, disse o romancista, logo continuarei. Agora não
posso. Tenho que ir também à loja Piratininga, que há hoje sessão
magna, e já são perto de nove horas.
- Nesse caso, eu também vou, para não ficar só em casa
cinicando (sic), disse por fim o dorminhoco. E ambos, depois de se
vestirem de preto, saíram juntos.

II
Oito dias depois, quando o relógio da Sé de São Paulo acabava
de soar meia noite, ouviu-se um assobio à porta da casa onde estivemos
com o estudante romancista, ao qual respondeu uma voz de moleque
abafada, que parecia de quem acordava sobressaltado de um bom sono.
- Acende a vela, gritaram duas vozes ao mesmo tempo.
Eram os nossos conhecidos, os dois estudantes que outro dia
formavam o auditório da história que começamos a reproduzir.
Daí a pouco achavam-se na sala de jantar, e cada um tratava de
tomar chá, mudos e de cabeças baixas. O que posso afiançar é que
não tinham fastio.
- Que maçante ocupação, disse um deles, acendendo o seu
charuto numa das velas que estavam sobre a mesa! Se se pudesse
passar sem comer!!... Para mim é o tempo mais insípido que há.
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- Não parece. É verdade que as aparências muitas vezes
enganam, respondeu o outro ironicamente.
- Não sei qual de nós dois comerá mais, tornou o primeiro.
- Mas eu, replicou o seu vis-à-vis, não sou hipócrita. Confesso
que gosto de comer. Lamento não ter sempre fome para estar
sempre comendo. Vocês, que falam deste modo, preferem namorar;
eu, pelo contrário, prefiro uma empada de camarão com palmito
a quanto olhar e sorriso de moça, por mais requebrada que ela me
olhe ou sorria.
- Que materialão, exclamou o seu companheiro!...
- Confesso a minha fraqueza. Quando vou a um baile, o meu
primeiro cuidado é engajar quadrilhas com o botequim e as bandejas
de doces para algum passeio no salão. A graça é que às vezes chego
tarde e fico logrado por causa da concorrência dos velhos, meninos
e mesmo alguma mãe de família, que não está para olhar durante
uma noite inteira para saltarelos: não ocupa mal o seu tempo.
Tu chamas-me materialão e eu te pergunto: quando tens fome,
os olhares da namorada tiram-te a vontade de comer? Eu cá tenho
feito a experiência comigo: ainda ontem no teatro, nem por me
olharem de óculo, tiram-me o desejo de comer balas do parto.
- Estiveste no teatro? Aquela pessoa foi, perguntou o que ouvia?
- Não sei, porque estive apenas um ato num camarote da
primeira ordem. Não sabes o que houve?
- Não.
- A plateia teve apenas seis pessoas. Espalharam que o Malavasi
dissera que o corpo acadêmico não sabia aplaudi-lo, e a rapaziada
lá não foi. Os que tinham comprado bilhetes rasgaram e atiraram
os pedaços à plateia. Hoje sabe-se que era uma mentira que correu.
O Malavasi está muito ressentido, e os rapazes maçados. Vão
convidá-lo para o baile acadêmico, para deste modo mostrar que
foram enganados.
- Já está convidado, disse o romancista entrando,
hermeticamente fechado em sua capa.
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- Chupaste hipótese, perguntou o amante das empadas
de camarão?
- Não, que ceei no Charles: carne de porco com ervilhas e pão,
bom vinho do porto e chá por seis mil réis.
- Não tens medo de um ataque apoplético, disse o estudante
que “não apreciava” o comer? Não deves dormir senão muito tarde.
- Eu não tenho sono, que hoje acordei pelo amanhecer do meio
dia. Vocês topam um passeio à Luz?
- Não, responderam os outros ao mesmo tempo. Faz um frio
de quebrar os ossos.
- O que havemos de fazer, então, disse o romancista?
- Conta-nos o fim do teu romance, respondeu um.
- Pois bem, vamos para meu quarto. E todos se levantaram da mesa.
...............................................
- Prometi, começou o romancista, contar-lhes, depois de
descrever a mãe de Lucila, qual era a razão da tristeza de Fernando.
Abro, pois, com essa explicação o Capítulo II, que se chama: JÚLIO
E LUCILA.
Fernando, aos seus quatorze anos, tinha amado uma prima;
uma dessas belas flores dos jardins do Norte do Brasil, onde o sol é
mais quente e a brisa mais suave.
Era uma moreninha singela como a bonina das campinas;
doce como a aragem do crepúsculo; pura como as nuvens do céu
em dia de estio.
Fernando tinha a missão do poeta. Era-lhe necessário uma
impressão, um incentivo, uma inspiração, que fizesse surgir o estro
que se ocultava sob as franjas diáfanas de sua imaginação exaltada.
A aparição dessa menina produziu a explosão, e ele amou-a. Mas
esse amor era um prelúdio de sua infância; era um resultado de sua
fantasia; não era um amor de coração.
A primeira mulher que lhe aparecesse, ele julgaria que a amava
nesse tempo. A sorte escolheu-lhe sua prima, a mais própria para
tingir de negro o quadro risonho de seu futuro. Júlia tinha treze
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anos e de então se dedicou inteiramente a seu primo. Inocente, mas
de uma alma ardente como o clima do Norte, ela amava-o com uns
extremos incompreensíveis em sua idade. Era um encanto vê-la em
sua vaidade virginal dizer às suas amigas:
- Ele hoje fez-me uma poesia. Ontem não foi ao soirée porque eu
não quis. Amanhã hei de pentear-me como ele me acha mais bonita.
Pobre menina! Nem sabia que seu amor, que os fazia tão felizes
nesse tempo, os tornaria tão desgraçados poucos anos depois!
Fernando teve de partir pela primeira vez para seus estudos
de Olinda, e ela, receosa que ele a esquecesse durante a ausência,
pedia-lhe chorando o penhor de seu amor.
Fernando deu-lhe o livro de seus versos e repetiu-lhe suas
emoções de alta noite, enquanto ela repousava plácida e tranquila
em seu leito de virgem, esquecida dele, sonhando com Deus.
Ela descreu de tudo. Ele compreendeu-a e achou justa a
exigência de seu coração tímido. Prudente, Fernando vacilou até o
momento da partida. Mas, nos transes da despedida, era preciso não
ter na alma o vulcão que a queimava com suas lavas incendiadas,
para não perder a razão num delírio de amor.
Foi um dia de grandes emoções para o mancebo. Mas,
no futuro, ele avistava-o de longe – marco enegrecido do tempo,
onde se lia a data de sua infelicidade.
No momento da despedida ele apertou com transporte essa
menina que o adorava contra seu coração. As lágrimas de Júlia,
o contato de seu peito, que palpitava, eletrizaram Júlio. Delirante,
afogueado, ele levantou essa cabecinha de cabelos caídos e cravou
nos lábios tépidos de sua prima um beijo de fogo.
- Eis, Júlia, disse ele, a garantia de meu amor. Guarda-o nesse
santuário de doçura, como eu sempre guardarei a memória deste
momento tão feliz. Este beijo ligou nossas almas no laço inefável de
nossos lábios e me recordará sempre a minha adorada Júlia.
E, voltando-se para um velho que os contemplava, disse-lhe
com a cabeça baixa e a voz alterada:
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- Neste momento solene, meu tio, eu vos peço Júlia em
casamento. Vós me conheceis, e eu tenho a vaidade de crer que
minha palavra de honra garantirá o meu comprometimento.
- Oh, muito obrigada, Fernando, disse Júlia, tão bela no
transporte de sua paixão!
- Eis o seu consentimento. Falta o vosso, meu tio.
- Consinto, mas para quando já fores Sr. doutor, respondeu o
velho laconicamente.
Fernando montou a cavalo e partiu.
- Não houve choro, perguntou um dos estudantes que escutavam?
- Está subentendido, respondeu o romancista. Onde há mulher,
é mais fácil tocar-se com o dedo no céu do que haver despedida sem
choradeira. Se elas choram de raiva, de alegria, de ciúme e de tudo,
não haviam de chorar de saudade?!
- Já adivinham, prosseguiu o narrador, a razão do martírio de
Fernando, desde o seu terceiro ano jurídico, data de seu amor por Lucila.
Até então nos bancos da aula, em vez de tirar apontamentos
das explicações do lente, Fernando transportava-se à sua fazenda,
distante umas sessenta léguas de Olinda, onde realmente se achava.
Levava a poetizar e a pensar em Júlia.
Em direito natural a sua melhor lição foi sobre o amor como
base do matrimônio. E quando seus colegas lhe perguntavam onde
tinha lido teorias tão lindas, ele respondia com espírito:
- Os meus expositores foram os olhos de uma moreninha.
Ele beijava as cartas de sua noiva com uma satisfação indizível e
fez mais de mil poesias intituladas Um beijo, esse beijo da despedida
que o fazia um novo Saint-Preux.
Mas a ausência foi apagando pouco a pouco de sua alma todos
os traços de Júlia, e só restou-lhe de tanto amor a exaltação de sua
fantasia. Era porque ele nunca a tinha amado.
- Meu pai, dizia ele uma noite ainda de luto muitos anos
depois, Lucila foi meu primeiro e único amor. Júlia não foi senão
minha irmã d’infância e mais nada.
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E Fernando tinha razão. O que podia ele contra a organização
de seu coração? Para que ele amasse era mister uma mulher que o
fizesse sofrer com o seu desdém, que o convencesse que o incenso
dos salões não era para ela um perfume, mas sim o almíscar ativo
que repelia de seu lenço de cambraia. Era-lhe necessário uma mulher
que se elevasse acima de todas; que não julgasse digno de possuí-la
homem algum; que desprezasse o mundo com suas banalidades.
Uma mulher, enfim, a quem ele desse o universo em seu coração e
lhe tirasse a vida com seu amor.
Fernando cada dia requestava uma, cada tarde desprezava
outra. Júlia não satisfazia o seu ideal, mas era a única que lhe aparecia
nas sombras de sua imaginação. O que lhe faltava, ele supria com seu
idealizar – e amou muito tempo assim.
E descuidoso lá ia, arrastado pelo impulso de sua alma, em
busca de uma mulher que lhe fizesse provar a taça de absinto da dor,
para depois lhe oferecer o doce cálix da ventura; de uma mulher
como ele sonhava, que lhe desse todas as emoções que podia sentir
seu coração de poeta; uma mulher que reunisse em si as graças de
todas as outras e o tornasse indiferente a essas.
Ele encontrou-a um dia: estrela polar entre as estrelas.
Fernando, idólatra dos séculos passados, adorou essa estrela como
seu Deus. Dobrou o joelho em sua passagem, pobre pariá, e nem
sequer foram aceitas as suas homenagens.
Ele encontrou-a, visão de seus sonhos de alta noite, arrastando-o
ao inferno, que ele tinha de atravessar para avistar o límpido céu do
amor. Orgulhoso, ele dobrou o capricho dessa mulher. E essa terna
e apaixonada Lucila, que há pouco disse eu que chorava e sorria
ao mesmo tempo, quando viu Fernando depois de uma ausência,
era aquela mesma que três anos antes tinha o desdém no sorriso;
a altivez do anjo no olhar; a indiferença nos movimentos e na voz o
desprezo do mundo.
Mas ela era mulher – amou deveras –, e era impossível não
amar Fernando. Nobre em seu amor, belo em sua dignidade, ele
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tinha aprendido consigo a amar o seu ideal, antes de encontrá-lo
em Lucila, com seu diadema de rainha, calcando os tapetes dos
salões iluminados.
Quando essa mulher – (...) indiana – entrava num baile,
perfumando-o com os aromas do éden, ela encontrava um olhar de
estátua que a contemplava, parado e sem expressão. Era Fernando.
Ela passava serena, com seu andar de princesa.
Quando essa donzela saía do templo de Deus com o semblante
de um anjo imaculado, ela encontrava um olhar de louco que a
fixava, que parecia dos olhos de uma sombra projetada no umbral
do templo. Era Fernando.
Ela passava, plácida como um querubim.
Mas quando um dia, depois de ter cantado uma ária italiana,
ela agradecia os aplausos de suas amigas, volvendo os olhos deparou
com esse olhar dum vulto mudo, pálido como o seu desenho da
comoção, Lucila estremeceu toda, como se um raio lhe tivesse roçado
a fímbria do vestido.
Era ainda Fernando. Mas ela tinha a voz trêmula e seu peito de
neve alterava, apressado, em ondulações divinas o seu roupãozinho
afogado, que o resguardava do quebranto do mundo.
Depois, mais tarde, e toda a sua vida ela via esse olhar em toda
parte, como se a natureza inteira fosse um espelho que refletisse Fernando.
Era esse olhar que a acordava como um raio da aurora; era esse olhar o
seu sonho de todas as noites; era esse olhar a luz dos seus olhos; mas era
então apenas uma visão. Ela já amava Fernando. Alegre e espirituosa,
feiticeiro beija-flor pairando sobre as flores orvalhadas da manhã da vida,
coitadinha, caiu ferida no coração aos pés do caçador impiedoso.
Fernando tinha cumprido a sua missão. Podia morrer.
O resto pertencia à eternidade. A união que exigia esse amor eram as
núpcias de suas almas. Só a Deus competia a bênção nupcial; só o céu
encerrava o altar onde se prosternam os noivos desses casamentos.
Sim! Quando essa menina, depois de tê-lo humilhado tanto,
deixou cair com uma lágrima a confissão do seu amor – linda Julieta
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pedindo a seu Romeu o perdão de sua leviandade em confessá-lo –,
Fernando nunca mais sorriu. Ele subiu até o pórtico da ventura e,
águia açoitada pela tempestade, tombou das alturas do espaço nas
profundezas do oceano da desgraça.
Foi quando ele acordou da embriaguez do seu coração. Abatido
em seu leito de dores, ele viu diante de si o quadro de sua despedida,
com uma cortina de crepe a enegrecer-lhe as cores outrora tão lindas.
O dever cravava-lhe a cabeça no leito, como se tivesse o cérebro
chumbado; o amor estraçalhava-lhe o coração, sangrando-lhe a vida.
De um lado, Júlia, aflita, pura e apaixonada, suspendia contra
seu seio essa cabeça fria ofertando-lhe o cálix amargo do sacrifício.
Do outro, Lucila, louca e terna, apontava-lhe um túmulo e o
cadafalso da infâmia, ofertando-lhe a ventura num beijo infiltrado
do hálito puro de seu amor.
Júlia lembrava-lhe sua palavra de honra. Lucila exigia-lhe a
recompensa do seu amor; ela, que Fernando tanto idolatrava. Entre
o dever e o amor, pobre enfermo, resfolegava apenas.
Mas a esperança é o pulso da vida, ambas no coração. São
como o calor e a luz: na chama de uma tocha não se extinguem
senão juntas. Fernando viveu porque Deus enviou-lhe a esperança
da resignação. Alma dos infelizes, colocada junto do homem como
uma mãe à cabeceira de seu filho doente, a esperança embalou-o
com suas ilusões; adormeceu-o com seus cantos mágicos. Quando
despertou, Lucila devia ser sacrificada.
Mas ele queria ser só o mártir. Era já tarde. Muito tempo ele
procurou destruir o amor de Júlia, para que ela libertasse-o de seu
comprometimento. Dedicava suas férias a esse fim e deixava Lucila
n’ausência sepultada na saudade e na descrença, para que o tempo
o favorecesse por esse lado, se os seus esforços nada pudessem pelo
outro. Era pior: Lucila amava-o tanto como amava a Deus, e a
ausência era o martírio da santa.
Fernando rogou muitas vezes de joelhos à Onipotência Divina
que lhe concedesse o desprezo dessas duas mulheres, já que não
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podia tê-lo de uma só. Mas o amor é uma religião que exige mártires,
e Deus não lhe ouvia a sua prece. Nem uma nem outra. Ambas
pareciam combinadas para desgraça desse moço, como dois anjos
incumbidos de santificar pelo martírio essa alma nobre e elevada.
- Quais anjos, interrompeu um dos estudantes que ouvia! Eram
duas sanguessugas que se tinham grudado ao moço e não queriam
largá-lo mais.
- Não sejas prosaico, respondeu o romancista; e prosseguiu:
Nas últimas férias, essas de que estava de volta no começo do
meu romance, Fernando tinha visto quebrar-se a última esperança
de livrar-se de seu comprometimento nas palavras de seu tio, que
expirava. Ele ouviu-lhe dos lábios, lívidos nas agonias do passamento,
o adeus solene e santo de um pai:
- Minha filha, dizia o velho moribundo, eu morro satisfeito,
porque te deixo feliz. E volvendo os olhos para seu sobrinho,
apenas acrescentou:
- Eu ta confio Fernando; e morreu.
Dois meses depois Fernando partia, assegurando a Júlia o seu
casamento. Nós já o vimos chegando e o deixamos conversando com
a mãe de Lucila.
O romancista calou-se. Os três estudantes dormiam
profundamente.

III
Era um domingo; os nossos estudantes tinham acabado de jantar
e tomavam café sentados à porta da rua. Cheguei, tomei minha cadeira
e comecei a ouvir a conversação. Apreciador da prosa escolástica, era
uma tarde que ia passar a rir-me, principalmente porque esse domingo
era o dia seguinte ao de um baile – primeira partida do Recreio
Acadêmico –, que teve lugar no dia 18 de junho de 1853.
- Como ia dizendo, principiou o romancista, depois da minha
chegada, quando ela acabou de valsar, disse-lhe com o ar mais
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sério do mundo: V. Ex. valsou muito bem! Creio que todos vocês
concordarão que, pelo menos na aparência, era uma fineza que eu
rendia-lhe. O que havia a estúrdia de responder-me!? Não pasmem,
mas foi, nem mais nem menos, uma careta. E que careta de idiota!
Pôs a língua de fora e fez am-am!
Uma gargalhada geral interrompeu o orador.
- Não acredito, não acredito, disse o P..., rindo-se a bandeiras
despregadas; nem que me enforquem; estou cético.
- Palavra de honra, continuou o romancista. O caso é que
fiquei com cara d’asno e, levado não sei por quê, segui-a até
ao botequim, onde o seu cavalheiro perguntou-lhe se queria
marrasquino, rosa, amêndoa ou cereja. Assim como aquele ministro
de Frederico II da Prússia que, perguntando-lhe o rei quem era o
maior general, se Sepião ou Aníbal, ele respondera: Henrique IV,
assim a jovem paulista, fugindo da questão, respondeu que queria
um copinho de genebra.
- Por falares em genebra, disse o cético de há pouco, vou-lhes
contar uma que não deixa de ter sua graça. Perguntava ontem ao
meu par da quarta quadrilha, já cansado de puxar conversa, e para
ver se ela compreendia a ironia: o que prefere e o que mais estima
V. Ex.: o espírito que possui ou a beleza? Ela respondeu-me como
toda a ingenuidade:
- Em casa do meu pai só há genebra, mas o espírito que eu
prefiro é o leite-creme.
- Isso é mentira, exclamaram todos! Fora o petalógico!
- Não é peta, disse o estudante. Admira-me como vocês não
acreditam nesta, quando sabem que o ano passado uma moça,
a quem num baile se oferecia um copo de orchata, respondera que
não aceitava, porque não tomava leite de noite!
- Assevero-lhes com a minha palavra de honra que isto se passou
comigo... Mas voltando à vaca fria, o baile esteve bom, conquanto
fosse pouco concorrido. As belas flores do ramalhete paulistano não
quiseram derramar seus perfumes de verveine em nosso salão, nem a
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peregrina rosa fluminense quis as homenagens dessa noite, de rainha
das flores de São Paulo. Herdeira de Flora, talvez ficasse em seu
palácio a recordar-se do seu jardim pátrio, donde fora transplantada
para beijarem-lhe as pétalas as auras paulistanas. Contudo, tivemos
uma angélica e uma camélia que, há pouco desabrochadas, recendem
aromas tão ativos que fizeram mal a muitos corações.
- Aposto, disse um gaiato, que, se houvesse um jardim dessas
flores, quiseras ser beija-flor!
- Borboleta que fosse, estava satisfeito, respondeu o interpelado.
- Pois eu, respondeu por sua vez o romancista, não queria
ser nem beija-flor, nem borboleta, contentava-me com ser o
jardineiro. Havia de ser despótico: ninguém conheceria uma flor,
à exceção do Degas.
A conversação foi interrompida por um grupo de estudantes
que chegaram. Dividiram-se em turmas, depois se sumiram, e só
vim a encontrá-los já alta noite, naquele quarto que já descrevi,
no momento em que o romancista pronunciava estas palavras:
- Capítulo III, que se intitula: O SARAU.
Fernando continuava a conversar com a senhora D. Margarida,
quando entrou um homem de sobrecasaca preta abotoada e chapéu
na mão, que, por não se ter anunciado, denotava grande intimidade
na casa. Era o pai de Lucila.
O senhor Samuel era um homem alto e magro, que representava
cinquenta anos. Tinha um rosto severo e seu cumprimento a
Fernando tinha essa secura de quem está acostumado a ser tratado
com respeito. Saudou depois a sua senhora como um conde e deu
um beijo na fronte de sua filha. Sentaram-se todos, e então Fernando
entregou a sua carta de ordens.
O senhor Samuel recebeu-a com toda polidez e, depois de a
ler, fez mil oferecimentos ao estudante (de quem há muito era o
correspondente), com essa expressão séria e agradável da sinceridade.
Dali a pouco pediu licença para retirar-se e da porta do gabinete
dirigiu estas palavras à sua mulher:
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- Como o senhor Fernando fica alguns dias conosco, peço à
senhora que mande suas criadas arranjar um dos gabinetes dos hóspedes.
Ficaram outra vez sós, e a mãe de Lucila encetou de novo
a conversação.
- É escusado convidá-lo para o nosso baile de hoje, visto que
fica conosco.
- Sinto, respondeu o estudante, não poder aceitar o convite,
não só porque estou de luto pesado, como também porque só tenho
comigo esta roupa de viagem. Ficarei no gabinete lendo alguma
coisa, mesmo para descansar.
- Muito obrigada, disse Lucila, fazendo um momozinho de
queixa; o senhor não quer assistir ao festejo que papai faz no dia
de meus anos!?
- O que responderias a esse anjinho, P...?
- Eu!? Deixava que me rogasse mais, respondeu o estudante, e
depois, quando a diabinha se mostrasse arrufada, caía de joelhos aos
pés dela, prometendo assistir ao sarau, inda que fosse de botas de
mineiro com as competentes chilenas.
- Foi quase o mesmo que Fernando fez, continuou o romancista.
Depois de aplainadas as dificuldades, Fernando prometeu (mas sem
ser de joelhos) que compareceria à noite.
E quem podia resistir à súplica daquela menina? Ela ficou tão
contente com a promessa de Fernando, que correu para o piano
para disfarçar o júbilo que lhe corava as faces e começou a tocar o
acompanhamento de uma ária da Cenerentola.
A senhora D. Margarida levantou-se, desculpando-se que ia
dar algumas ordens, e Fernando ficou só no sofá a escutar os sons
harmoniosos, que só as mãozinhas de Lucila sabiam arrancar assim de
seu magnífico piano forte de Erard. Pouco a pouco foi deixando cair
a cabeça sobre o peito e mergulhou-se numa profunda meditação.
Lucila foi entristecendo; passou-lhe pela mente, como lâmina
de fogo, a ideia de que Fernando não a amava mais. Depois de uma
ausência tão longa, disse ela consigo, junto de mim... Mudo... Sem
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dizer-me ao menos que teve uma saudade... Mas não, ele nunca
me fez um elogio e hoje já me fez um; eu é que sou ambiciosa...
Mas aquela tristeza sempre... E não ter eu um título para consolá-lo!
Será ele vaidoso? Será por que ele conhece que eu o amo tanto
assim? Não, ele não precisa disso! Mas dantes ele conversava comigo,
dava-me conselhos, e hoje, o primeiro dia que me vê, depois de
quatro meses, não tem nada para me dizer!...
Lucila, terminado esse monólogo d’alma, ficou pálida e exalou
um suspiro que revelava uma ideia caída no coração, como uma
faísca ardente levada ao sentimento pelo sopro da reflexão. Realmente
era um pensamento terrível para a mulher que ama. Era um verme
oculto que lhe tinha picado o coração: era o ciúme. Quem sabe,
pensou ela, se aquela tristeza de hoje não é saudade de alguma moça
que ele deixou?!..
Mas a reflexão, revolvendo o passado, como o sopro que acedeu
a brasa, veio mais forte apagar a labareda. Lucila, mais tranquila,
julgou então que ele tinha abaixado a cabeça para melhor apreciar a
música, e isto a fez corar, por ter tocado tudo errado na inquietação
em que estivera. Mas, querendo ela convencer-se se era por isso que
ele estava mudo, parou de repente.
Fernando, se não estava no mundo da lua, dormia, porque
ficou na mesma posição; ele, que era tão delicado.
Foi uma decepção para Lucila. Afligindo-se cada vez mais,
impacientezinha rompeu o silêncio com esta pergunta:
- O senhor está tão triste... Está com saudades de alguém?
O estudante estremeceu todo, como se tivesse sofrido um
choque elétrico.
- Saudades, respondeu ele, sinto-as apenas de minha mãe!
- É o que eu não creio, tornou Lucila; é a capa com que se
encobrem saudades de alguma moça. Quem sabe se o senhor não
deixou alguma de quem se recorda com tanta tristeza...
- Quem sabe, repetiu Fernando... É tão natural que um rapaz
tenha saudades de moças, que essa suposição...
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- Basta, basta, interrompeu Lucila; eu já sei que o senhor gosta
de me fazer chorar. E a mocinha levou o seu lenço de cambraia aos
olhos, tão lindos, que era impiedade magoá-los.
Fernando levantou-se e veio para perto do piano. Ela colocou
seu lencinho machucado sobre um livro de música, abaixou a cabeça
e começou a tocar. Era uma imagem de jaspe simbolizando uma
queixa sentida, com todo o encanto de uma virgem de quinze anos.
O estudante sorriu tristemente e lembrou a Lucila que ele estava
olhando para as suas mãozinhas a deslizar-se pelo teclado, coisa que
ela nunca consentia. Muitas vezes ela estava ao piano e, se Fernando
aproximava-se, escondia as mãozinhas debaixo de sua visite (sic).
Pois foi para distraí-la que o estudante lembrou-lhe esta
circunstância. Mas ela dessa vez não se importou e disse-lhe,
transtornando o plano de Fernando:
- Assim é que se paga; eu não fui a um só baile durante a sua
ausência; cantava apenas nos dias de lição; não chegava nunca à
janela; quando havia reunião em casa, só para não dançar, levava
toda noite a tocar quadrilhas e valsas, e assim mesmo, no mesmo dia
em que chegou... E a mocinha começou de novo a chorar.
Para que Lucila fosse tão franca, era mister que aquela
menina tão orgulhosa, que desprezava o mundo, amasse Fernando
loucamente. Mais do que a seu pai; que a sua mãe; que mesmo a
Deus. Ele era seu primeiro amor e foi o seu derradeiro e único afeto.
Coitadinha, foi uma paixão que a envenenou, que a enlouqueceu,
que a matou; que lhe deu um riso e um túmulo, que lhe deu uma
grinalda de noiva e a cândida mortalha de virgem.
Fernando, vendo-a chorar, não pôde impedir que seu coração
se compungisse. Ele não podia vê-la sofrer, que não sofresse mais
do que ela. E, entretanto, ele devia algum dia dizer a verdade mais
pura para aquele coração apaixonado! Devia mesmo ser o algoz e o
condenado, como se fosse desses criminosos de cem crimes, donde
se escolhem os carrascos, ele, que só tinha uma falta: erro da infância.
Aflito por vê-la sofrer, disse-lhe com a voz comovida:
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- Hoje, que deve ser a mais bela e a mais jovial do seu baile,
quer aparecer feia e triste, afligir seu pai, incomodar suas amigas, não
agradecer com satisfação os parabéns dos convidados?!
- O senhor é a causa, respondeu ela queixosa.
Fernando fez um esforço sobre si e disse-lhe rindo-se:
- Fica satisfeita se eu lhe pedir que não valse hoje?
- Fico, fico, disse Lucila, e fixou em Fernando um olhar
extenso, muito extenso: um agradecimento tão santo, tão
profundo, como se aquelas palavras lhe fossem uma recompensa
de um passado de indiferença.
Quando ela abaixou seus olhos lânguidos de amor celestial,
estava tão satisfeita, palpitante de emoções como a pombinha que se
aquece aos raios do sol, depois da tempestade que lhe enregelou as
cândidas asas.
Bateram palmas. Ela levantou-se e, voltando-se para Fernando,
disse corando, como se temesse recusa:
- Se quiser, eu valso somente com o senhor e todas as valsas.
- Basta que me dê uma contradança no fim do baile, respondeu
o estudante.
O semblante de Lucila exprimiu um arrufo e disse, batendo
com o pezinho no assoalho, como uma criança caprichosa:
- Se não dançar comigo a primeira quadrilha, não danço
nenhuma com ninguém.
Nesse mesmo instante entrou na sala uma mocinha, e, uma
avistando a outra, correram a encontrar-se de braços abertos.
E seguiu-se esse beijo que não se descreve, que só vendo se pode
avaliar a graça com que as moças o dão: tão feiticeiras, tão engraçadas,
tão travessas como dois beija-flores a beijarem-se.
- Faz água na boca, disse um dos ouvintes.
O romancista prosseguiu:
- Era a maior amiga de Lucila; era aquela a quem ela chamava
meu coração, mas cujo nome era Cecília. Cecília por seu lado chamava
a Lucila meus segredos, que, aqui para nós, era uma expressão falsa,
Um amor de mulher

413

porque ela “dava um dente” por Fernando, e Lucila não o sabia.
É verdade que também o estudante ignorava isso.
As duas amigas dirigiram-se ao piano e aí faziam mais barulho
que um viveiro de pássaros a cantar e a pular. Interrompiam um
dueto para cochicharem um segredo; escolhiam uma música e, de
repente, atiravam-na para o lado. Tocavam valsas a quatro mãos,
e tudo isto era entremeado de risadas tão gostosas e tão longas, que
faziam rir a quem estivesse chorando. Era um abraço de prazer e
da inocência. Fernando contemplou-as algum tempo e, apesar de
seu espírito melancólico, um sorriso lhe vinha às vezes pousar no
semblante pálido, vendo as travessuras dessas duas meninas.
Se alguém observasse, veria Lucila trocando seu riso de repente
por uma lágrima, quando seus olhares a furto encontravam a pálida
cabeça de Fernando. Ele tinha um olhar tão desmaiado, um sorriso
tão triste, a fronte, onde se desenhava um sofrimento concentrado
e, além de tudo, suas roupas negras de luto davam-lhe uma sombra
de dor, que aquele anjo que o amava não podia sorrir diante de sua
imagem sofredora.
Fernando tinha-se dirigido à janela, e Lucila aí foi encontrá-lo,
já mergulhado em suas meditações, e despediu-se dele até o baile.
O que se passou até a noite são coisas insignificantes e que todos
vocês sabem pouco mais ou menos.
- Mas, enquanto as moças se vestem e a rapaziada amola os
queixos e as pernas para o baile do Sr. Samuel, deixem-me descansar,
que já estou com a goela seca de tanto falar.
Houve uma pausa no romance, e os três estudantes se ocuparam
de outras coisas.

IV
Passaram assim duas horas, quando um dos ouvintes disse
rindo-se ao romancista:
- Já lá vai tempo suficiente para as moças se terem vestido.
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- Qual tempo suficiente? Qual é a moça que prega os mil alfinetes,
que ataca os mil colchetes do colete, que alisa as mil vezes os bandós
e se mira no espelho – quantas vezes P... – no espaço de duas horas?
- Sem exageração, respondeu o interpelado. É necessário fazer
um cálculo. À razão de duas vezes por minuto, no espaço de duas
horas, são duzentas e quarenta vezes.
- Mas suponde, continuou o romancista, que todas as moças
deste baile se ataviaram durante esse curto espaço de tempo, [e] eu
vou continuar.
[Capítulo IV: DESENGANO].
Façamos abstração e entremos no salão, como diplomatas,
às dez horas da noite. Começa-se a quarta quadrilha: Fernando
dança com Lucila, e o seu vis-à-vis é um dos deputados de hoje por
Pernambuco, estudante naquele tempo, e que dança com Cecília,
toda coradinha das sensações da dança.
A estrela dessa noite de baile; o arcanjo desse éden; o cisne
desse lago voluptuoso; a rainha desse reino de encantos; os olhos;
a cabeça; o colo; a cintura mais linda do salão – é Lucila!
Lucila, belo botão de rosa na haste delicada da sensitiva,
estremecendo ao contato da mão de Fernando; balouçando-se à
brisa de seu amor; orvalhada de perfumes que lhe entornava no cálix
o sereno de seu puro céu.
Deus lhe infiltrara num beijo uma alma de santa que foi viver
no coração; bafejou-lhe nos olhos a névoa voluptuosa dos amores;
apertou-lhe a cintura com suas mão divinas e escondeu-lhe no seio
cofrezinhos de jaspe onde se encerravam os mistérios do pejo, da
virgindade e da volúpia do anjo.
Estatuário da inocência, Ele traçou, com seu cinzel de diamantes
do céu, os toques da candura no semblante angélico de Lucila.
Entrelaçou-lhe nas tranças as ondulações dos crespos; mordeu-lhe os
lábios que sugaram a púrpura adocicada de sua boca divina.
Seu toilette era a plumagem da garça; os raios da aurora a
se mirarem nas gotas do orvalho engastadas no cálix de um lírio;
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a nuvem límpida que envolve a lua; rosa branca aberta à meia noite
em seu jardim de safiras.
Trajava sedas custosas, mas não igualavam ao cetim de sua
cútis; tinha pulseiras trabalhosas, mas o feitio de seu braço era mais
admirável; trazia um colar de brilhantes, mas seus olhos valiam mais;
uma linda grinalda cingia-lhe a cabeça, diadema da inocência; tinha
um buquê na mão, como o cetro da graça, mas ela era mais linda e
mais pura que sua grinalda e seu buquê de violetas.
- Que lhes importa saber como era a berthe de seu vestido,
os folhos, as mangas, a guarnição, etc., etc.? Ficariam jejuando e
nada apreciariam.
- Está enganado, respondeu um dos ouvintes, sou assinante
do Jornal das senhoras e sei o que é guipure de lenço, ou lenço
de guipure; corpinho à la grecque; grinalda de volubilis; vestido
épinglé; cava das mangas e mangas de fofo; mangas pagodes;
mangas curtas; mangas de babado; mangas de Itamaracá; da Bahia,
etc., etc. A respeito de penteados sou grande: sei o que é penteado
à Ninon; a Luís XV; à Maria Antonieta; a Stuart; à Marion de
Lorme; à Jeanne Gray; à Du Barry; à Diana de Poitiers; a Luís
XIV; bandós de crespos largos; bandós lisos; pastas; bico e à Eva,
que é a moda mais bonita para mim, principalmente quando sai
um ladrãozinho do banho com o seu peignoir branco, ou de manhã
cedo passeando no jardim, quando pensa que ninguém a vê.
Há também penteados à Maria Calderona, à...
- Basta, basta, atalhou o romancista, parece que foste cabeleireiro
em pequeno. Mas julgo que forjaste penteados da tua cachola...
Se não fosse por quê, eu diria que houve todos esses penteados
no baile do senhor Samuel. Não afirmo, mas o que posso afiançar
é que nesse jardim, onde Lucila era a rosa, havia também delicadas
açucenas; garbosas magnólias; uma dália roxa; cravos de defunto e
papoulas desfolhadas.
Depois dessa vista d’olhos, vamos invisivelmente ouvir
Fernando conversar com Lucila. Chegamos nessa bela hora em que
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se começa a sentir este quê de indefinível, esse magnetismo que
enerva, que, na efervescência do baile, ao ruído dos instrumentos,
ao calor que empalidece os lustres, se exala pouco a pouco de uma
mulher jovem, a eletriza e volteia em torno de nós, como o incenso
em derredor do turíbulo que se embala.
- Lucila..., eu te queria alegre até o fim do baile, mas é de
minha honra revelar-te uma verdade, disse Fernando.
Ela empalideceu.
O mancebo continuou:
- Se eu te dissesse que já te amei, mas que hoje não te amo mais...
Lucila ficou muda como uma múmia; branca como o mármore
de Carrara e fria como a bruma que encanece com sua touca de
névoas a cúpula da oliveira que ainda pouco cresceu.
Fernando recuou diante de tanto sofrimento. Ele era, nesse
momento, cadáver em pé que se levantara da campa, banhado do
suor da morte.
- Não, Lucila, disse ele, tudo isso é uma mentira ditada pelo
egoísmo do martírio... Eu queria que na hora do sacrifício, de três
entes que se amaram, eu fosse o único desgraçado. Que nesse dia
fúnebre em que eu depusesse meu coração em seu ataúde de dor,
embalsamado pela derradeira gota do sofrimento, não tivesse uma
lágrima de teus olhos que fosse ainda torturar o cadáver de minha
alma, como uma maldição lançada ao último soluço do moribundo,
a repercutir eternamente no vácuo da campa.
Eu te amei muito tarde. Júlia é uma pobre menina que me amou
desde a infância; é uma órfã que necessita de mim, e eu jurei-lhe que
seria seu esposo... E um beijo... E as derradeiras palavras de um velho à
beira do sepulcro selaram meu juramento com um selo indelével.
Era uma criança nesse tempo, e a gratidão precipitou-me
no abismo de minha promessa, que meus olhos de treze anos não
sondavam o fundo.
Nunca a amei, eu tomo Deus por testemunha. Não é também por
um prejuízo social que eu cumpro meu prometimento – eu desprezo
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os caprichos do orgulho da sociedade –, é por ela; ela me ama como
eu te amo. Que só tem uma palavra nos lábios: é o meu nome; que só
tem um suspiro no coração: é o amor que me consagra; que só tem um
pensamento, um sonho, uma dedicação evangélica: sou eu.
Jurei desposá-la sobre o livro sagrado da honra, mas era um
menino, então, não me poderiam culpar se hoje abjurasse de minhas
palavras de outrora. A consciência da razão calcaria o anátema que
me lançasse a sociedade; sorriria de escárnio quando me chamassem
de vil, de infame, de miserável. Teria um escarro de sarcasmo, como
um escudo contra os epítetos de ignomínia que me arrojassem os
mesquinhos raciocínios da estupidez. Eles não penetrariam até
minha consciência. Mas Júlia! Ela, com seu olhar de santa resignada,
me fulminaria a teus pés no banquete de nossas núpcias. No altar
de nosso casamento, Lucila, eu ouviria palavras do sacerdote:
a maldição de Deus. Teus carinhos, trêmulos de amor, encontrariam
a estátua do remorso no esposo de tua escolha. Minha bênção de pai
sobre teus filhos idolatrados seria o batismo do crime sobre a cabeça
da inocência... Oh! E por entre o doce estalido de nossos beijos me
soaria aos ouvidos um gemido pungido, Lucila!
Eu sei que tu me amas também; talvez tanto quanto ela. Mas
és tão jovem... O tempo apagará com as cinzas do esquecimento
o primeiro nome que gravaste em teu coração – bela assim, rica,
prendada, com os dotes de Deus, o mundo te ambicionará.
Encontrarás um homem que te compreenda. Mas ela... A órfã,
coitadinha, encerrada em seu claustro, a viver de seu ídolo, morrerá
esquecida num canto da terra se o mundo não acená-la passando:
lá vai a mendiga.
Bem cedo talvez, outra imagem se desenhará na pura tela de
tua imaginação. Terás então uma palavra de consolação, um sorriso
de irmã para o condenado pelo destino. Mas, para mim, serás sempre
a santa que adorei no santuário de minha alma. Serás sempre o lírio
que floresceu regado pelas minhas lágrimas, que recenderá seus
perfumes a entranhar-se na eternidade [de] meu coração. Ela será o
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círio acendido junto a essa de meu cadáver, que se gastará estalando
de dores e que arderá a cera de seu corpo na última noite da vida!
Os cuidados protetores, já disse uma mulher, são o laço mais
doce do casamento. Eu terei ao menos essa oferta, já que não me
resta mais nada para dar a Júlia. Não tenho amor para enlaçar em sua
capela de noiva, mas lhe restará a proteção da amizade.
Lucila! Uma palavra ao menos; uma exprobração! Este silêncio...
Sem uma lágrima!... Sem um ai... Me assusta... Me tortura!
Uma lágrima quente tombou dos olhos de Fernando sobre a
mãozinha da moça. Gota de fogo da lava de um vulcão, salpicada
sobre a pétala de uma flor, nem sequer arrancou-lhe um movimento.
É que a febre do sentimento tinha tocado ao gelo da insensibilidade!
Fernando continuou:
- Eu tenho um pressentimento que hei de morrer muito cedo...
Lucila estremeceu.
- Eu te suplico para esse dia uma hora de teu amor. Mas
até lá, Lucila, concede-me o teu desprezo, como um bálsamo para
meus sofrimentos.
Hoje será a derradeira vez que me deves ver. Aceita pois meu
adeus. E quando no futuro passar o carro fúnebre de meu enterro,
aponta-o de tua janela e dize: ele amou-me como Deus amou a
sua cruz.
Lucila caiu convulsiva no meio do baile.
A quadrilha tinha terminado. A orquestra emudeceu. E o
guincho de um mocho, que passava, repercutiu no salão.

V
Era no mês de agosto de 1835, em dia santo de guarda. Soava
meio dia na Sé de São Paulo, quando os três estudantes, entre eles
o romancista, dirigiam-se à igreja do Colégio para ouvir a missa
chamada “dos preguiçosos”, à qual concorre quase toda a academia
e grande parte das moças da pauliceia. Não sei se a concorrência da
Um amor de mulher

419

rapaziada é por causa das moças, ou se a concorrência das moças
é por causa da rapaziada. É questão de pouco interesse, mas que é
difícil de deslindar, porque tanto gostam os estudantes das moças
como as moças dos estudantes. E não tem mau gosto qualquer deles.
Uns olhos de moça, uns bandós, um peito de virgem que
alteia as rendas de uma berthe, uma fala que entreabre uns lábios
rubros e, principalmente, um beijo é melhor do que ver as estátuas
de mármore de Canova; há de ser melhor do que ouvir a futura
ópera Mangueira de Itamaracá. Finalmente, do que chupar um
figo que se desfaz na boca; do que um copo de geleia; do que um
sorvete de creme.
As moças também não têm mau gosto. Não há moça que não
goste de uma fineza delicada, e não há quem saiba rendê-las tão bem
como um estudante do curso jurídico. Além disso, é ordinariamente
um moço instruído, inteligente, de bom comportamento, apesar de
que as velhas antes querem suas filhas ao pé de Satanás do que junto
de um estudante. Mas as moças, conquanto digam por aí que eles
estão sempre jurando e sempre faltando às promessas de casamento,
contudo têm um penchant irresistível para eles.
Há porém duas classes de moças de que os estudantes não
gostam, e se elas não gostarem deles, fazem-lhes nisso um grande
favor: são as moças estúpidas e as feias. Preferem a elas a prosa de um
bedel; uma hipótese de ceia; um charuto quebra queixo; um burro
trotão em viagem, que é a coisa pior deste mundo; enfim, um coice
do diabo a um beijo de semelhante gente.
A que tiver a cintura de pilão ao pé do estômago, uma cara
endiabrada, amarela e bexigosa, uma boca sem dentes, uns olhos
de coruja e um pé de galega, deve ter consciência que está colocada
na segunda classe. A que não sabe dizer senão sim ou não ao par da
quadrilha, que responde, como já se me respondeu, perguntando eu
quem era o pai de meu par: “papai é um homem”; e, insistindo, tive
de ouvi-la pronunciar com um ar de idiota: “é um homem que vende
bolachinha”, essa proclamo-a pertencente à tribo das estúpidas.
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Estou certo que não ofendo a ninguém falando assim, porque
não há bruxa, por mais horrenda que seja, que não se julgue, quando
menos, simpática; ou por mais estúpida, que não se julgue espirituosa
e interessante.
Há também outras duas classes de que os estudantes não
gostam muito: daquelas que têm de dois namorados até cem, que se
chamam loureiras, e daquelas que são umas santinhas nas aparências,
mas que pisam no pé por debaixo da mesa, que escrevem cartas
de namoro e que fogem de casa quando menos se espera – essas
chamam-se sonsas.
Quando um rapaz, que ama puramente uma moça, escreve-lhe
uma carta, sem desfrutes e sem asneiras, porque nunca pode falar-lhe,
e que entretanto tem necessidade de dar-lhe um conselho, de
perguntar-lhe alguma coisa extraordinária, de dizer-lhe que alguém
se anda jactando de tê-la requestado, creio que se uma moça recebe
esta carta (por assim dizer não é uma carta de namoro), o mais que
cometerá será uma indiscrição – nunca um ato que prejudique a
sua reputação. Mas não deve respondê-la por escrito, porque uma
carta de moça tira-lhe toda a poesia, principiando do “meu bem”
de cima até a “tua amante” do fim. E uma moça sem modéstia, sem
pudor, sem recato, é prosaica. Se todas seguissem essa teoria, nunca
se teriam de arrepender.
Mas deixemos estas e passemos às espirituosas. Quando são
bonitas, são os anjos do mundo. Se são feias, algumas vezes enjoam
e causam tédio. Porque, ordinariamente, das moças feias que têm
espírito, algumas há que se metem a falar no Byron, no Lamartine,
no Tasso, no Goethe, por tanto tempo que produzem no padecente
que as atura dor de estômago, dor de cabeça, febre, calafrios e íngua
por alguns dias. Entretanto, se fosse bonita, a sua conversa seria a
mais agradável para um estudante.
Foram estas as últimas palavras de um dos estudantes, que, se mais
longo fosse o caminho, mais longa seria essa fútil conversação. Eu não
fiz mais do que resumi-la. Entraram na igreja e, como hoje dispus-me a
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ouvir o romancista continuar a historieta passada em Pernambuco, vou
jantar com eles e assim dar conta às minhas leitoras do que ouvir.
Enquanto eles ouvem missa, eu explicarei a razão por que
aborreço certas moças, quando conversam a respeito de rapazes.
Primeiramente, porque é um estudante quem escreve este romance e
deseja que o caráter de sua classe seja conhecido pelo que realmente
é, destruindo um mau conceito que pesa sobre eles. Eu já ouvi uma
senhora dizer que estudante é sinônimo de moleque. Esta por certo
chama sentimentos de canalha à tendência dos rapazes para criticar
todos os desfrutes, o seu desprezo pelas vaidosas e a ironia picante,
que os distingue, quando se lhes lança alguma zombaria, o que é
precisamente de um espírito justo e de um coração cheio de dignidade.
Não neguemos, contudo, que eles fazem muitas extravagâncias;
que praticam muitas banalidades; que são guiados muitas vezes
por uma coisa fútil. Mas se colherá da leitura desses diálogos, que
sempre precedem aos capítulos deste romance, a sua moral e o seu
caráter, enfim.
A segunda razão é descrever os costumes de São Paulo, o que
não deixa de ser útil, se for bem descrito. Não desenvolveremos essa
razão, porque a missa do meio dia na igreja do Colégio se diz em
doze minutos, e os meus companheiros de passeio já estão colocados
nos seus postos a ver o madamismo passar.
- Quanta mantilha, dizia um!
- Encobrem as caras mais bonitas de São Paulo, dizia outro...
- Olha aquela como vem requebrada, dizia um terceiro!...
- Que toilette de “bom gosto”! Só falta o verde-gaio para
completar as cores do crepúsculo, dizia um quarto.
- Ai, meu Deus, dizia finalmente o romancista; lá vem o
anjinho de São Paulo!
E houve um coro de suspiros desafinados. E lá se foram todos
passear, dizendo-me que só iriam para casa às duas da tarde. Visto isso,
eu começarei com uma recapitulação, para avivar a ideia do romance,
e para gastar esse tempo que os estudantes fazem-nos esperar.
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Lucila tinha tido um ataque – Fernando tinha-lhe dito adeus
para sempre –, e a quarta quadrilha do baile do senhor Samuel tinha
terminado. Tudo isto dá muito que pensar, e, durante essas duas
horas de espera, eu peço às minhas leitoras que adivinhem qual das
duas moças, Lucila e Júlia, casa com Fernando.
É difícil, porque o fato verdadeiro dá-me faculdade de aumentar
um episódio, e estou por um triz a fazer Fernando casar com ambas.
Mas aqui é que está o busílis: qual das duas deve morrer?
Até logo, minhas leitoras.

VI
Às horas de jantar, achei-me em casa dos rapazes e sem mais
preâmbulo vou contar o que ouvi do romance.
O romancista começou dizendo:
- Capítulo V: A DESPEDIDA.
Dois dias depois do baile, às dez horas da manhã, estavam em
derredor da mesa de jantar da casa da mãe de Lucila o senhor Samuel
e Fernando, que conversavam de pé com as mãos sobre os encostos
das cadeiras.
Pelo excelente almoço que estava sobre a mesa e pelo semblante
do velho, descobria-se que iam almoçar, mas que alguma coisa faltava
para meterem mãos à obra.
Em pouco tempo chegou a senhora D. Margarida, com
a face ainda avermelhada pelo travesseiro da cama, conquanto
toucada comme il faut. Depois de ter apertado a mão de seu
marido e cumprimentado Fernando, disse a uma filha de Guiné,
que ali se achava de braços cruzados, muda e imóvel como uma
estátua de ébano:
- Vai dizer às meninas que venham almoçar.
A escrava saiu, e a velha, com esse ar que distingue a verdadeira
dona de casa, principiou a levantar as tampas das sopeiras que
estavam repimpadas sobre uma toalha de linho de vinte mil réis.
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A primeira que descobriu exalou um cheiro tão agradável
de bifes de grelha, que fez o senhor Samuel estender o pescoço e
bater com a cabeça, como entendido na matéria. A segunda era de
camarões com abóbora d’água.
- Hum!! Que petisco, disse um dos ouvintes.
A terceira era de galinha ensopada em molho pardo. A quarta,
de anchova temperada com coco. A quinta de...
- Basta; que estás me fazendo mastigar em seco, gritou uma voz!
- Hás de consentir ao menos que diga, continuou o romancista,
que no fim da mesa, junto à bandeja dos bules, havia um bolo inglês,
um queijo londrino, umas tapiocas ensopadas em leite, um pão de
ló, torradas e bolinhos, tudo digno de um “fisiologista do gosto” da
ordem do senhor Samuel.
O velho impacientou-se de esperar e sentou-se, dizendo a
Fernando que fizesse o mesmo. Ele começou a comer, e o estudante
a ler o Diário Novo, jornal nesse tempo o mais lido em Pernambuco,
periódico político do partido praieiro.
- Por que não almoça, doutor, disse a senhora D. Margarida?
Se vai esperar por minha filha, há de jejuar até meio dia.
- Não tenho pressa, minha senhora.
- Desculpe-me, interrompeu o velho, se esqueci de instar para
que almoçasse. Como tenho muito que fazer, preciso aviar-me desta
tarefa, que nem por isso é das mais incômodas. À sua saúde!
E o senhor Samuel empinou um cálix de porto velho, e o seu
semblante, ordinariamente severo, expandiu-se como se estivesse
num êxtase.
Ele acabava de comer o seu último prato costumado, que era
uma boa fatia de presunto, quando apareceram na sala de jantar duas
mocinhas em toilette de manhã, entrelaçadas como duas sensitivas
que crescem juntas, numa dessas carreirinhas de moça que produzem
calafrios na gente.
Respirou-se logo um ambiente de âmbar, um perfume de verveine,
um aroma de cidrilha, que era impossível ser de gente feia ou velha.
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Uma, a mais linda das duas, trazia uma camélia nos cabelos
louros e estava palidazinha, como se um sonho triste a tivesse
atormentado a noite inteira. Um sorriso que lhe errava perdido nos
lábios, um olhar pensativo, que lhe enlanguescia os olhos pardos,
disfarçavam um suspiro que lhe ofegava o seio e uma lágrima
que tremia sob o véu da meditação. Era uma açucena branca que
refletia um raio d’aurora balouçando-se à aragem da manhã, mas
que encerrava em seu cálix uma gota perfumada aí deposta pelo
sereno da noite.
A outra era uma rosa que exalava um desses aromas que
embriagam, que atordoam e que tornam a cabeça de um moço
febricitante e louca. Sua beleza irritante e esbelta era a poesia da
argila; a volúpia do amor; a sedução da matéria; ela lembrava a
Fornarina de Byron.
Uma era imagem vaporosa, com seus cabelos louros desatados
que lhe cobriam o seio, indo adormecer o último anel no último folho
de seu vestido branco. A outra, a tentação encorpada nas formas de
mulher; a brasileira com todas as suas seduções, com todos os seus
encantos, com todos os seus requebros.
Eu adoraria a primeira de joelhos, como a uma santa, lhe
rogando o seu amor. Beijaria a segunda apertando-a nos meus braços
e morreria por ela.
Lucila era o lírio que a geada da noite tinha descorado. Cecília
era a fada que tentaria Platão, fazendo-o idolatrar as dobras de seu
roupão de cassa.
O romancista foi obrigado a parar, por causa de uma questão
que se suscitou entre os ouvintes a respeito das duas moças.
- Eu prefiro Cecília a Lucila, dizia um.
- Eu, pelo contrário, prefiro Lucila a Cecília, dizia o outro.
- Então é porque não descrevi bem, atalhou o romancista.
Se vocês a vissem, não vacilariam em preferir o anjo à mulher.
Além de que essa questão trincha-se desta maneira: aceitando-se
ambas; sem preferência.
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- Pois bem, continua, repetiram todos.
O romancista prosseguiu.
- O senhor Samuel, depois de dar a bênção à sua filha, sentou-a
no colo e disse-lhe com o maior extremo de um pai:
- Sentes alguma coisa, minha filha?
- Nada, papai.
- Quem sabe se essa palidez não será por dormires até muito
tarde?! Deves acordar mais cedo para almoçares sempre comigo.
- Ainda cheguei a tempo de fazer sua xícara de café com leite.
- É verdade, minha filha. Não sendo feita por ti, acho-a ou
muito forte ou muito fraca; ou muito doce ou muito amarga.
Lucila levantou-se; foi apertar a mão de Fernando, que
estremeceu ao roçar do seu vestido, e correu a fazer a xícara de café
de seu pai.
Era Clarice Harlow fazendo uma xícara de chá. A mãozinha
branca e mimosa, como uma pétala de jasmim, mergulhava com
tanta graça a xícara de porcelana na água quente, que parecia um
raio da lua banhando-se nas ondas límpidas de um regato plácido.
Quando ela quis levantar a cafeteira, nem pôde. O estudante
teve então de encontrar sua mão com a dela na asa do bule, e ambos
estremeceram, empalideceram mais. E se uma lágrima tremeu nos
olhos de Lucila, uma sombra passou pela fronte de Fernando.
É porque, nessas mãos que se encontraram, dois corações
se falaram, duas almas se revelaram, duas dores se chocaram.
É porque, nessas mãos que se encontraram, havia a história inteira
de um amor condenado pela fatalidade. É porque, nessas mãos que
se encontraram, houve um choque que foi despertar uma paixão
adormecida do sono da resignação.
Eles fitaram-se. Não foi para Fernando uma surpresa o que ele
leu nesse olhar; mas, para Lucila, foi a crença que o ateu, que foi
mártir, torna a encontrar na linguagem de uma bíblia – nesses olhos
de que ela descreu um momento –, e que outrora perscrutava para
obedecer com uma obediência evangélica.
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O senhor Samuel, quando acabou de almoçar, pediu licença
para retirar-se e, chegando-se à sua filha, perguntou-lhe, como
sempre costumava, se ela queria alguma joia, algum vestido, alguma
coisa, enfim, fosse o que fosse. Lucila cingiu a cabeça de seu pai com
seus braços de marfim e disse-lhe um segredo.
O velho beijou-a, despediu-se de Fernando e de Cecília e foi
apertar a mão da senhora D. Margarida, que nessa ocasião lhe disse
que comprasse um barril de paios, de que a despensa estava desprovida.
A conversa versou então sobre o baile, encetada por Cecília,
dirigindo-se ao estudante. Lucila contemplava muda o semblante
adorado do seu Fernando, como se ele fosse um desenho do passado
que lhe excitava n’alma saudades de um amor perdido. Às vezes sorria
tristemente, à força das graças de Cecília, que analisava os namoros
que tinham havido no baile. E, como com remorso de ter sorrido,
pedia com um olhar um sorriso também daqueles lábios de que ela
só ouvira uma palavra de amor – a primeira –, mas que lhe haviam
dado tantos conselhos outrora.
- Então a velha Margarida não conversava, perguntaram ao
romancista?
- Comia, o que não é pouco, respondeu ele, e, quando
terminou, pôs-se ao fresco, não sei se para ir puxar as orelhas de um
molequinho que berrava lá dentro, ou se para dar alguma ordem de
dona de casa.
- Qual, interrompeu um terceiro, a velha era fina e não estava
para servir de chandelier!
- Não; é verdade, eu me enganei. Estava conversando com um
compadre que tinha chegado da roça, o qual lhe dizia que na noite
de São João lhe mandaria um cargueiro de milhos verdes.
- Então o choro do moleque é imaginação tua, disse um dos
estudantes ouvintes?
- Vocês não deixam passar camarão pela malha. Não me
interrompam mais, que tenho pressa em acabar este capítulo, que já
vai me parecendo comprido. Portanto ouçam.
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A senhora D. Margarida disse à sua filha:
- Vai para a sala de visitas com Cecília e entretém o senhor
Fernando, que gosta tanto de te ouvir cantar.
Lucila consultou com os olhos o semblante do estudante e saiu
com Cecília, que, passando por uma escada que ia ter ao andar do
quarto de sua amiga, enveredou por ela de carreira e só no meio
da escada é que se lembrou que o estudante podia, se não fosse tão
comedido, ver a liga de seda que abraçava voluptuosamente uma
perna de Vênus, que eu não posso descrever porque não vi.
- Assim foi bom, disse um dos ouvintes, porque se a descrevesses,
eu morria aqui estirado nesta cama.
Ela ficou ali sentada num degrau, toda coradinha, até que
passou Fernando, o qual continuou com Lucila até a sala de visita.
- Vai sempre hoje, perguntou ela ao estudante?
- Devo ir, D. Lucila.
- Não pretende mais vir cá?
- Para que, meu anjo, se já não somos um para o outro senão
dois entes que só têm lágrimas para dar em troca de um sorriso de
amor; se vem resfriar-nos o olhar apaixonado uma palavra implacável
– impossível?
A moça soluçava e, banhada de pranto, ajoelhou-se aos pés de
Fernando! De joelhos, com seus cabelos louros caídos até o chão,
como um manto de ouro que cobre uma imagem, ela pronunciou
estas palavras, que lhe caíam dos lábios como as lágrimas de uma
santa sobre os cravos do Crucificado:
- Fernando! Eu te peço por Júlia, por tua mãe, por minha dor,
que consintas que eu te veja ao menos uma vez ainda...
O mancebo levantou-a, e ela continuou:
- Eu tenho no coração um amor tão grande, que pressinto que,
sem te ver, o desespero me enlouquecerá... Eu te prometo não te dizer
uma só palavra sobre o passado, mas vem sempre à casa de papai,
como dantes... Quero te ver... Contemplar-te o semblante pálido...
Ouvir tua voz... Consolar tua alma, porque eu compreendo tua dor.
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É muito o que te peço? Eu, a quem negaste a felicidade que sonhava,
como uma grinalda de noiva enviada por Deus nas mãos de um anjo!
Fernando sofria tanto nesse momento, que os músculos
do peito estalavam como o quebrar de uma lâmina de aço.
Ele respondeu, lívido como a múmia do desespero:
- Lucila, o que te posso negar depois do que me concedeste?!...
Eu virei sempre te ver, mas eu te peço também de joelhos, com
mais extremos de que os de teu amor; com mais ânsias do que as
do condenado; com mais remorsos que os d’alma do parricida:
sim, que te esforces para amar um outro. Que tenhas sorrisos de
contentamento; que me esqueças como se esquece o cadáver de um
ente que se amou, abandonado no pó da sepultura.
- Nunca, Fernando, respondeu Lucila! Mas eu te prometo
que sempre me verás satisfeita e feliz, enquanto me amares...
Que importa que Júlia tenha de ser tua esposa? Eu serei tua irmã.
E então, Fernando, verás se os beijos apaixonados de tua noiva te
revelarão mais amor que os sorrisos inocentes dos meus lábios,
que morrerão balbuciando o teu nome.
- Pois bem, Lucila, desde já sorri como se fosses minha irmã...
- Eu te peço em troca um abraço, o primeiro e o último, Fernando.
O mancebo apertou sobre seu seio essa cabeça loura e depôs na
boca virginal de Lucila um beijo plácido e puro, como o mártir cola
seus lábios santos no pedestal sagrado da imagem da Virgem.
Lucila foi feliz nesse momento. Fernando; talvez... Mais tarde,
o mancebo era sempre o mesmo, mas ela, mais do que nunca, sofreu
tanto que fez de sua vida o episódio mais doloroso deste romance que
lhes estou contando. Mas não antecipemos os fatos e continuemos
em narração cronológica.
Cecília acabava de chegar à sala de visita, quando bateram
palmas na escada. Ela correu para a porta e voltou examinando uma
caixinha e dizendo distraidamente:
- Lucila, que lindo álbum teu pai te mandou!
- Não me surpreende, porque foi o que pedi hoje a papai.
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- Para que dois álbuns, tornou Cecília? Já não tens um tão rico?
Lucila, sem atender a esta pergunta, voltou-se para Fernando e
disse-lhe sorrindo:
- Eu quero que o senhor escreva neste álbum todas as poesias
que me fez. É um capricho de moça, minha única vaidade, o único
prazer que me resta. Será para o futuro o eco de uma voz que eu
amei, as recordações das mais doces ilusões de minha vida, a ficção
de seu amor, se algum dia se esquecer de mim. Eu o lerei todos os
dias nas horas de minhas orações.
- Minhas poesias não merecem essas páginas tão mimosas,
nem são dignas de tua beleza, Lucila. Mas, se eu não posso aceitá-lo,
consente-me que te ofereça um livro que eu escrevi em altas noites
cruéis, sem Júlia para perdoar-me, sem tua imagem para adorar, sem
Deus para tranquilizar-me. É o túmulo de meu amor; é o sudário
de meu coração; é o álbum de Lucila. Se eu morrer, chora sobre
ele como minha mãe chorará sobre a minha sepultura; antes, não.
Deixa-o abandonado, envolto nas rendas perfumadas de uma berthe
de teus vestidos. E que aí viva minha alma aquecida pelo calor
magnético das roupas que tocaram teu peito, enquanto meu corpo
rola por esse mundo a cumprir a condenação de seu destino.
Cecília tocava piano para disfarçar que escutava essa
conversação. Fernando desceu a seu quarto, e Lucila ficou pensativa,
com a cabeça recostada sobre uma de suas mãos de neve, sentada
junto de uma mesa de mármore.
- Em que pensas, Lucila, disse Cecília? Não estás farta de
elogios? Nunca vi Fernando tão apaixonado como hoje.
- Ele vai-se embora, respondeu Lucila.
- Não é o motivo. Em Olinda não há moças bonitas, e Fernando
é muito orgulhoso para namorar a torto e a direito.
- E quem te disse que eu tinha ciúmes? Antes o fosse.
- Pois não é das melhores coisas. Quando é um arrufo, as pazes
são deliciosas; quando não, eu que o diga, que sei como ele te ama;
nem ao menos nos bailes dança comigo.
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- Estás sempre brincando, Cecília.
- Desta vez estou falando sério.
Fernando entrou nesta ocasião trazendo um álbum tão rico
como o outro, mas todo negro. Apenas lia-se na capa, em letras de
ouro, estas palavras: Álbum de Lucila.
Entregou-o a Lucila, e ela, insaciável, exigiu do estudante que
levasse o outro para nele escrever até o dia do seu casamento.
Foi aí que li em romance o que depois lhes explicarei. Agora
me resta dizer-lhes que Fernando despediu-se das meninas até o
domingo seguinte. Foi cumprimentar a senhora D. Margarida lá
dentro, onde encontrou ainda o roceiro, que olhava com uns olhos
piedosos para um prato de bananas fritas, e largou-se pelas escadas
abaixo em busca de uma canoa que o levasse a Olinda.
Quando Lucila saiu da janela, o estudante tinha desaparecido,
assim como eu também desapareço da presença de vocês, que tenho
muito que fazer.
As últimas palavras já foram pronunciadas na porta pelo
romancista, mas os ouvintes grudaram-no e o fizeram responder a
estas perguntas no meio da rua:
- Como é que Fernando, tendo dito no baile que se ia embora
nessa mesma noite, achava-se ainda em casa do senhor Samuel dois
dias depois?
- Fica para o capítulo seguinte, respondeu o romancista,
desprendendo-se dos braços de seus colegas.
Outra voz perguntou:
- Fernando ouviu a confissão de amor de Cecília?
- Fica para o capítulo seguinte, repetiu o romancista, quase
sufocando por uma mão que lhe apertava a gola da casaca, para não
deixá-lo escapulir-se.
Ainda se ouviu esta pergunta:
- Vais ver a namorada?
O romancista automaticamente respondeu:
- Fica para o capítulo seguinte.
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Por fim, soltaram-no. Eu então lhe perguntei:
- Está acabado o capítulo quinto?
- Ele respondeu-me, já a meia légua de distância:
- Está.
E este eco vai também chegar aos ouvidos de minhas leitoras,
que naturalmente o ouvirão com prazer.

VII
Se arrependimento matasse, minhas leitoras, eu já devia ter
morrido no decurso da tarefa que empreendi de narrar o tal fato
passado em Pernambuco, porque o nosso romancista é muito
preguiçoso.
A prova mais evidente disso é que em junho começou ele a
contar-me o tal romance; já estamos em fins de setembro e a tal
marmelada ainda não está acabada. De modo que o primeiro diálogo
acadêmico que reproduzi, se fosse lido hoje, teria muitas inexatidões,
porque a pauliceia tem caminhado a passos de gigante no caminho
da civilização. Entre outros fatos que o demonstram, apresento a
criação do Baile Cassino Paulistano, que teve lugar em agosto, cujos
diretores são dois lentes da academia.
Mas o nosso romancista marca-me muitas vezes um dia para
ouvi-lo, e volto para casa sabendo tanto do romance como na véspera.
Hoje, por exemplo, não tenho outro remédio senão ocupar
minhas leitoras com diálogos acadêmicos, onde colherão notícias
de São Paulo, se bem que tardias, para não desacostumá-las
a ler alguma coisa do maçante X. Y., o que não faria se não
tivesse também a persuasão de que o Jornal das senhoras não é
somente das fluminenses, mas também das paulistanas e das
outras brasileiras.
Não fiquem, porém, minhas patrícias, aborrecidas comigo,
porque lhes prometo pelo menos uma notícia interessante: é a
primeira vez que hão de sabê-la, como eu a soube.
432

Romances-folhetim românticos:
Ficção e subcanonicidade no século XIX brasileiro

Estava o romancista com seu inseparável companheiro em
casa de uma família, em Santos, cidade distante da capital desta
província onze léguas.
- O que há de novo por São Paulo, perguntou uma linda santista
que estava sentada junto dele, que por marreco tinha empurrado
o pobre do companheiro para a velha, a qual fazia ao penitente a
mesma pergunta?
A resposta de ambos foi a mesma em diversas palavras. Ei-la:
- Tudo é velho, minha senhora, à exceção do casamento da neta
da Exma. Senhora Marquesa de Santos com o estudante do quinto
ano José Soares Teixeira de Gouveia, e o da filha do senhor Garcia
com o estudante do mesmo ano chamado Landolfo, que creio ser
filho da Bahia.
Quem souber da rivalidade que existe entre as santistas e as
paulistas adivinhará que essa notícia não havia de agradar à mocinha
de Santos, porque casamento é coisa que indica beleza ou simpatia,
conquanto algumas vezes também indique dinheiro.
Ela disse, “em cima dos pés”, com um acento de despeito na
voz, como que fazendo uma recriminação ao estudante:
- Os senhores todos casam-se em São Paulo!
- Pois eu tenho a culpa, respondeu o estudante rindo-se?
- É que os senhores todos rezam pela mesma cartilha.
- Quanto a mim, enganou-se, porque não posso decorar as
orações que ensinam os olhos das paulistas. Nos bailes aprendo-as
com facilidade, mas no dia seguinte estou um herege completo.
- Deixe-se disso; o senhor fala assim de hipócrita. Eu aposto
como não chega ao fim do ano solteiro.
- Quanto perde?
- Perco uns parabéns à sua noiva.
O estudante compreendeu perfeitamente o espírito da santista,
mas deu-lhe um jeito e foi respondendo deste modo:
- Não pensei que tinha tanto interesse em que eu não me casasse...
- E quem lhe disse isso?
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- A sua palavra “perder parabéns à minha noiva”, se eu me
casasse, porque quem perde é sempre contra [a] vontade. Faça a
aplicação e veja se eu não tenho razão.
- Ah! Foi assim que entendeu? Pois o que eu quis dizer foi que
daria uns parabéns falsos à sua noiva, ou por outra, uns pêsames.
O que valeu ao romancista foi que a velha dirigiu-se a ele,
induzida pelo companheiro, que se aproveitou dessa ocasião para ir
ter com a mocinha.
Trocaram-se as bolas, e a conversa rolou sobre tanta coisa
enfadonha que eu deixo em silêncio. Às dez da noite, retiram-se para
o hotel os dois companheiros, e ali teve lugar uma curta palestra
entre eles, deitados cada um em sua cama, cansados da viagem e da
maçante seca da dona da casa, que foi de valer.
- Qual é a tua opinião: as santistas são mais lindas que as
paulistas, perguntou o romancista?
- Não em tese, respondeu o outro.
- Vestem melhor?
- Distingo... Mas, a falar a verdade, ainda não estudei esta questão.
- São mais espirituosas?
- Ambo virentes alate - arcades ambo, que, no nosso caso, quer
dizer que são iguais.
- São mais agradáveis?
- É “defeito” que não possuem, salvo melhor juízo. Reconheço,
contudo, muitas exceções.
- Não me admiro, disse o romancista, que eu gaste o tempo
em fazer perguntas e tu em dar respostas, mas do que pasmo é da
matéria fútil sobre que versa o nosso diálogo.
- Deixa lá falar, que é o teu fraco, respondeu o companheiro.
- O assunto mulher não é tanto uma futilidade que nos
arrependamos de ocupar nossa inteligência com ele. Eu o prefiro...
- Hip! Hip! Hurra!...
O estudante pôs-se a gritar como um possesso, porque
conheceu que o romancista tinha adormecido. Tendo conseguido
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seu fim, que era acordá-lo, virou-se para o lado da parede ao som
de uma dessas descomposturas espantosas. Daí a dois minutos
dormiam a sono profundo.
Depois disso só os vi em São Paulo a 8 de setembro. Um deles
estava doente e perguntava a uns três que lhe rodeavam a cama o
que tinha havido no dia 7, o grande dia da independência nacional.
- De manhã, respondeu uma voz, não houve parada, nem
moças na janela, nem chuva.
- De tarde, respondeu outro, houve festejo em aniversário
da inauguração da nossa sociedade acadêmica, o Ateneu
Paulistano. Recitaram poesias o Fróes, o Leonel de Alencar e
o Andrada Machado. Discursos: o Corrêa de Sá, o Viana, o
Castro Silva, mais dois ou três de quem não me lembro e o
orador do Ensaio filosófico.
- E de noite, respondeu o terceiro, houve teatro em grande
gala. O presidente deu os vivas do estilo: os cômicos cantaram o
hino nacional, e recitaram poesias o Leonel de Alencar, o Andrada
Machado, o Varejão, o Félix, o Benício e, sem ser estudante,
somente o Soares.
- Houve um entusiasmo que eletrizava, mas os olhos das moças
eletrizavam ainda mais que o eco do grito – Independência ou Morte!
- Quem era o anjo, ou estrela, ou rainha do teatro, perguntou
o doente?
- Era uma moça, respondeu o romancista, de bandós negros
como veludo, uns olhos pretos que têm de dar contas a Deus das
“mortes” que têm feito. Um desses semblantes morenos que estatuário
algum ainda moldou, porque não há mármore cor de jambo, nem
cinzel que trace fórmulas tão lindas, que talhe principalmente uma
boca tão engraçada, enfim, um colo e uma cintura que Murilo
invejaria para o seu modelo do corpo castelhano.
- Deixaste-me na mesma, disse o doente. Pela tua descrição
lembrei-me de Julieta de Romeu. Deixa-te por consequência de
rodeios e dize claramente quem foi.
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- Pois bem, vou-te dizer. Foi quem tem ocupado a frente do
camarote maior do teatro nas noites que lá tens ido.
- Ah! Já sei, respondeu o enfermo! E a sua inseparável amiguinha
não foi?
- Se tivesse ido, teria dito que havia dois anjos, duas estrelas, ou
duas rainhas nessa noite.
- Responde-me mais; que drama levaram à cena?
- Os sete infantes, de Lara.
- Estou satisfeito. Mosca-te, que quero descansar.
O romancista, que era o único que estava no quarto do doente,
obedeceu ao seu pedido e saiu.
No dia 25 de setembro, porém, encontrei o meu doente no
baile do Cassino Paulistano: são como um perro. Perguntei-lhe
pelo romancista. Ele voltou-se e mostrou-me no meio do salão
um moço de luneta no olho, que contemplava, quase estático,
duas lindas mocinhas de quinze anos, de toilette branco, que
passeavam juntas.
Aproximei-me e, quando ia a bater-lhe no ombro, um toilette
cor de rosa parou defronte dele e disse-lhe rindo-se:
- Que furiosa constipação!!
O romancista respondeu sem alteração:
- É mal que me persegue desde menino. Já está crônico.
- Mas esta, que lhe está dando o estado de cataléptico, o senhor
pilhou-a hoje neste baile. Recomendo-lhe pois um suador.
- Não gosto do sistema alopático para curar-me desses
incômodos. Acho o homeopático mais eficaz, porque os olhos de
uma destroem os efeitos dos olhos da outra: similes similis curantur.
- Sim, senhor, vai passando muito bem. Mas eu hei de
arranjar-lhe uma intriga no Rio de Janeiro que...
- Não lhe acreditarão; e além disso é falso.
- Então deu agora em magnetizador?
- Não tenho força magnética. Isso é bom para seus olhos.
- Posso dizer isso mesmo a alguém?
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- Pode. Não faço mais do que pagar na mesma moeda.
A moça retirou-se, e eu então cheguei-me ao estudante. Nem
me deixou falar. Foi me apertando o braço danadamente e dizendo
cheio de entusiasmo:
- Vês aquela ondazinha de cristal que lá vai correndo pelo
salão?...
- Fica para depois, respondi eu. O que eu quero saber é quando
continuas a contar-me o romance.
- Que maçada e que maçante! Mas eu te conto aqui mesmo o
Capítulo VI.
Procuramos duas cadeiras num canto do baile e sentamo-nos.
- Antes de começar, disse-me ele, quero-te fazer uma pergunta.
- Que não seja muito complicada.
- Qual das duas é mais bonitinha?
- É problema que inda não pude resolver.
- Não se parece uma delas com Júlia e a outra com Cecília?
- Já não me lembro da descrição que fizeste de ambas.
- Ora, com efeito! Não tenho dito tantas vezes que são
moreninhas, de olhos lânguidos, esbeltas, espirituosas...
- Não precisa zangar-se, mas advirto-lhe que já me fez mais de
uma pergunta e, por consequência, comece.
- Agora não posso. Enquanto elas dançarem a scottish juntas,
não me fales em romance.
Realmente encantava contemplar essas duas pombinhas voando
pela sala entrelaçadas, assemelhando duas nuvenzinhas que a brisa
da manhã leva reunidas pelo horizonte iluminado pelas lâmpadas
da aurora!
Só depois que terminaram é que o louco do romancista pôde
coordenar as ideias, como quem sai de um sonho doce, e continuar
essa maldita narração, que está me parecendo interminável. Ei-la,
com todos os seus desnexos, desculpáveis, porque foi feita num baile.
- Não sei por onde começar este capítulo, disse ele, estou
atrapalhado! Hoje hei de entremear alguma coisa de pura imaginação,
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que em bom português quer dizer que hei de te empulhar com
alguma peta, das tais chamadas “carrapetão”. Mas vá lá... Escuta.

VIII
Quando Lucila desmaiou no sarau do dia de seus anos,
Fernando, que ia retirar-se do salão, pretendendo despedir-se do
senhor Samuel no dia seguinte, antes de Lucila acordar, mudou
imediatamente de resolução e procurou com sua presença e seus
desvelos remediar o mal que tinha feito sem prever.
O baile terminou logo por esse sucesso inesperado. E quando
Lucila recobrou os sentidos, só achou em torno do sofá, em que
estava reclinada, sua mãe que chorava, seu pai, Cecília, Fernando,
quase louco, e três ou quatro médicos que conversavam tranquilos,
cônscios do nenhum perigo que corria a linda doente.
Quem a visse assim pálida, as pálpebras caídas, com seus cabelos
louros desatados, os braços pendidos, as sedas de seu vestuário
desalinhadas, a pensaria dormida no regaço de Deus, anjo que
repousava plácido na eternidade das insônias de sua vida na terra.
Se era um corpo sem alma, era bem certo que acende paixão
um corpo sem alma. Sim, se era um cadáver, era bem certo que
se pode amar com ardor um cadáver. Lucila assim era sempre bela
e jazia voluptuosa, como o lindo corpo de Adriana no êxtase que
sorveu no derradeiro beijo de Djalma.
Fernando nunca a tinha visto com tantos encantos. Se ela
deslumbrava como um querubim, se apaixonava como uma
virgem, assim tinha a beleza da fada; a sedução de Vênus;
as fascinações da mulher.
Durante um quarto de hora o estudante sorveu golo a golo toda
a amargura que pode a dor derramar no vaso d’alma! Era bastante
mais um minuto para que ele sucumbisse ao peso do sofrimento. Mas
foi serenando o seu espírito, quando o delírio sucedeu ao espasmo
profundo de Lucila.
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Seus lábios se entreabriram para deixar passar o nome de
Fernando, como se lhe pesasse no coração, e cerraram-se depois,
moldando um sorriso de santa, como se esse nome, partindo de
sua alma, a deixasse abandonada na solidão da resignação, levando
todos os gozos de sua vida, todas as recordações doces de um passado
tornado vazio.
Seguiu-se um momento de lúgubre silêncio. Ela passou a mão
pela fronte, descerrou as pálpebras e sorriu outra vez amargamente;
tinha despertado. Sentou-se e contemplou Fernando tristemente,
como se contempla o retrato de um amante que morreu.
O senhor Samuel compreendeu que eles se amavam, mas não
atinou com a causa do ataque de sua filha. A senhora Margarida
nada percebeu, tal era a sua aflição! Quem for mãe compreenderá
perfeitamente a sua situação dolorosa. Eu não sei explicá-la, e
ninguém nunca explicou a dor de uma mãe que vê um filho nos
paroxismos da morte. Só ela, e talvez Deus.
Pouco depois, Lucila estava inteiramente restabelecida. E quando
todos se deram boa noite, ela teve ocasião de dizer a Fernando:
- Muito obrigado por ter ficado. Não avalia o bem que me fez.
A única resposta de Fernando foi uma lágrima que lhe caiu no
coração – os olhos tinham ficado secos e parados.
Retiram-se todos para seus aposentos, e duas horas depois só
dois entes velavam na casa do senhor Samuel: pensavam um no
outro e o que pensavam Deus sabe que era bem criminoso.
Cecília, que tinha ficado com sua amiga, a quem prometera
passar com ela toda a semana, sonhava com um tolo que lhe tinha
rendido no baile uma fineza estúpida.
O senhor Samuel dormia como um porco e tinha o maldito
defeito de roncar desabridamente, de modo que, de quando em
quando, despertava sua mulher, que, apesar de habituada, nessa
noite estava sobressaltada e aflita, mesmo adormecida.
- Agora faço uma pausa, porque tenho par para essa valsa que
se vai dançar e depois lhe contarei o que se passou nesse domingo,
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tão esperado por Lucila, por causa da promessa que Fernando tinha
feito de ir vê-la. E como ela, terás uma surpresa desagradável, porque,
naturalmente, hás de prever resultados funestos.
O romancista e eu separamo-nos, e só pude agarrá-lo no fim
do baile, quando todas as moças se retiravam. Travei-lhe do braço,
acompanhei-o até a casa, e de caminho ele contou-me o resto do
Capítulo VI.
- Eram não sei quantos de abril, principiou ele. O que é certo,
porém, é que era o domingo tão ansiosamente esperado por Lucila.
O dia amanhecia com todas as galas do céu magnificente
de Pernambuco na estação do estio. A aurora parecia uma sultana
que se recosta soberba nos damascos azuis de seu dossel otomano.
E Lucila, adormecida e envolta nas roupas virginais de seu leito
de donzela, assemelhava-se nesse momento à linda e pálida estrela
d’alva, quando descansa pensativa no meio de uma nuvem branca,
cândido astro que derrama de seu seio gotas douradas, de inocência,
de beleza e de poesia.
Um raio de sol, atravessando as vidraças do seu camarim e
se infiltrando por entre as cambraias do cortinado de seu leito,
foi pousar docemente na boca divina da linda adormecida,
cobrindo-a de um encarnado celeste, como se fosse um beijo
mandado do céu por algum anjo de Deus para seus lábios, como
uma saudação de bom dia.
Lucila despertou. As cortinas se abriram, e dentre os damascos
das colchas saiu um roupãozinho branco, afogado e solto, uma
dessas imagens de alabastro de Correggio –, loura, pálida, de tranças
desatadas –, tão bela como a pombinha que se levanta do ninho.
Viu-se então um pé pequeno pisar um tapete de veludo – era
uma pétala de angélica desfolhada sobre uma tábua de ébano. Mas,
de repente, escondeu-se numa botina parda de camurça, delicada e
feiticeira como a sandália da circassiana.
Lucila encaminhou-se a uma mesa de mármore onde estava
num oratório de ouro uma Nossa Senhora da Conceição. Ajoelhou-se
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sobre uma almofada de veludilho encarnado e leu num livro negro
por espaço de cinco minutos. Era a sua prece da manhã, que ela lia no
álbum que lhe tinha dado Fernando. E essa oração era tão santa como
se fosse ensinada a um anjo por Deus.
Tirou do seio uma nômina de marfim, que pendia do pescoço
presa a um trancelim dos cabelos de sua mãe, abriu o fecho de prata
que a fechava, beijou uma imagem de ouro de Cristo crucificado,
tornou a colocá-la no santuário de pureza em que a guardava, beijou
os pés de Nossa Senhora, o livro negro como se fosse sua bíblia e
levantou-se então com o semblante de uma santa imaculada.
Contemplou depois o retrato de Fernando, que estava desenhado
na primeira página do álbum, e corou, como se tivesse pejo de que o
olhar do retrato a visse com o seu roupãozinho de dormir.
Se seu primeiro pensamento foi cumprir o culto que devia a
Deus, orar de joelhos, o segundo foi cumprir o culto que devia a
Fernando: adorar a sua beleza. Depois do Deus de suas crenças e
do céu, o seu deus da terra e do coração; depois da religião, o amor;
depois do altar, o toucador; depois da oração, o toilette.
Eis o acordar de Lucila. Se não descrevi bem, é porque só
a linguagem do poeta pode descrever o acordar de uma moça:
o desalinho magnífico de seu vestuário de dormir; o desconcerto
gracioso de seus cabelos soltos; a palidez divina de seu semblante e
tanta coisa, que só sabe é quem viu.
Como nunca fui noivo, não estou bem iniciado nesses mistérios
do pudor, nesses segredos tão lindos de um quarto de moça!! Não é
por falta de curiosidade que eu nada sei a respeito, mas é que nunca
achei ocasião propícia de pôr em prática o meu maldito desejo.
- Só às dez horas, porém, continuou o romancista, Lucila
desceu de seu quarto. Vinha radiante de beleza e de luxo!
Descobria-se na harmonia e escolha de seu toilette que ela pensara
em Fernando quando se adornou; que teve o pensamento de
ofuscá-lo e de encantá-lo; que o amor e a vaidade tinham presidido
ao seu vestuário desse dia. Trajava de branco. Foi assim que ela veio
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esperar o seu adorado Fernando, e nem previa quais vitórias tinha
de ganhar daí a algumas horas!
Depois do almoço, a sala de visitas do senhor Samuel era um
vaso cheio de flores, que aqueciam com seus perfumes o ambiente
que se respirava.
- Que maçada, interrompeu-se o narrador! A comparação
comprometeu-me, porque havia também na sala uma porção
de marmanjos... Mas, vá assim mesmo, eram cravos de defunto,
girassóis e beijos de frades que rodeavam o ramalhete das camélias,
rosas, magnólias e açucenas.
Era uma reunião das belas amigas de Lucila. Umas jogavam
a bisca de quatro; outras a peteca de lenço; outras a bagatela; umas
tocavam piano; outras viam as caricaturas do Carapuceiro e do
Panorama; outras jogavam o xadrez; outras se embalavam em cadeiras
de balanço a conversar com os namorados, entre estas, Cecília.
Só Lucila, desassossegada, chegava de vez em quando à janela,
donde o sol do meio dia a fazia retirar-se, apesar do seu lencinho
de cambraia com que tapava o rosto. Uma ocasião distraiu-se a
ver jogar, quando bateram palmas na escada. Ela estremeceu toda,
e ficou muda e imóvel, e um sorriso dourou-lhe os lábios. Cecília
olhou-a maliciosamente, e ambas de braço se dirigiram à porta.
Encontraram já no corredor a Fernando, duas lindas mocinhas
de dezessete anos e uma senhora delicada e frágil, já idosa, que
trajava de preto.
Lucila ficou inteiramente surpreendida desse encontro, porque
não as conhecia, mas logo dissipou-se a sua surpresa por estas palavras
do estudante:
- D. Lucila, apresento a V. Ex. uma boa amiga: minha mãe.
Ela abraçou-a carinhosamente e beijou-lhe a mão com
uma ternura de filha. Era bastante ser mãe de Fernando para
merecer dela esses carinhos, além de que a senhora D. Ana tinha
a bondade desenhada no semblante e um recato de respeito lhe
movia os gestos.
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Lucila, sem mais apresentação, foi também abraçando uma
das moças; e nesse abraço, que se prolongou cheio de eflúvios,
se diria que dois corações semelhantes se tinham encontrado;
que duas almas se tinham enlaçado num laço de ternura; que a
simpatia jurava uma amizade profunda de duas virgens.
Essa, ninguém lhe disse, Lucila tinha adivinhado que era a
irmã de Fernando: parecia-se muito com ele. A sombra melancólica
da fronte de seu irmão sombreava os traços divinos do semblante
de Constança. Tinha os olhos enlanguescidos, o colo branco e
marfileno, os cabelos pretos e lustrosos como a plumagem de um
cisne negro, e o corpo derreava-se sobre a cintura como a vergôntea
da açucena ao peso da borboleta.
Sua alvura era tão transparente e delicada que via-se o lindo
azul das veias de seu semblante, como se vê nas águas claras de
um córrego uma pétala de violeta que vai mergulhada, seguindo o
influxo da corrente.
Eis um dos anjos que Fernando adorava. Falemos agora da
outra; quem era?
Lucila também já tinha adivinhado, mas era apenas uma
presunção o pensamento que lhe empanou o semblante, quando
apertou a mão dessa linda morena. Defronte uma da outra, era
uma rosa pálida defronte de uma rosa de Alexandria; um anjo do
empíreo defronte de um anjo da terra; a estrela d’alva defronte
da lua; uma loura pensativa defronte de uma moreninha risonha.
Lucila defronte de Júlia.
Qual das duas era mais linda?! Para mim era Lucila. Talvez
pense assim porque tenho uma imagem semelhante no coração
– gosto muito das fisionomias blondes; gosto mais da branca e
loura Zuluka do que do colo moreno e das tranças negras da
Fornarina de Byron.
Já estavam todos na sala, quando Lucila, que se sentara junto
de Fernando, perguntou-lhe quem era essa mocinha tão bela que ele
tinha trazido. O estudante, não podendo evitar-se de ser ele quem
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apresentasse uma à outra, as duas rivais, disse sorrindo para disfarçar
a sua inquietação:
- É minha prima; acha-a bonita?
- É mais do que eu, respondeu Lucila, já triste e cheia de ciúmes.
- Eu não acho; palavra de honra.
Seguiu-se a apresentação nestes termos:
- Minha prima, disse Fernando, quero que sejas a amiga
mais íntima de D. Lucila; quero que a estimes como se fosse tua
irmã; quero que, como um juramento de tudo isso, lhe dês um
beijo fervente.
Ambas se levantaram, e ouviu-se o estalo de duas bocas
perfumadas que se tinham descolado.
- Está satisfeito, disse Júlia para Fernando com um gestozinho
desdenhoso?
- Não estou, disse ele baixo, quero um também.
- Engraçado, é de que está livre!
- Eu vou-me, pois, embora.
- Não; mas eu não posso dar, disse ela, suplicante...
- Estou gracejando.
A conversação continuou assim, versando parte dela sobre a
vinda da família de Fernando, a qual não tinha outro motivo senão
passear. As duas velhas também se grudaram de prosa, e o resto das
moças e da rapaziada continuavam nos seus divertimentos já ditos,
de que apenas se levantaram na ocasião da entrada da recente visita.
Houve um jantar esplêndido nesse dia e de noite um soirée.
De tudo isso resultou que, no dia seguinte, Júlia e Lucila se
consideravam duas rivais: e uma tinha ciúmes da outra.
- Aqui termino o Capítulo VI. Te poderia contar mais
circunstanciadamente o que se passou nesse domingo, mas estou
fatigado do baile e com um sono diabólico!
Chegávamos também nesse momento à casa e tratamos de
deitar-nos. Conversamos ainda um momento sobre o romance,
e só colhi de mais, que Constança e Lucila tinham andado juntas no
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colégio e que, esquecidas dos nomes uma da outra, foram lembrando
pouco a pouco das feições e de fatos que se tinham dado entre ambas.
Mas está-me parecendo que isso é peta do “marreco” do
romancista e, por isso, quarentena, minhas leitoras.

IX
Por uma noite de novembro, o Josefina deslizava-se
silenciosamente sobre a vasta superfície dos mares, como uma
sombra a divagar por entre as trevas do mundo; como um cisne a
boiar alta noite à flor de um lago enegrecido.
Apenas se ouvia o estalar das tábuas do convés; uma surda
endecha do marinheiro do leme; os gemidos das ondas quebradas
pela quilha do vapor e a brisa que suspirava entre as enxárcias
repassadas de tristeza, assemelhando à harpa trêmula que descanta as
notas melancólicas de uma sinfonia de Bellini.
Eram três e meia horas da madrugada. As últimas estrelas já se
iam colorindo da linda palidez da face de uma mulher bela, que um
pensamento de amor fez velar toda a noite. Se diria os olhos de uma
donzela que a insônia desmaiou, e que o sono vai enlanguescendo.
Nesse momento a estrela d’alva roseava brandamente as sedas
azuladas do céu e as gazes brancas das nuvens, como a lâmpada de
cristal clareia de madrugada as paredes matizadas de um camarim de
virgem e as cassas transparentes das cortinas de seu leito.
Todos os passageiros do Josefina dormiam. Apenas velavam
dois moços, envoltos na mesma capa, sentados na popa do vapor,
e uma moça que entregava à aragem da madrugada os perfumes de
seus cabelos desatados, pousando seu rosto moreno, empalidecido
pelo hálito úmido do mar, no ombro de seu pai, que dormia meio
reclinado num sofá. Amanheceram assim: ela sempre pensativa,
cismando; eles...
Eles tinham conversado muito. Um tinha falado tanto de uns
cabelos louros – da languidez feiticeira de uns olhos pardos – de
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uma menina de quinze anos; de uns vestidos curtos que encontraria
caídos. Ele bem pressentia que o coração da menina tinha morrido
e que, se encravando num seio de moça, se tinha esquecido do amor
que havia tido na infância. Mas não sabia que a encontraria num
baile, querendo mostrar ao mundo inteiro a sua nova afeição. Para
tudo, porém, há uma providência: a moça não lhe pareceu tão bela
como tinha sido a menina; já não tinha tantos encantos, tanto recato,
tanta timidez. Ele sofreu muito nesse momento, mas no dia seguinte
se tinham quebrado todas as suas ilusões. Tinha muitas saudades do
passado, mas estava resignado.
O outro, porém, sendo um desses moços a quem uma
decepção tem morto a fé do coração, tornando-o triste, mas
cético, um desses moços que só amam uma vez, e que o desprezo
de seu primeiro amor mata-lhe n’alma para sempre o sentimento,
esse tinha falado com saudades de seu par da terceira contradança
dos bailes de São Paulo e consolava-se na solidão dos mares de ter
a dois passos de si um desenho semelhante que traçava a imagem
de suas recordações.
- Eu já vi um quadro, tinha dito ele a seu companheiro, que
representa a poesia com as fórmulas desta virgem: pensativa, pálida
e de cabelos soltos, envolta em suas roupas brancas e como que
reclinada num coxim de sombras.
Mas ele admirava mais essa donzela como artista do que como
amante. Tanto que muitas vezes esquecia-se dela e contemplava
com paixão a beleza da noite. E tinha de que se extasiar. Alguém já
disse que a natureza é como uma bela mulher que de dia só mostra
as belezas de seu rosto, mas que à noite revela seus divinos segredos
a seu amante.
Quando seu companheiro falava, ele ouvia mudo, tantas
esperanças e tanta crença depositada num amor de mulher. Mas um
riso de incredulidade lhe assomava aos lábios de momento a momento.
Se às vezes o interrompia era para dizer essas palavras ditadas pela
convicção – dia virá que serás cético como eu –, porque também amei
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assim, e todas elas assemelham-se na inconstância, pobres mulheres
fracas que não resistem à pertinácia dos homens!
E esses moços que conversavam eram dois estudantes que
vinham descansar de suas lidas acadêmicas no seio de suas famílias;
eram dois conhecidos vossos, minhas leitoras: o romancista e eu.
O dia amanheceu, e o Josefina lá ia esbelto e garboso como uma
menina na faceira carreira de uma valsa, enfeitado com suas velas brancas
enfunadas pela viração, como se tivesse feito o seu toilette da manhã.
De repente ouviu-se um grito de muitas vozes saído da câmara
do vapor:
- Bom dia, senhor despenseiro, café e mingau!
Eram os rapazes da academia de São Paulo que, ainda deitados
em seus camarotes, já saudavam sem ter visto o ente para eles mais
interessante e de mais importância a bordo: o despenseiro.
O despenseiro é o ser mais respeitado pelos estudantes:
rodeiam-no de atenções – está muito acima do comandante do vapor.
Mas se ele lhes nega ameixas e cerveja para fazer as onze, etc., etc.,
é mais maltratado que um “bicho” que vai pela primeira vez a São
Paulo, que é o símbolo mais doloroso das vítimas.
Se então o comandante ordena que se dê aquilo que o
despenseiro negou, é decantado em prosa e verso. Sempre que o
veem, levanta-se uma vozeria de vivas, de bravos, de hips e hurras,
e lá vem de seguida a ideia de um abaixo-assinado, elogiando as
maneiras obsequiosas e as qualidades incomparáveis do capitão.
E tudo mais no dia passa-se assim: poucos enjoam; os outros,
quando não dormem, ou comem, ou jogam, ou cantam em coro.
Como em toda parte em que se acham reunidos, eles fazem do vapor
um “gerais” da academia, com a diferença de que aí não há lentes,
nem bedéis. Se não fossem suspeitos, eu pediria a minhas leitoras
que indagassem de alguns frades que viajaram com estudantes, o que
eles fazem a bordo.
A nossa viagem, pois, não teve diferença das outras. Depois do
almoço seguiram-se as diabruras. O romancista, porém, eu e mais
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dois, justamente aqueles que faziam parte dos primeiros auditórios
do romance, subimos para a coberta e aí, entre as fumaças de nossos
charutos, ao fresco da viração, com a bela perspectiva das costas do
Rio de Janeiro, ouvimos o Capítulo VII.

X
- Lá vai o Capítulo VII, disse o romancista. Alguns meses
depois dos acontecimentos que narrei no capítulo antecedente, duas
moças conversavam na linda câmara de Lucila, uma dessas conversas
puras e inocentes em que elas dizem a cada momento com as faces
veladas pelo pejo: eu amo.
Eram Lucila e Constança. Sentadas fauteuil contre fauteuil, uma
lia no intervalo de suas confidências o seu livro dileto: o álbum negro
escrito por Fernando. A outra marcava com seus cabelos pretos o
nome de seu irmão sobre a talagarça de uma carteira.
O dia era sombrio e triste; as nuvens carregadas encobriam
o sol, e uma chuva fina e monótona escurecia a atmosfera. Era um
desses dias que parecem destinados à concentração do espírito, um
desses dias em que se sente o spleen inglês, porque o céu do Brasil
assemelha-se ao céu bretão, onde se reclina bêbado o sol dos beefs,
coberto com seus lençóis de vapores de cerveja.
A tristeza do dia, os pesares de Lucila e a melancolia natural de
Constança, tudo concorria para que a conversação das duas moças
fosse cheia de lágrimas.
Um morno silêncio reinava às vezes nesse lindo camarim;
outras vezes uma voz doce se fazia ouvir como se ouve nos oásis
dos desertos os gemidos melancólicos das rolas. Uma ocasião esse
silêncio foi interrompido por um abraço em que os cabelos louros de
Lucila se confundiram com as negras madeixas de Constança, e seus
ombros foram orvalhados pelas lágrimas de ambas.
Quando acabaram de chorar, fitaram-se e sorriram-se. É que
seus corações tinham feito um contrato tácito, tinham falado em
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segredo, tinham jurado alguma coisa; o olhar não foi mais que a
linguagem em que foi redigido o pacto que haviam feito.
Eis o que deu causa a esse abraço. Lucila lia; Constança
contemplava-a melancolicamente, com esse sentimento de
compaixão que se apodera de uma mulher que vê o infortúnio
sendo o prêmio de uma dedicação santa. Uma lágrima deslizou-se
pelas faces de Lucila e foi esconder-se-lhe no seio, como se fosse
levar um conforto a seu coração. Por que essa lágrima? Sem
dúvida ela lia alguma página triste de seu álbum, como as havia
tantas nele, a maior parte, talvez, porque eram escritas pela pena
de Fernando.
Quando acabou de ler, reclinou sobre o livro sua cabeça de
quinze anos e os soluços a sufocaram. Constança levantou-se,
tirou-lhe o álbum negro e leu também chorando na folha aberta
esta triste poesia:
MINHA DERRADEIRA VONTADE
Quando eu morrer, não chorem a minha morte;
Esqueçam meu cadáver no meu leito;
Mas levem-na bem triste, as tranças soltas,
E deixem-na chorar sobre meu peito.
Mais nada quero, nem um círio aceso;
Nem ninguém junto ao corpo do finado;
Só ela a soluçar, pálida, louca,
Reclinada a meu seio enregelado.
Consolem minha mãe, que eu idolatro;
Afastem-na de tudo que eu amei;
Da rua onde passar o meu enterro
Não lembrem-lhe o retrato que eu lhe dei.
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A meu pai nunca falem no meu nome;
Deixem, mudo, combater sua dor;
Quando virem seus olhos com uma lágrima
Respeitem, que me tinha muito amor.
E tranquilo, meu Deus, a vós entrego
A frágil vida de minha triste irmã,
Cândida flor que murcharam-lhe as pét’las,
Sem ter tido sequer uma manhã.
E mais nada quero, não me chorem,
Esqueçam meu cadáver no meu leito;
Mas levem-na, bem triste, as tranças soltas,
E deixem-na morrer sobre meu peito.
À meia noite – Fernando.

Entretanto, quem visse Lucila no dia antecedente, em uma
partida dada em casa do pai de Cecília, por ocasião do casamento
de sua filha com um primeiro tenente da marinha francesa, não
compreenderia esses soluços e essa desesperação da manhã seguinte.
As coisas tinham mudado, pelo menos nas aparências. De há
muito que ela mostrava indiferença a Fernando e nessa noite do
sarau de sua amiga mostrou-se inteiramente apaixonada por um
primo que morria por ela.
Levou a manifestação de seu afeto até a coquetterie; dançou
com ele de seguida uma contradança, uma polca, duas valsas, e nos
intervalos passeou constantemente a seu braço. É até onde pode
chegar o namoro de uma coquette – eu omito o resto.
Mas não a culpem. Seu amor por Fernando era tão grande, que
foi capaz desse fingimento. Não parece uma contradição? Escutem
e vejam como ela sabia amar. Entretanto, tinha ainda quinze para
dezesseis anos!
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É fácil de compreender porque Constança e ela se tornaram
amigas íntimas. Não havia um só fato da vida de uma que não
fosse sabido pela outra. E, de passagem, eu lhes direi, pedindo
também segredo, que Constança amava uma estrela no céu; o sol
no crepúsculo: o retrato de um moço que havia morrido há três
anos. Quanto a Lucila, essa havia sempre única e profundamente
amado a Fernando.
Já disse em outra ocasião que um dos desejos mais veementes
do estudante era que Lucila pudesse desprezá-lo, porque o aliviava
do peso do remorso. Ele bem sabia que teria ciúmes horríveis, mas
queria ao menos mudar de dor.
Ele havia pedido a Lucila o seu desprezo e, conversando por
vezes com sua irmã, única a quem confiava os segredos de seus
amores, havia dito que a sua situação era tão dolorosa que preferia o
desprezo ao amor dessas duas moças, porque então teria a liberdade
de amar a uma e de estimar a outra.
Mas Fernando não sabia que o ciúme é uma tortura do inferno:
a pior de todas as aflições que a alma pode sentir. Ele não sabia que
o ciúme ofende o orgulho – o sentimento mais nobre do homem –,
que faz quase odiar a mulher a quem se ama verdadeiramente, e que
não se pode ter amor àquela de quem se tem ciúmes.
Constança, que adorava estremecidamente seu irmão,
que fazia dele um ídolo a quem dava o seu culto mais íntimo e
mais puro, que lhe dedicava os seus cuidados mais doces e seus
pensamentos mais lindos, Constança sofria muito quando o via
triste. Ela sabia de tudo e vendo a crença de Fernando, que ele
teria mais sossego se Lucila o desprezasse, sem acreditar nisso
como seu irmão, rogava sempre à sua amiga que se esforçasse
por esquecê-lo.
Um dia elas tiveram esta conversa, sentadas ao luar, nos bancos
de um caramanchão do jardim da casa do senhor Samuel.
- Lucila, disse Constança, não desejas o maior sossego possível
para o teu Fernando?
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- Eu não mereço que me faças esta pergunta, Constança.
Não te tenho dito tantas vezes que se fosse preciso que ele me
desprezasse para ser feliz, eu o seria também com o seu desprezo?
- Pois bem, sabes que é impossível que ele se case contigo, porque
Júlia o ama tão loucamente como tu, e Fernando, tendo prometido
a seu pai na hora da morte que cumpriria a sua palavra, é incapaz
de preferir a sua felicidade aos seus deveres. Sendo assim, procura
esquecê-lo, para não viveres tão aflita e tão cheia de dissabores.
Ao mesmo tempo que esse é o único meio que julgo haver para
aliviá-lo do seu maior pesar – que é te ver sofrendo; pesar acompanhado
de remorsos e que faz aumentar o seu amor sem futuro.
- Não, não, Constança, respondeu Lucila chorando! Tenho-lhe
um amor profundo, não posso fazê-lo desprezar-me, sem a esperança
de ser sua noiva. Qual há de ser a minha consolação, senão a ideia
de que ele ama só a mim?! Palavra de honra, Constança, já me
esforcei por esquecê-lo, porque ele mo pediu, e eu achei nobre e
justo o seu pedido. Mas, depois de muitos esforços, parei diante da
impossibilidade: ele foi o meu primeiro amor!
- Ao menos, disse Constança, procura fingir que já não o amas.
Eu não lhe direi que é fingimento. E sem chamar sobre ti odiosidade
alguma, eu o convencerei que o esqueceste. Mostra-te coquette,
namora a todos, sem preferir a ninguém.
- Mas assim, respondeu Lucila, eu perderia o amor que ele me
tem. Um caráter como o de Fernando, uma inteligência tão grande e
tão sábia, um coração tão nobre, tão cheio de amor puro, tão suscetível
como o que ele me deu, se ofenderão com esse procedimento; me
julgarão indigna dele e repelirão a coquette. Além disso, eu não
poderei iludi-lo; eu me trairei no meio de meus fingimentos.
- Que contradição, Lucila! Inda há pouco disseste que, se fosse
preciso que ele te desprezasse para ser feliz, aceitarias satisfeita a sua
indiferença. Entretanto, não queres fingir que o esqueceste, porque
temes que ele deixe de te amar – temor infundado, porque eu te
afianço que ele não pode deixar mais nunca de idolatrar-te.
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- É porque não conheces Fernando. Ele amará a imagem pura
de sua Lucila do passado, mas não a coquette que ele tiver então
diante dos olhos. Se ele me ama, há de ter ciúmes a princípio;
sofrerá pois mais, em vez de adquirir sossego. Depois, me odiará,
sem contudo poder conseguir amar Júlia. Dizes que eu estou em
contradição; é porque não me compreendeste. Eu procuraria esse
sacrifício em último caso, mas existe ainda um meio de destruir o
pesar e o remorso que ele tem vendo-me sofrer. Convençamo-lo
que estou resignada; convençamo-lo que o pensamento – de que ele
me ama e não tem amor àquela com quem vai casar – me faz viver
satisfeita e feliz. Eu me fingirei contente; só chorarei no meu quarto
a beijar o meu álbum...
- Isso é impossível fazê-lo acreditar. Deves antes fingir que o
desprezas, porque é o que ele deseja e me tem dito por vezes. Se julgas
que com isso não lhe restituirás o sossego, não te importes; deixa-o
convencer-se por si; deixa-o arrepender-se. E antes de se persuadir
que és uma loureira, nós lhe diremos que tudo é fingimento, o que
nos é fácil fazê-lo acreditar.
- Pois bem, Constança, eu farei a tua vontade. Um dos sacrifícios
que se me poderia exigir. Mas deixa-me ainda estes dias, para que meus
olhos se despeçam daquele semblante pálido que eu amo tanto.
E Lucila vergou a cabeça sobre o seio ao peso de um
pensamento. Ficou pensativa muito tempo; uma lágrima terminou
a sua meditação. Qual foi o pensamento que lhe passou pela mente,
só Deus o soube nesse momento. O álbum em que li este fato que
lhes narro o diz no fim: é o desfecho do romance.
As duas amigas se despediram, jurando que cumpririam o que
se haviam prometido. E para se saber como Lucila cumpriu a sua
promessa, eu lhes contarei o que se passava no gabinete de Fernando,
dias depois da partida do casamento de Cecília e da conversação
havida no quarto de Lucila.
Eu descreverei ligeiramente esse quarto. Uma estante onde se
via principalmente livros de literatura alemã e italiana, uma mesa,
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onde estava constantemente aberto o álbum que lhe havia dado
Lucila, e alguns charutos espalhados. Os bustos de seus pais sobre
uma mesa de mármore; o seu retrato; o de sua irmã e de Júlia na
cabeceira da cama; jarros com flores sobre uma cômoda, que os
cuidados de sua prima nunca deixavam vazios; duas cadeiras de
balanço, uma otomana, lavatório, espelho, etc., compunham toda a
mobília desse quarto modesto, onde vivia constantemente um moço
de talento transcendente no meio de seus livros, agonizado pelos
dissabores que cercavam sua mais apaixonada afeição.
Era um quarto fresco e claro, onde se poderia passar horas
muito agradáveis, mas que para o dono não tinha apreço algum,
de tão triste que vivia. Contudo, ele amava muito seu quarto.
Aí seu candeeiro de gás tinha velado muitas vigílias com ele, tinha
alumiado nas trevas a palidez de seu rosto escandecido pelas insônias.
Aí sua pena, a confidente de seus pensamentos mais íntimos, lhe
havia caído muitas vezes das mãos alta noite, tão cansada como
ele. Aí tudo lhe recordava um dia feliz de seu passado, as saudades
suaves que havia tido de sua prima nos seus primeiros tempos de
estudante. Era por essas razões que ele amava seu quarto: o teatro
de seus prazeres e de suas tristezas.
Nessa tarde, porém, de que lhes falei, uma sombra mais
carregada anuviava-lhe o semblante. Ele fumava, embalando-se
numa cadeira de balanço, quando uma voz bem sua conhecida
pediu-lhe licença “para duas”. O estudante levantou-se, fechou o
álbum numa gaveta e abriu a porta de seu quarto.
Eram Júlia e Constança. Sua irmã sentou-se na otomana e sua
prima andava fazendo travessuras por todo o quarto, até que por
fim, depois de ter querido fumar, caiu tonta na cama de seu primo.
- Fernando, disse ela de lá, pela maneira mais natural do
mundo, eu sei – e não me perguntes como o soube –, que tu amas
loucamente Lucila. Sei também que vives triste, porque tens que
casar comigo em virtude da promessa que fizeste a meu pai, e para
não me fazeres infeliz. Eu venho hoje te dizer que de mim só depende
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esse casamento e que eu desisto dele por uma razão muito simples:
porque nem tu nem eu seremos felizes: eu, porque não me amas;
tu, porque amas a Lucila.
O estudante observou atentamente sua prima. Se era
fingimento, ela não se traiu. Ele ficou convencido que o que ela
acabava de lhe dizer era sentido.
Sua mãe entrou neste momento e, depois de sentar-se,
começou chorando:
- Meu filho, eu sei de tudo...
Fernando olhou [para] Constança, que não se perturbou a esse
olhar, porque estava inocente: não tinha sido ela a indiscreta.
A senhora D. Ana continuou:
- Eu te peço pela vida de tua mãe que não atendas a escrúpulos
que não deves ter. Eu venho te pedir, porque Júlia me disse que desistia,
que busques a tua felicidade; que cases com Lucila. À proporção que
se aproxima o dia de teu casamento, vejo-te mais triste, mais pálido,
mais doente. Tua prima é uma menina; sentirá muito no começo,
mas ela logo te esquecerá e achará um casamento que a faça feliz.
Eu lhe darei a minha terça por dote, farei tudo para suavizar a dor
que sentir, que será preferível à ideia de ter um esposo que não a ama.
Júlia saiu do quarto banhada em pranto. Não tinha podido
sustentar o seu fingimento até o fim!
- Fala, prosseguiu a mãe do estudante, queres que eu peça
Lucila ao senhor Samuel?
- Não, minha mãe, interrompeu Fernando. Ela, desesperançada
de um futuro para o amor que me tinha, conseguiu deixar de
amar-me; hoje ama a outro. Não me queixo dela – eu mesmo exigi
que me desprezasse. Não sabia que lhe custaria tão pouco e não sabia
que eu sofreria tanto de ciúmes, inda mais que outrora, de pena por
vê-la sofrer (como é incompreensível o espírito do homem!! Como é
contraditório o coração da mulher!). Assim pois é impossível o que a
senhora me pede, minha mãe. E entretanto é agora que Júlia rejeita
minha mão... Foram pois baldados todos os meus sacrifícios.
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Veio a vez de Constança falar. Dela dependia tudo; sabia que
tanto da parte de Júlia como de Lucila tudo era fingimento, que dela
dependia a felicidade de uma ou de outra. Era amiga de ambas, irmã
de infância de sua prima, porém ligada a Lucila por uma simpatia
irresistível, pelo amor que ela tinha também a Fernando e pelo
juramento que lhe havia feito de destruir o fingimento, se Fernando
sofresse mais com o seu desprezo.
Enquanto esses pensamentos lhe passaram pela mente, ela
vacilou. Mas quando passou-lhe a9 (...) prima, e (...) ela e Lucila, no
dia do casamento de Cecília.
Fernando não acreditou que os [modos] da indiferença de
Lucila para com ele fossem ainda o resultado do fingimento – tão
fortes foram eles. Constança cortou-lhe a objeção dizendo:
- Amanhã há um baile. Exige dela as maiores desfeitas ao
primo e verás se ela não fará mais do que pedires. Ou então exige
um sacrifício, o maior que imaginares, que ela possa fazer.
Quando o romancista acabava de dizer estas palavras, os rapazes
da academia de São Paulo gritaram:
- O Pão de Açúcar!
Entrávamos na barra do Rio de Janeiro, e nenhum dos
ouvintes importou-se mais com romance; o romancista mais do
que todos. É muito bela a baía da minha terra, principalmente
para quem vinha fartar saudades, depois de deixar de vê-la por uma
ausência de oito meses.
A Copacabana solitária em sua ilha; a longa praia Vermelha
estendida sobre as ondas, que parecem entoar uma endecha para
adormecê-la; a vista severa das fortalezas a que se ligam tantas ideias;
os navios ancorados com seus mastros elevados até o céu; e lá em
cima o Corcovado sublime, amparando a bela cidade de minha
pátria, tudo produziu uma tal impressão nessa rapaziada sedenta
de sorvetes e de abraçar suas famílias, que não se pode exprimir
9 Trecho a seguir rasgado no original. Contudo, pelo sentido geral do texto, pode-se dizer que Constança decidiu-se a favor da defesa de Lucila.
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tão apressadamente como eu tenho escrito este capítulo, que vou
terminar com o meu adeus ao romancista. O adeus foi lacônico,
porque nós não nos despedimos como as moças: dispensamos de
bom grado os beijos masculinos e apenas apertamos as mãos. Foi o
que fizemos.
- Até o Cassino, disse ele.
- Até o Cassino, respondi eu.
Ele meteu-se num escaler e navegou para oeste. Eu dirigi-me
ao cais da Prainha. Ele ia tão cheio de esperanças, que talvez ao
desembarcar tivesse um sorriso em paga de suas saudades. Eu, pelo
contrário, cético de amores, tinha o coração seco como uma esponja
ao sol do meio dia.
Hoje pensamos do mesmo modo; ele está também cético.

XI
Eram dez horas da noite do dia 30 de novembro de 1853.
O Cassino Fluminense parecia ao longe um globo luminoso encravado
no seio das sombras da cidade do Rio de Janeiro. O salão aristocrático
revestido de todas as suas galas dava o seu último baile desse ano.
Um carro aproximou-se da entrada. A portinhola se abriu,
e apareceram no corredor iluminado dois ricos toilettes. Pouco depois
entrou um moço: trajava todo de preto e seu olhar pensativo, suas
feições alteradas e, mais que tudo, seu andar agitado indicavam que
esse baile lhe era de uma grande importância.
Na primeira sala encontrou um amigo, deu-lhe o braço,
e correram [a]o salão da dança. Foi quando o avistei pela primeira
vez. Estava pálido e parecia apoderado de uma emoção forte, dessas
emoções que paralisam o sentimento, que fazem de um homem
uma estátua.
Era o romancista. Ele cumprimentava nesse momento uma
galante mocinha de quinze anos, para ele a mais linda imagem do
mundo: mais linda que todas as mulheres que tinha visto; que todas
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as estátuas, modelos dos grandes estatuários; que todos os quadros
dos pincéis mais delicados que conhecia. Sim, porque era para ele
o que Chawart tinha sido para Byron – o belo ideal de tudo que
sua imaginação desde a infância tinha imaginado de formosura –,
a perder-se nas nuvens de perfeição que a rodeavam.
Em seus arroubos de poesia ele a julgava uma imagenzinha
de jaspe que moldava a concepção mais linda, o pensamento mais
místico, o sonho mais casto de Deus para criar na terra poetas
privilegiados; para dar um modelo divino aos estatuários; para
inspirar a todos os artistas; para inspirar um poema com o seu olhar,
uma endecha com sua voz, uma ária ou um romance com seu sorriso;
para mostrar aos homens como eram os anjos do céu.
Era a primeira vez que ele a via de vestidos compridos.
Ele a tinha deixado trajando como menina: ainda tinha desenhado
na imaginação um vestido branco curto, que ela trajava no dia de sua
despedida. Era também a primeira vez que a via, depois de tantos
meses de ausência. Estava morto de saudades; ofendido em seu
orgulho; ressentido em sua dedicação. Ele amava-a muito.
Perdi-o de vista, porém esbarrei de frente com um de meus
amigos que tinha a seu braço uma linda moça, a quem me apresentou
de uma maneira muito lisonjeira. Tive de acompanhá-lo, porque me
convidou para uma segunda apresentação a uma senhora, que me
recebeu com tanto interesse, que me penhorou até hoje. Sempre
desconfiado de meu próprio mérito, atribuí o seu acolhimento tão
afável à bondade de seu coração e às maneiras polidas e delicadas que
dão a educação e o hábito dos salões.
Já a conhecia como uma senhora de muito espírito, como
muito boa mãe. E eu gosto de admirar o talento de uma mulher e
sei respeitar uma mãe extremosa. Além destas impressões que recebi
com essa apresentação, eu descortinei, por entre o sorriso com que
fui recebido, um pesar profundo; reconheci que essa senhora sofria,
que uma dor funda ainda não consentia que sua alma se expandisse
aos eflúvios de um baile.
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A orquestra anunciou a quarta ou quinta quadrilha. Fui
procurar o meu par e desse modo cada vez me afastava mais do
romancista, de quem queria aproximar-me. Ele também andava tão
embebido nuns olhos pardos, que não me daria atenção.
Dancei, pois, e conversei muito. Foram os meus melhores, ou
talvez os meus piores momentos desse baile. Nossa conversação era uma
acusação que se me fazia, e que eu, com todos os preceitos da lógica,
tratava de destruir. Dizia-se (que caçoada!) que eu era volúvel como um
papagaio de papel; dizia-se (que injustiça!) que eu tinha o coração blasé!
Eu só tive uma afeição em minha vida: nela gastei, é verdade,
todas as emoções do sentimento. Meu amor foi muito grande, para
que me restasse mais nada para dar no futuro a outra mulher, mesmo
àquela que me desprezou, porque já seria um ente novo que me
apareceria. Tenho culpa que se me espedaçasse as minhas ilusões,
que se me escarnecesse de minha afeição?!
Eu disse a meu par em minha defesa tudo que louco de dor
exprimi nuns versos no dia de minha decepção. Eu vos reproduzirei
uns fragmentos dessa poesia, e por eles vereis, minhas leitoras, como
era grande o meu amor, como me foi terrível esse desprezo, e assim
mesmo o que ainda sinto por essa mulher no coração. Ei-los:
Teu desprezo empanou de cores pálidas
As lindas ilusões de minha mente;
Fanou-me as emoções que se embebiam
De lindos sonhos, d’encantados gozos,
Ou contigo, mulher, no pensamento
M’inspirando esses versos que te dava,
Ou se via passar ante meus olhos
A beleza divina de teu corpo,
Que ungia-me os sentidos contemplando-a.
Fizeste de um altar que te ergui n’alma,
Que a paixão aquecia te incensando,
Um túm’lo onde tombou gélida e pálida
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A imagem santa que eu postara nele.
E a esperança – cortina que a velava,
Converteu-se num crepe de mortalha,
Que envolve agora a lividez da morte
No ataúde de dor em que tombara.
Oh! Mas ainda tens ao pé da campa
Uma cruz envolvida num sudário,
Erguida eternamente no meu peito;
Um turíbulo apagado te incensando
Co’as cinzas frias da descrença d’alma,
E um círio negro iluminando a essa,
Onde imóvel repousa a linda múmia
Da donzela de meus primeiros sonhos;
É a saudade, mulher, de teus amores,
A sombra da paixão que te sagrava,
Postada junto à lousa de teu túm’lo,
Contemplando-te morta aos quinze anos:
Vivendo de lembranças, s’inspirando
Do riso derradeiro que me deste,
Do teu último olhar apaixonado
Eterno desenhado em teu semblante.
Os olhos, que te olhando embevecido,
Te faziam corar, trêmula santa,
Palpitante de amor e comovida,
Serão torvos, cobertos de uma nuvem
Carregada de fria indiferença,
Embora, arrependida e de joelhos,
Implores meu perdão, louca de amores.
Teu desprezo gelou-os tão ardentes,
Cobriu-os como o gelo das montanhas
Cobre as lavas nevadas da cratera.
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Foi sobre isso que versou nossa conversa. É ainda o objeto que
mais me interessa hoje, e essa mulher é ainda a única que me faz
palpitar o coração. Era ela mesma o meu par.
Quando acabei de dançar fui tomar um sorvete, para ver se
a frieza do gelo no estômago aplacava-me a exaltação do cérebro,
que já pelo descostume estava me incomodando. Ainda não
estava completamente bom, quando se apresenta diante de mim o
romancista com cara de condenado. Não pude deixar de largar-lhe
uma gargalhada nas ventas, e foi o que me curou radicalmente.
- O que tens, miserável, perguntei-lhe eu ainda sem poder
conter-me?
- Coitadinha, respondeu ele, perdeu-se; já não é a mesma.
Como o vi com feições de quem tinha o coeur gros, receitei-lhe
um sorvete de caju, que tanto bem me tinha feito há pouco. Depois
travei-lhe do braço, e fomos fumar no poético jardim do Cassino.
Nesse lindo salão das flores podíamos conversar à l’aise. Essas
lindas criaturas de Deus só sabem falar de amor; são surdas, ou, se
ouvem, concentram em seus cálices essas confissões ingênuas, que a
poesia da solidão arranca insensivelmente do coração de uma virgem.
E talvez seja por isso que as flores do jardim do Cassino têm mais
perfume que as outras; pelo menos houve uma noite de baile em que
elas encerraram uma voz doce, que cantava uma linda composição
do senhor Amat: “Minha terra tem palmeiras”.
Mas a que vem tudo isto num artigo intitulado Um amor
de mulher!? Perdão, minhas leitoras, é porque eu não sei nada do
romance e quero entreter-vos com alguma coisa, que talvez estareis
dizendo que dispensais de boa vontade. Mas ouvi; não penseis que
não vos tenho sempre em lembrança, seja onde for.
Quando fui com o romancista para o jardim, perguntei-lhe
quando iria à minha casa passar um dia para continuar o
romance. Respondeu-me que no dia seguinte ia para Petrópolis,
mas que de lá me escreveria e me contaria por carta o que lhe
fosse possível.
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Desde essa noite nunca mais o vi, nem sei se ele é morto ou
vivo. A respeito de carta, recebestes alguma dele? Assim recebi eu.
É por isso que nada vos disse de Fernando e de Lucila e que tratei de
contar-vos o último baile do Cassino Fluminense a que assisti.
Mas prometo-vos que, se até segunda-feira não receber carta
alguma dele, vou a Petrópolis por vossa causa e asseguro-vos que o
próximo Jornal das senhoras trará uma porção de páginas do romance.
Só se encontrar o romancista morto. Assim mesmo ainda tenho
uma esperança: julgo que ele tem o álbum em que leu esse fato que
está me contando. Neste caso, compro-o, ou furto-o aos herdeiros.
À vista dos sacrifícios a que me proponho por vós, exijo-vos
em paga um só: é ouvir-me ainda um momento; quero contar-vos
o fim do baile e fazer-vos uma confidência a respeito de uma
moça que eu vi no Campestre de dezembro e numa soirée da rua
do Lavradio.
Sou muito maçante, confesso, mas, quando pego na pena,
escrevo enquanto tenho papel. E pois escutai, como eu também
escutei, estas últimas lamentações do meu companheiro do jardim.
Vão ipsis verbis.
- Se eu a encontrasse amando com recato – e temendo o
escândalo – a um moço que atendesse às conveniências da sociedade,
e que não fizesse patente por vaidade os extremos do amor dessa
menina inexperiente; se eu a encontrasse amando a outro como me
havia amado – misteriosa e candidamente –; se eu a encontrasse
vendo que me havia desprezado por dedicar-se a um moço sério
e inteligente e que a adorava, meu orgulho seria por certo mais
ofendido, mas eu ficaria satisfeito vendo a sua boa escolha, porque
eu a estimava muito.
Mas, pelo contrário, além de consentir por coquetterie
a uma porção de il patitos (sic) render-lhe finezas estúpidas,
além de deixar-se zombar por alguns namorados porventura
despeitados, consagra todo o baile, sem timidez nem recato,
a um homenzinho de petites manières, que parece gastar todo seu
462

Romances-folhetim românticos:
Ficção e subcanonicidade no século XIX brasileiro

tempo a estudar a arte de mettre sa cravate. Foi assim, falando
mal da vida alheia, que saímos do Cassino. Meti-me em meu
carro e fiz caminho de casa.
Tive um sonho que só se desvaneceu totalmente muitos dias
depois do sarau do Campestre. Há muito tempo que não sinto uma
impressão tão forte; que não acho uma boca tão engraçada, uns
olhos tão travessos, uma cintura tão feiticeira, uma moça, enfim,
tão linda como uma moreninha que trajava nesse baile um vestido
de cassa cor de rosa de pintas pretas. Conversava com tanto espírito,
valsava com tanta graça, pisava com tanta faceirice, que me prendeu
a noite inteira à sua sombra. Fez-me tomar um sorvete de menos do
que costumo.
Por mais que fizesse, por vias travessas, não pude conseguir
dela nem sequer uma quadrilha. Também não quis dar o meu braço
a torcer e pedir-lhe um passeio; denotaria muito interesse de minha
parte e não queria de modo nenhum ofender a sua suscetibilidade.
Mas eu já tive a felicidade de valsar meia valsa com esse anjinho
ou diabinho e tive medo de me apaixonar deveras, principalmente
depois que a vi atando as fitas de seu sapatinho cor de rosa, que me
inspirou a minha melhor poesia, talvez, dos últimos tempos.
Depois desta ladainha de confidências, perdão, minhas leitoras.

XII
Antes tarde do que nunca, é um provérbio repetido geralmente
sobre tudo, até mesmo sobre a morte, principalmente pelas moças
em matéria de casamento. Eu o aplico nesta conjuntura à carta
do romancista.
Recebi-a quando menos a esperava. O meu único trabalho
foi lê-la e remetê-la para a tipografia, afim de que vos chegasse às
mãos. Nada tendes, pois, a agradecer-me; o seu a seu dono. Ela aí vai
reproduzida tal qual achei-a no correio. Não lhe tirei uma palavra,
nem lhe mudei uma vírgula.
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Meu X. Y. – Petrópolis, H. S., janeiro de 1854.
Faz um luar magnífico. Inda há pouco, quando estava encostado
a uma coluna da varanda deste hotel, a lua corria pela superfície
azulada do céu por entre nuvens brancas e transparentes, como um
pensamento de amor corre lânguido pela mente da virgem, por entre
sombras diáfanas e fantásticas. Agora a lua – rosa pálida aberta à meia
noite entre as folhas safíricas de sua roseira celeste; flor da poesia que
desabrochou sugando o âmbar do céu e o orvalho caído dos lábios
dos anjos a colorir-lhe as pétalas – infiltrando-se por entre as vidraças
de meu quarto, derrama seus róseos raios de perfume, suas límpidas
gotas de luz sobre minha cabeça dolorida de saudades, umedecendo
ao mesmo tempo esta folha de papel em que te escrevo. Mas eu não
tenho tua pena de cisne, de poeta, para saber embebê-la nesta tinta
perfumada que cai do seio da lua. Se a tivesse, que belo momento
para escrever uma poesia triste como os meus pensamentos!
Quando eu contemplo deste lugar a lua do céu de Petrópolis,
ela parece-me um espelho que reproduz defronte oito dias de
meus vinte anos, que se escoavam docemente na ampulheta de
minha vida; parece-me um quadro pregado na face do céu, que
me representa o que há bem pouco gozei na terra, nestes mesmos
lugares, como se para lá tivesse subido nos hinos de gratidão que eu
elevava a meu Deus.
Eu sinto o prazer amargo da saudade nesses momentos! Não
há também quem goste do absinto?! Mas, às vezes, o desespero me
estorce o coração. Há instantes em que eu daria até mesmo o gozo
desse passado pelo completo esquecimento dele; em que eu daria a
minha vida atormentada por essa saudade, pelo plácido sossego do
morto, pela eternidade calma do cadáver.
É nesses momentos que, isolado no meio do mundo,
desamparado de todas as ilusões, no meio da solidão e do silêncio da
noite, face a face com o desprezo dessa mulher, eu sinto como eu a
amava e reconheço a beleza de meus sonhos de outrora.
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Foi aqui onde eu vi-a pela última vez tão apaixonada como
eu; foi aqui onde ela me deu o seu derradeiro adeus tão repassado
de amor e de tristeza. E hoje, que lhe importa mesmo ver passar o
meu enterro em busca do cemitério? Nem me daria uma lágrima.
E faria bem; sim, porque se seu pranto penetrasse o caixão e viesse
parar-me nos lábios, arrancaria talvez ainda uma confissão de
amor do cadáver ou um olhar apaixonado d’além túmulo que lhe
faria medo...
Tudo neste hotel me fala dela. O seu lugar na mesa; esta varanda
comprida tão deserta; o piano onde seus dedinhos passavam ligeiros,
como as pétalas de uma flor levadas pela viração; o encosto do sofá
onde ela reclinava seu braço acetinado de jaspe, tudo me lembra
uma hora feliz, me arranca do peito um ai convulso de saudade que
vem requeimando-me até os lábios.
Vivo de recordações. Ando às vezes tão preocupado, que ao sair
de uma sala para entrar noutra, sobressalto-me, julgando encontrar
a imagem graciosa dessa mulher que vive hoje deslembrada de tanto
amor que lhe consagrei; dessa mulher para quem alguns meses fora
bastante para esquecer a quem a amava há tantos anos; dessa mulher
que com sua nova escolha lançou um insulto ao meu amor, à minha
inteligência, ao meu orgulho!
Mas eu não me queixo dela. Lamento apenas a fatalidade que
pesou sobre mim. Não a culpo. Os sentimentos são espontâneos,
a vontade não os cria, nem pode destruí-los. É por isso talvez que ela
desprezou-me; é por isso também que eu ainda a amo.
Eis a minha vida de Petrópolis. Eu a previ assim e busquei-a.
Vim visitar o túmulo de minha felicidade; vim ajoelhar-me junto à
lousa do sepulcro e orar... Mas a lágrima quente, que às vezes tombame das pálpebras sobre a pedra gelada dessa sepultura, já não pode
aquecer o cadáver que dorme no fundo. Eu o sabia bem, mas quis
render ainda essa homenagem desinteressada às cinzas frias de minha
felicidade e ouvir a brisa que rodeia seu túmulo repetir falas tão doces
e apaixonadas, que uma mulher me dizia outrora.
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Quando saio, vago triste pelos mesmos passeios por onde
dantes errava tão feliz, tão descuidoso, saciado de prazeres e de
ventura. Poucas vezes vou ao Hotel de Bragança, embora aí haja uma
boa companhia. Tenho visto neste hotel uma reunião mista de todos
os sexos, de todas as classes, de todas as ordens, de tudo enfim. Mas
o essencial, e que talvez te excite a curiosidade de vir até cá, é que há
moças bonitas em abundância.
É verdade que também há muitos “leves”, muitos desses moços
que empregam quase sua vida inteira a se blaireauter (sic), por isso
mesmo que fazem consistir a sua missão unicamente em agradar às
mulheres. Não sei se é porque elas reconhecem isso, que preferem
esses entes fúteis à maior notabilidade que não se apresentar, como
eles, semelhante a um boneco enfeitado, todo pimpant, coquetant,
papillonnant, brossé, musqué, coiffé e tudo que diz um panfleto
moderno ser constitutivo do loret (sic). E não penses que esses
“leves” são como os da fábula de Esopo: eles não se deixam matar
por “mosquitos”.
A mim, porém, de todas essas mulheres, as que mais me
interessaram, não ao coração, mas aos olhos, foram dois toilettes
pretos que encontrei algumas vezes passeando à margem dos canais,
como duas aves de arribação, fascinando como a fênix com o brilho
de sua plumagem negra; com o encanto de seu molde; com a melodia
de seus cantos. A mais moça terá dezesseis anos; a outra, dezenove,
talvez. Eram duas estátuas de Fídias moldando a beleza grega nessas
duas idades: numa a graça doce da candura, da inocência d’alma,
da ingenuidade de um coração que começa a palpitar o seu primeiro
amor estavam traçadas em toques delicados no mármor virginal de
sua imagem. Na outra, a beleza engrinaldada de cabelos negros.
Tinha um olhar soberbo e um porte de rainha. Eram duas irmãs;
duas palmeiras que se erguem esbeltas. Duas rosas da Turquia,
que atordoarão com seus perfumes o coração que as respirar; que
queimarão os lábios que sorverem o orvalho de seu cálix rosado;
que cegarão os olhos que ousarem fitar-lhe um minuto o matiz das
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pétalas. Talvez as conheças. Disseram-me que haviam estado no
último Prado Fluminense.
Agora que te contei a vida que tenho levado, vou cumprir a
minha promessa: continuar o romance.
Indo ontem à casa de uma família, encontrei em cima da mesa
da sala de visitas o Jornal das senhoras. Folheando-o, deparei com um
artigo intitulado Um amor de mulher, assinado por X. Y. Li e fiquei
surpreendido! Foi quando soube que te crismaste com essas iniciais.
Atinei então com a razão do interesse que tinhas em ouvir, sempre
que me encontravas, o tal fato passado em Pernambuco, assim como
reconheci que a minha falta no cumprimento da promessa de te escrever
te deve ter sido prejudicial. Serei mais solícito dagora em diante, para
não te comprometer com tuas leitoras. Mas deves desculpar a minha
demora, porque nunca me disseste que estavas publicando o que eu te
narrava. De sorte que, brincando e sem o saber, me fizeste autor de um
romance! É verdade que é incompleto e cheio de defeitos, porque além
de tudo eu não supunha que o estava fazendo. E se não fosse desse
modo, nunca seria romancista, enquanto houvesse Alexandre Dumas
e obras de Frederico Soulié e tantas outras.
Desde já pois te peço que, quando terminar a publicação, mo
entregues para corrigi-lo, porque necessariamente deve haver muita
coisa que necessite correção. Eu já não me lembro do que tenho dito.
Agora, continuarei com mais cuidado. Quem sabe se por isso
não se tornará pior?! Não importa; como estou certo que não me
resultará mérito algum dele, pouco se me dá que saia assim ou assado.
Aí vai, pois, nesta mesma carta o Capítulo VIII:
A RECONCILIAÇÃO.
Cecília, depois que casou, foi morar numa bela casinha de campo
no Monteiro, um dos mais lindos arrabaldes da cidade do Recife.
Foi esse o lugar que seu marido escolheu para passar a primeira
fase de sua lua de mel. Moço inteligente, amando a sua mulher
como se costuma amar aos vinte e dois anos, sua alma se embebia de
emoções a cada momento, seu coração afogava-se na paixão que o
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enchia. Ele sabia amar; tinha uma inteligência capaz de compreender
as delícias puras do amor e um coração capaz de senti-las.
Cecília, por seu lado, também o amava muito. Ela tinha feito
uma mudança espantosa! Aquele gênio volúvel e inconstante; aquela
coquetterie que a distinguia nos bailes; aquele desejo insaciável de
receber finezas; aquelas travessuras tão frequentes que ela fazia, tudo
converteu-se num amor profundo e ardente, numa dedicação que
parecia incrível que ela pudesse sentir! Se diria que essa menina
andava em busca da realidade que lhe representasse a imagem ideal
que ela tinha criado, para consagrar-lhe todos os seus pensamentos,
todos os seus prazeres, toda a sua vida. E que a tinha encontrado
perfeitamente moldada na bela figura do seu gentil marinheiro.
Encantava vê-los ao luar, sentados num banco de relva de
seu lindo jardim, tão felizes, a conversarem sobre o seu namoro do
tempo de solteiros. Cecília, com a cabeça recostada no ombro de seu
marido; e ele passando descuidosamente a mão pelos seus cabelos
negros desprendidos. Quando ela contava um ciúme que teve, e de
que ainda mostrava ressentimento, ele fazia parar-lhe nos lábios com
um beijo o suspiro de queixa que ela arrancava do coração.
Às vezes Cecília adormecia recostada sobre seu peito, como a
borboleta que, entontecida pelo perfume, cai com as asas abertas sobre
o cálix de uma flor. Outras vezes, era ele que adormecia à doce soada de
alguma modinha terna e amorosa que ela cantava para ele ouvir.
E eles viviam sós nessa casa, como dois anjos de Deus num
éden do céu. De dia ela tocava piano, ou bordava; ele lia, ou tocava a
sua flauta de ébano. De tarde passeavam pelo arrabalde enlaçados: ela
com seu vestido branco ligeiro, ele com a sua blusa de marinheiro.
À noite jogavam o xadrez e dormiam o sono venturoso da felicidade.
Cecília não trocaria essa vida que levava pelos prazeres do
céu; Carlos muito menos. Realmente, para um moço que ama
loucamente, que ventura maior do que ver a mulher, que é o objeto
de sua adoração, toda entregue a ele, consagrando-lhe todos os seus
cuidados, todos os seus desejos, todos os seus sorrisos?!
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Vê-la esmerar-se em seu toilette, conhecer-lhe o desejo que ela
tem de aparecer bela e saber que esse toilette foi feito para ele só, que
esse desejo foi motivado pelo interesse de ser amada por ele, é por
certo antecipar as delícias da bem-aventurança.
Mas essa vida boa ia terminar, talvez para começar outra
melhor. Hás de lembrar-te que Carlos era um primeiro-tenente da
marinha francesa. Os seus interesses urgiam que ele embarcasse.
A princípio quis convencer Cecília para que ficasse, mas ela queria
obstinadamente acompanhá-lo. Iam, pois, de bordo da corveta que
Carlos comandava, ver cair no poente os últimos raios de sua lua
de mel, ver os sonhos mais lindos de sua vida afundar-se no mar –
a urna mais digna de guardar as cinzas dos gozos do marinheiro.
Enquanto porém moravam no Monteiro, num domingo
de manhã parou um carro puxado a quatro na porta de sua casa.
Era a família do senhor Samuel, menos ele, que vinha passar o dia
com Cecília; ou por outra, a senhora D. Margarida e Lucila.
Daí a pouco parava à porta da bela casa de campo de Carlos um
cavalo completamente suado, que denotava o grande galope com que
tinha trazido o seu senhor. O cavaleiro apeou-se, sacudiu a poeira de
suas roupas e, com o chapéu na mão, dirigiu-se a um caramanchão
do jardim, onde estavam reunidos os donos da casa em companhia
da sua recente visita. Era um moço bonito, trajado a rigor, e em cujo
desembaraço se descobria a vida diplomática dos salões.
Lucila, logo que o avistou, ficou vermelha como uma rosa da
Turquia e, quando chegou a sua vez de corresponder ao cumprimento
do mancebo que lhe estendia a mão, apenas baixou a sua linda cabeça
secamente e de uma maneira que exprimia que ela tinha-lhe tédio.
Contudo, não fiques prevenido por isso contra ele. A razão dessa
birra que Lucila lhe tinha era muito especial – e não seria suficiente
para que qualquer outra pessoa o aborrecesse...
Era, aliás, um moço de boas qualidades, de muito siso, de
um caráter honrado, instruído e talentoso. A causa única que fazia
Lucila dar-lhe esse tratamento era que ele amava-a perdidamente,
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ao passo que ela, diferente nesse ponto de quase todas as moças, só
queria o culto de Fernando. Acrescia, além disso, que ela – vendo-se
obrigada pelo seu comprometimento com Constança a receber a
sua corte na presença do estudante, para mostrar-lhe que já não
o amava –, quando estava em liberdade, n’ausência de Fernando,
mostrava com toda a franqueza o grau de aborrecimento que
devotava a esse moço.
Já sabes, pois, quem era ele: era o primo de Lucila, aquele
mesmo que ela tinha escolhido no baile do casamento de Cecília,
para involuntariamente encher de ciúmes horríveis o coração
de Fernando, julgando que com esse sacrifício concorria para a
tranquilidade de sua alma.
Guilherme, depois de beijar a mão de sua tia e cumprimentando
a todos, foi sentar-se junto de sua prima, mas ela levantou-se
com o pretexto de colher uma flor e por lá ficou-se. O moço não
estranhou; já estava acostumado a receber dessas desfeitas e as
sofria com uma resignação evangélica. Apenas o que lhe custava era
explicar o comportamento dessa menina, que ora parecia amá-lo
apaixonadamente, ora parecia odiá-lo de morte. Seu amor o cegava
um pouco, e nem ele tinha dados para descobrir a verdade.
Cada um ponha o caso em si e reconhecerá que era difícil
a posição de Guilherme. Quando, contando com a benevolência
que ela prodigalizava-lhe um dia, ia no dia seguinte render as
suas homenagens, recebia pelas suas ventas uma desfeita em
paga logo da primeira fineza. Se, como São Tomé, duvidando
mesmo do que via, ia certificar-se com mais cuidado da
realidade, recebia outra desfeita que o deixava evidentemente
convencido. Entretanto havia ocasiões em que ela era quem
tomava a iniciativa; o senhor Guilherme não notava então quem
era, porque Fernando estava presente.
Outra carruagem chegou que vinha cheia de moças,
acompanhada de uma porção de cavaleiros.
- Decididamente, disse Carlos, hoje temos um dia cheio.
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- É verdade, respondeu Cecília. Fizeste por acaso convites?
- Não; tencionava pelo contrário levar-te hoje à casa de tua mãe,
disse ele dirigindo-se ao portão para ir receber os recém-chegados.
Entraram todos para a sala de visitas, quando vieram anunciar
o almoço. Eram dez horas da manhã: os estômagos estavam
inteiramente dispostos, e cada um deu-se pressa de acompanhar
o jovem primeiro-tenente que, estendendo a mão em direção à
varanda, os convidara à mesa com essas palavras:
- À abordagem, meus amigos.
Já havia mais de meia hora que estavam todos entretidos no
combate que tinham travado com as iguarias da mesa de Carlos.
A senhora D. Margarida tinha uma disposição que fazia gosto
vê-la engolir: comia como uma vivandière. Os amigos do nosso
primeiro-tenente, quase todos estrangeiros, e seus colegas davam
de rijo nas garrafas de Bordeaux e Sauternes e nos presuntos e
roastbeefs. Essa gente, servindo-me de uma expressão de Alphonse
Karr, tem o instinto de la truffe et du vin: sabem comer e beber.
Já os donos da casa, sentados na cabeceira da mesa, estavam
tratando de servir o café, enquanto os outros cobriam a primeira
coberta, quando um criado anunciou da porta da sala de jantar o
senhor Fernando, sua irmã e prima.
Enquanto Cecília corre ao seu encontro e Lucila fica imóvel e
pálida com essa surpresa, eu te contarei o que se passou logo depois
da chegada da família do senhor Samuel à casa de Carlos, o que te
orientará sobre essa visita de Fernando.
Antes de tudo, sabe que ele não esperava encontrar Lucila:
foi-lhe uma verdadeira surpresa pregada por sua irmã, de que ele se
maçou, por causa da situação em que estavam as coisas.
Hás de lembrar-te que te disse no fim do capítulo VII – o qual
ficou interrompido por causa da nossa chegada ao Rio de Janeiro
–, que Constança tinha procurado convencer a seu irmão que todo
o procedimento de Lucila no baile do casamento de Cecília era
fingido, assim como os das ocasiões em que se tinham encontrado,
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depois daquele dia em que elas duas tinham combinado o modo de
fazê-lo crer que já não era amado.
Fernando, depois de ouvir calado por muito tempo a sua irmã,
pediu-lhe no fim que ela lhe prometesse, sob sua palavra de honra,
de não dizer a Lucila que ele sabia que era fingido tudo que ela fazia.
Sua irmã deu até nessa ocasião um juramento muito lindo.
Mas com isso, Fernando o que queria era que Lucila continuasse
com o seu procedimento, para que então ele, já prevenido, observasse-a
com cuidado, a ver se descobria alguma coisa por onde ela se traísse e
reconhecer por si mesmo se ela ainda o amava como dantes. Ele queria,
numa ocasião oportuna em que se encontrassem, pôr à prova o amor
de Lucila, sem que ela estivesse prevenida do que ele pretendia fazer.
Não querendo procurar encontrar-se com ela, esperando por uma
ocasião que lhe viesse ao encontro para realizar os seus projetos,
conversando uma vez com Constança, fez-lhe ciente disso.
Sua irmã, prevendo que Lucila havia de ir passar algum dia com
Cecília, pois eram amigas desde meninas, escreveu a esta mandando-lhe
pedir que, quando isso se desse, mandasse avisá-la, para que ela, com
o pretexto de fazer-lhe uma visita, reunisse Fernando e Lucila, a fim
de que terminassem esse arrufo tão prolongado. Pedindo-lhe também
o maior segredo sobre isso, de sorte que fosse uma verdadeira surpresa
para ambos.
Cecília era também muito amiga de Constança – e quem não
o seria, se ela era uma pombinha sem fel?! Interessando-se além
disso pela felicidade de Lucila, executou com toda a exatidão o
que lhe havia pedido a irmã de Fernando. Nesse domingo, pois,
logo que chegou Lucila, ela fez arrear o seu carro e mandou buscar
Constança e Júlia.
Fernando teve de acompanhá-las e nem cismava que lá havia
de encontrar Lucila, principalmente já tendo acontecido Cecília
mandar buscar sua irmã e passarem o dia sós sem mais visita alguma.
Só quando ele chegou, e que viu Lucila, foi que começou a
desconfiar que aquilo tinha sido combinação. Mas o que lhe maçou
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foi a ideia de que Lucila não se persuadiria que ele sabia que ela tinha
vindo para casa de Carlos, e que por isso também viera.
Com a chegada deles levantou-se toda a mesa, à exceção de
um ou dois beefs, que talvez não se erguessem porque as cabeças lhes
pesassem mais que o corpo. Tornaram a sentar-se e só se levantaram
quando o relógio da varanda soava onze horas.

XIII
(Continuação da carta)
Constança e Lucila, que estavam sentadas juntas, levantaram-se da
mesa e foram-se em direção ao quarto de toilette de Cecília, nesse enlace
gracioso formado pelos lindos braços de duas moças, que lhes cingem
as cinturas como duas fitas de cetim branco de leves toques cor de rosa.
Já iam tão entretidas numa conversa a meio segredo, que se atinava logo
com a causa da pressa que tinham de se verem em liberdade.
Os rapazes, depois de acenderem seus charutos, espalharam-se
pela casa inteira e pelo jardim. Uns foram para uma saleta d’armas
de Carlos e aí se entretinham com os floretes e os espadões; outros
conversavam fumando debaixo dos caramanchões de jasmins e à
sombra das latadas das parreiras e de maracujás; alguns faziam o
quilo pregados a uma tábua de gamão, de xadrez ou de damas,
enquanto outros jogavam o voltarete, o whist e o solo.
Dois ou três somente haviam acompanhado à sala de visitas o
belo grupo de moças que aí faziam estripulias de toda a casta. Por
entre os sons altos de um magnífico piano de Erard, que tocava uma
valsa forte, ouviam-se-lhes as risadas gostosas em vozes que bem se
conhecia que sabiam entoar árias italianas, o ruído suave de seus
passos na carreira da dança e o ruge-ruge voluptuoso de seus vestidos
perfumados, que voavam no vórtice da valsa.
O dia era fresco e claro. Todas as janelas dessa sala espaçosa
estavam abertas; a alegria era a atmosfera que aí se aspirava em
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brandos golos, e a satisfação era a respiração que se destilava pelos
lábios vermelhos e doces dessas mulheres jovens e belas que se
engolfavam em prazeres inocentes.
Por ora dançavam umas com as outras por falta de rapazes,
mas em breve esse barulho magnético chamaria de todas as partes
essa rapaziada de bom gosto, como uma orquestra de teatro convida
os dilettanti; como o canto das sereias guiava os viajantes; como
um rochedo de ímã atrai a bússola de um navio que vai seguindo
o seu rumo.
À exceção de um ou outro – desses que preferem as mudas
e estúpidas damas de ouros ou de copas às damas de sentimento e
de espírito; desses que preferem contemplar a efígie do Imperador
gravada numa moeda de ouro à admiração dos belos traços de um
semblante de moça –, todos os mais viriam, donde estivessem,
entranhar-se no seio dessa reunião, como a mariposa que vem
aquecer suas asas em derredor de uma lâmpada acendida.
Fernando tinha ficado na varanda a gracejar com Cecília, que
muito aflitazinha de sua presença, toda corando, dava as suas ordens
de dona de casa com tanta graça e com tanto enleio, que o fazia
muitas vezes extático a contemplá-la. Em pouco vieram para a sala,
na ocasião em que as moças, ainda sós, tratavam de dançar uma
quadrilha. Fernando foi para o piano e já estava cansado de tocar
sem que elas decidissem quais deviam ser os cavaleiros.
Carlos, que ia passando, aconselhou que as mais feias servissem
de homens. Foi como um pouco de água fria entornada no fogo;
apagou-se o entusiasmo da contradança: todas por modéstia queriam
ser cavalheiros, mas se ofereciam com frieza. Bem se via que a vaidade
não lhes permitia aceitar esse papel sem ressentimento.
Cecília pediu então a seu marido que enxotasse os rapazes
para a sala, para se formar um divertimento em regra. Foi quando
ela deu também por falta de Lucila e Constança e foi encontrá-las
no gabinete de seu toilette, entretidas a conversar, tão esquecidas
do mundo.
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Nesse mimoso boudoir, forrado de seda cor de rosa e rodeado
de espelhos e divans, onde a luz do dia se infiltrava docemente por
entre cortinas bordadas de cassa e de tafetá, convertendo-se em
brandos raios de um crepúsculo voluptuoso, acompanhado de uma
aragem edênica de perfumes delicados, essas duas moças já estavam
há meia hora numa conversação seguida, em que de vez em quando
se ouvia em voz trêmula e amorosa o nome de Fernando.
Depois de terem admirado o luxo gracioso do toucador de
sua amiga, as bambinelas de renda e de musselina que o encobriam
a meio; os candelabros de cristal, onde se engastavam velas de
espermacete verdes e cor de rosa, acesas ao meio dia, refletindo
uma luz divina e voluptuosa nas molduras de ouro de grandes
espelhos cobertos de véus azulados e transparentes; depois de terem
examinado todo o gabinete, toda a perfumaria, todos os móveis de
um gosto oriental, entre eles uma linda estante ornada das obras
completas de Byron, Lamartine, Victor Hugo, Alexandre Dumas,
Goethe e outros, elas se esqueceram de tudo isso e nesse éden de
amor falaram de seus amores.
Em poucas palavras eu te contarei essa linda conversação, esses
divinos segredos de duas virgens. Constança contou a sua nova
afeição por um estudante, amigo de seu irmão, e que parecia amá-la
muito, dizia ela. Foi fiel à sua promessa: nada disse a Lucila do que se
tinha passado entre ela, Júlia e Fernando e, pelo contrário, pediu-lhe
que levasse até o fim o sacrifício que se tinha imposto: o fingimento.
Apenas, convencida que favorecia os projetos de seu irmão – que
ela mesma não sabia e simplesmente desconfiava –, disse a Lucila a
combinação que tinha feito com Cecília para surpreender a Fernando:
que seu irmão não sabia que havia de vê-la nesse dia. Lucila, por seu
lado, confessou a Constança que já não podia fingir mais e que já ia
supondo que Fernando não a amava. Perguntou por diversas vezes
com instância à sua amiga se esse pressentimento era verdadeiro, se
Fernando não formava dela um juízo desfavorável e o que ele havia-lhe
confiado em segredo depois de sua indiferença fingida.
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Ao que Constança dizia, para sossegá-la, ela opunha a longa
ausência do estudante, que já não procurava vê-la e que a havia
cumprimentado, quando chegou, muito secamente.
Estavam nesse ponto da conversa, que já haviam repisado
mais de mil vezes, quando Cecília descerrou a porta de cedro
do camarim e interrompeu-as com essas palavras maliciosas, que
pronunciou sorrindo:
- Lucila, Fernando mandou chamar-te!
- Não creio, respondeu ela.
- Mas que estão vocês fazendo aqui sozinhas, continuou Cecília?
Perguntei a Fernando se sabia onde estavam, e ele me respondeu que
naturalmente afrouxando os coletes, porque vocês tinham comido
muito ao almoço. Não sei que reforma sofreu o teu poeta, Lucila,
que está um moleque de chapa. Levou a caçoar comigo todo o
tempo que estive ordenando o jantar, que julgo não o teremos senão
às quatro para as cinco horas da tarde.
Estas palavras entristeceram Lucila; era ciúme, ou coisa que o valha,
que a incomodava. Disfarçou o mais que pôde e perguntou corando:
- É verdade, Cecília, que ele se ocupou de mim gracejando
como disseste?
- Ocupou-se, respondeu a maliciosa de uma maneira que se
conhecia a mentira.
- Eu logo vi; era impossível que ele falasse de mim – ele já não
me ama.
- Deixa-te disso, Lucila, interrompeu Constança.
- É impossível, disse Cecília. Lembra-te daquele beijo...
- Porque, atalhou Lucila, condenada a fingir que não o amo,
não pode ter acontecido que, pouco a pouco convencendo-se disso,
me fosse julgando indigna de seu amor e que por fim me desprezasse?
- Pois tens fingido que lhe és indiferente, perguntou Cecília?
Constança foi quem respondeu:
- É uma história muito comprida, que depois te contarei.
Vamos para a sala.
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A irmã de Fernando queria remediar assim a indiscrição de
Lucila e não divulgar o segredo de seu irmão a pessoas que não
fossem interessadas nele, embora capazes de guardá-lo fielmente.
- Pois vamos, disse Cecília. E todas saíram.
Quando chegaram já estavam quase todos os pares no meio da
sala. Dois rapazes (um deles era Guilherme) se adiantaram e deram
o braço a Constança e Lucila. Carlos, que vinha um pouco atrás,
parou defronte de Cecília, a única que estava sem par, e ele o único
cavalheiro no mesmo caso.
Num português misturado de francês, todo inclinado, como
um diplomata dirigindo a palavra à soberania do país em que está
credenciado, ele disse à sua mulher:
- V. Ex. dá-me a honra de dançar esta contradança comigo?
- Não senhor, respondeu ela à graça de seu marido, porque fica
pão com bolo.
Depois tomou sempre o braço de Carlos, dizendo a todos:
- Vejam isto: pensa que ainda é meu namorado!
Fernando era a pessoa que estava no piano; alegre como nunca
o tinham visto, animava a dança. A quadrilha começou. Lucila ficava
perto do piano, de costas para Fernando, assim como Constança.
De vez em quando, apesar dos beliscões que esta lhe dava, ela virava-se
para olhar o estudante. Encontrava-o sempre de cabeça baixa muito
entretido a tocar, mas era porque ele a estava contemplando sempre
a ver seu procedimento para com Guilherme, que era seu par,
e prevenia-se logo que sentia que ela ia voltar-se.
Logo aí Fernando convenceu-se do que lhe tinha dito sua irmã.
Entretanto Lucila se mostrava muito afável e muito dedicada a seu
par, mas certos movimentos, certas distrações, um não sei quê que a
traíam no meio de seu fingimento.
Uma ocasião encontraram os olhos, e Fernando, de tão
satisfeito que estava, sorriu-se para ela. Isto bastou para ela não poder
mais fingir e, pelo contrário, para não poder deixar de mostrar com
paixão o seu amor tanto tempo abafado. Começou a pregar desfeitas
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ao pobre do Guilherme, que se amuou logo na segunda e deixou-a
livre à expansão de seus sentimentos.
Mas encontrou Fernando sempre indiferente e frio como uma
estátua de gelo. Ela começou então a duvidar da expressão daquele
sorriso que ele tinha-lhe dado quase indiscreto.
Quando terminou a quadrilha, tinham-se trocado as bolas,
tinham-se invertido os papéis representados no baile do casamento
de Cecília. Lucila era a apaixonada e lacerada de ciúmes; Fernando
era o indiferente e convencido de ser ainda amado.
Aqui paro esta carta, porque estou com muito sono e só muito
mal te poderia contar o resto deste dia. Adeus; pretendo descer a serra
da Estrela daqui a poucos dias. Enquanto não, continuarei a escrever-te.
Teu L...

XIV
(Segunda carta)
Como não pude descer a serra, continuo a escrever-te. Aí vai a
continuação da noite de folia em casa de D. Cecília.
Seguiu-se o que costuma haver quando se acaba de dançar uma
quadrilha. Fernando, porém, que não tinha moça alguma pelo braço
a quem devesse oferecer uma cadeira, foi-se safando para o jardim
e aí sentou-se debaixo de um caramanchão de jasmineiros a fumar,
escrevendo numa folha de sua carteira talvez alguma poesia inspirada
por Lucila, pois era desse modo que ele as fazia.
Não há nada que estranhar nisso. A brisa, que adormeceu no
cálice das violetas e das rosas e que, desprendida de lá, vem soprar
os cabelos e a fronte pensativa do poeta, traz consigo perfumes que
entontecem a imaginação, onde, através das sombras de um sonho,
aparece luminosa a imagem da mulher que se ama, anjo de inspiração
que traz a lâmpada da poesia nuns olhos negros ou azuis, ou nuns
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olhos pardos e doces como os olhos de Lucila – love thoughts lie rixa
(sic) when canopyed with bowers, já o tinha dito Shakespeare.
Quando acabou de escrever, os traços de um plano risonho
imprimiram-se em sua fisionomia plácida e tranquila. Ele estava
entretido em fazer desbotar com a fumaça de seu charuto as pétalas
de um jasmim, ao passo que sua mente formava um sistema de pôr à
prova o amor de Lucila, quando foi surpreendido por sua irmã, que
vinha com ela e Júlia chamá-lo para jogar a “palavra envolta”, e que
já o esperavam na sala para fazer parte do jogo.
Depois de Constança perguntar-lhe o que estava fazendo e de
chamá-lo de maluco por sair de uma roda de moças para vir meter-se
entre as folhas de um jasmineiro, ele olhou para Lucila e viu-a tão
tristezinha, que quase pôs todo o seu plano a perder.
Ele pretendia fingir-se alegre e satisfeito, porque assim
exprimiria mais fortemente um esquecimento natural dessa pobre
menina que o adorava como uma santa adora a Deus; uma indiferença
ao seu desprezo fingido, que desse modo não pareceria forçada; uma
tranquilidade enfim e uma satisfação que, não sendo exagerada,
denotasse a ausência de todo aquele amor zeloso e fervente que ele
lhe tinha consagrado. Era um fingimento muito difícil para quem
amava tanto como ele, mas Fernando tinha preferido isso a excitar os
ciúmes de Lucila, fazendo a corte a outra qualquer moça.
Ele era da minha opinião e da tua, que o ciúme só aumenta os
amores banais, que têm por alimento a vaidade, ao passo que destrói
o amor verdadeiro e santo, porque excita a desconfiança e ofende o
orgulho bem entendido da mulher ou do homem, pois quem render
homenagens a uma moça, ou aceitá-las de alguém diante daquela ou
daquele a quem se quer mostrar desprezo, é como que um insulto
ou uma desfeita que poderá ser perdoada, mas nunca esquecida.
Há dores que sangram sempre; há feridas que nunca se fecham. O amor
é o sentimento mais egoísta e, por consequência, o menos generoso
quando é ofendido. São ainda umas palavras que não sei onde li e
que fundamentam a opinião de Fernando.
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Pensando assim, ele antes quis não mostrar preferência por
Lucila, tratá-la alegremente como se nada tivesse havido, a namorar
diante dela alguma outra moça dessa reunião. Além de que ele pouco
jeito tinha para desfrutável – para ser “leão”.
Tendo adotado esse plano, ele ia-se traindo, como dissemos,
quando viu Lucila triste. Mas, de repente, reconhecendo a
necessidade que ainda tinha de convencer-se profundamente que ela
ainda o amava como dantes, deteve o laissez-aller de sua paixão e
começou a pôr em prática o meio que tinha projetado:
- D. Lucila, disse ele, por que está tão triste hoje?
- É porque o senhor está muito alegre, respondeu ela corando.
- Muito obrigado. A senhora entristece por me ver feliz! Não
pensei que me queria tanto mal.
- O senhor bem me compreende. Não é preciso que eu lhe
explique o sentido de minhas palavras.
- Pois creia que não compreendi e nem posso atinar com o que
a senhora quis dizer, a não ser a tradução literal de suas expressões.
Se teve algum pensamento oculto, não pude descobri-lo.
Essa resposta de Fernando fez que Lucila reconhecesse que
estava traindo o seu fingimento, já advertida disso pelo olhar
expressivo de Constança, que estava ocupada com Júlia a encher os
seus lencinhos de jasmins.
Para a prima do estudante as palavras de Lucila foram-lhe como
uma punhalada que lhe penetrou o coração já dolorido, e Deus sabe
quanto ela sofreu, apesar do bálsamo da resposta de seu primo. Ela
tinha raciocinado assim: para que Lucila pudesse falar desse modo a
Fernando, era mister que tivesse havido algum arrufo de namorado.
Ela bem sabia que Fernando amava Lucila, mas não pensava que
ele alimentava essa paixão, em virtude de dever casar-se com ela.
Coitadinha, já se tinha esquecido da desistência que tinha feito e
ainda se julgava com o direito de exigir de seu primo o cumprimento
de sua palavra de honra na hora da despedida e da promessa que ele
havia feito a seu pai moribundo.
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Desde aquela tarde em que se passou a cena no quarto do
estudante, ela o tinha tratado secamente, como quem mostra
ressentimento. Fernando, por seu lado, reconhecendo que ela tinha
razão e, além disso, acreditando que ela lhe tinha dito a verdade,
quando disse que desistia de coração do seu casamento com ele,
pensava que não lhe ficava bem conversar com ela a esse respeito.
E nesse ponto, de reserva de parte à parte, tinham ficado os dois
primos até o momento em que nos achamos.
Apesar dos conselhos de sua tia e de Constança, ela tinha
continuado a alimentar em seu coração o amor que devotava a
Fernando desde menina. E depois que o estudante deixou de procurar
encontrar-se com Lucila, em virtude do que já sabes, ela quase que
acreditou que seu primo se tinha esquecido de sua rival e que talvez
começara a amá-la. O que a fazia ainda mais crer nisso era que ela
surpreendeu-o muitas vezes a contemplá-la tristemente e com doçura.
Mas terás adivinhado já que isso era compaixão e não amor, que era o
remorso que entristecia Fernando quando a contemplava.
Foi por ter essas ideias que as palavras de Lucila lhe magoaram
tanto, porque a fizeram crer de repente que o que ela julgava
esquecimento ou abandono era apenas um arrufo.
Desculpa-me esta digressão, que não obstante era necessária
para compreenderes a situação das coisas. Vou reatar o fio da
conversação encetada entre os dois arrufados.
Tocava a Lucila falar e, como te disse, tendo ela reconhecido
que se ia traindo, deu esta resposta ao estudante para reabilitar-se:
- O senhor não admite um gracejo? Dizer que estava triste porque
o senhor estava alegre é nem mais nem menos do que um tour d’esprit
tão admissível nos lábios de uma moça para com um rapaz conhecido.
- Nem eu censurei-a por isso. Pelo contrário, dei a entender
que tinha compreendido a espirituosidade da resposta.
Esta escapula tão bem feita de Lucila tinha afligido um pouco
o estudante, mas ele logo percebeu que era um sofisma, porque ela
se traía a cada passo.
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- Vamos para a sala, que estão nos esperando para jogar
“a palavra envolta”, disse Constança.
- Mas que jogo é esse que eu não sei, perguntou Fernando
acompanhando as moças?
Constança ia explicá-lo, mas só pôde dizer que era um jogo
francês que os franceses chamavam le mot envellopé, porque Lucila
interrompeu-a dizendo a Fernando:
- Se quiser, eu lhe explico.
- Mas há de ser com uma condição, disse ele, que minha mestra
não me há de dar bolos, se eu for um discípulo estúpido que não
compreenda a lição na primeira explicação.
Lucila cada vez se incomodava mais com a alegria de Fernando.
Ela nunca o tinha visto assim e, como há muito tempo não o via, julgava
que essa ausência o tinha feito desprezá-la. Ela tirava esta conclusão
deste pensamento que ia tomando raízes em sua razão: se, mostrando
que não o amava mais, ele não entristecia nem se afligia mais, como no
baile do casamento de Cecília, era porque ele já não se importava com
o seu desprezo, e isso exprimia que ele já não a amava.
O ciúme é como o clarão do sol: dá tanta luz aos olhos, que faz
ver mais do que existe. Quando depois de fitá-lo se desviam os olhos,
veem-se nódoas negras lá onde não as há. Foi por isso que Lucila,
nem por estar exercendo um fingimento, não descobriu que Fernando
também fingia. Ela consigo queixou-se nesse momento de Constança,
acusou-a de traição e arrependeu-se de ter aceitado o conselho
de fingir, a que ela atribuía o desprezo do seu adorado Fernando.
Só tendo fé em que, cessada a causa, cessaria o efeito, deliberou quebrar
todo o fingimento e mostrar claramente, embora aos olhos de todos,
contando que Fernando o visse, o seu amor sempre imenso e constante,
só diferente em ser mais veemente, porque estava atormentado.
Foi com essa resolução que ela começou a explicar o jogo ao estudante:
- A palavra envolta, principiou ela, joga-se assim: uma das
pessoas da roda se aparta dela, enquanto cada uma das outras escolhe
uma palavra, qualquer que ela seja, e a declara em roda, em voz baixa
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ou por escrito, de modo enfim que a pessoa do canto não possa
ouvi-la. Feito isso, chama-se o “encantado” para o meio da roda.
O seu fim é decifrar as palavras escolhidas, e o meio de que se usa
é fazer uma pergunta qualquer a cada uma das pessoas, as quais
devem envolver, nas respostas que têm que dar, a palavra tomada.
Por exemplo: o senhor é quem deve decifrar, e eu sou uma das pessoas
que escolheram. A minha palavra é: álbum. Faça-me o senhor uma
pergunta qualquer.
- Seja a mesma que lhe fiz há pouco, disse Fernando. Por que
está tão triste hoje?
- Atenda bem agora, disse ela, como eu vou envolver na
resposta a palavra que tomei: porque há bem pouco tempo um
moço deu-me um álbum onde eu lia tanto amor que ele me dava.
Meus olhos leem sempre essas poesias e eu sei-as de cor, mas a pena
que as escreveu quebrou-se e o coração que as ditou esqueceu-se
delas. É lembrando-me disso que estou hoje tão triste.
Tinham chegado à porta da sala. Lucila calou-se, enxugou uma
lágrima, e entraram todos na sala.
Como terminou esse dia eu mesmo te irei dizer. Adeus.
Teu L...

XV
A última carta que recebi do romancista não era propriamente
uma carta: tinha o título Post Scriptum. Não havia por certo que
estranhar. Uma carta tão longa devia ter um note bene em proporção.
Como porém foi-me entregue em dias diversos por um moço que
trazia-me também um recado de Petrópolis, julguei que fosse uma
segunda carta, do que depois reconheci o erro.
Hoje, não sei quantos de janeiro do ano corrente, quando
menos esperava, entrou-me pela casa dentro um sujeito que me
procurava. Era o tal que me tinha trazido o post scriptum; conheci-o
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logo. Mandei-o entrar para o meu quarto, ofereci-lhe uma cadeira e
esperei pelo que ia me dizer.
- Um moço que está hospedado no Hotel Suíço em Petrópolis,
começou ele, incumbiu-me de dar um recado ao senhor X. Y.
- Estou às suas ordens, respondi-lhe eu.
Previno de já, tornou ele, que o recado é comprido e versa,
pelo que pude perceber, sobre a continuação de uma cena de
um romance.
Percebi logo o que era, e minhas leitoras o terão percebido
da mesma sorte que eu. Não pude deixar de rir-me do modo
extravagante porque o romancista me ia contar a continuação do dia
da reunião em casa de Cecília.
Realmente só lembra ao meu preguiçoso escolher um homem
desconhecido, inteiramente alheio à história que me estava narrando,
para incumbi-lo de contar-me o resto de um capítulo de que nem
sabia o começo. E isto somente por preguiça de escrever!
Profetizei logo uma confusão enorme no que o tal senhor ia
me dizer, principalmente já tendo passado alguns dias sem que ele
tivesse cuidado disso, o que naturalmente o teria feito esquecer-se de
alguma coisa.
Mas, com algum pasmo meu, satisfez a todas as minhas
perguntas, como se fosse o próprio romancista. Ele puxou um papel,
deixou cair a cabeça sobre o peito e começou deste modo:
- Esse moço de que falei ao senhor X. Y. recomendou-me que
começasse o recado dizendo-lhe que, num post scriptum que ele
tinha escrito ao senhor, havia ficado no momento em que Fernando,
Lucila, Constança e Júlia tinham entrado de volta do caramanchão
na sala de visitas, onde iam participar do jogo le mot envellopé, mas
que, quando chegaram, já se estava na sentença das prendas, onde
eles por convenção entraram com duas prendas cada um.
Aí o recadeiro olhou o seu papel de apontamentos, e eu tive
bem medo que ele não se perdesse. Passado porém um segundo, ele
continuou calmamente:
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- Depois de sentenciadas muitas prendas, perguntou o mestre
do jogo ao último dos condenados, que era Lucila:
- O que se há de fazer ao dono ou dona desta prenda?
Ela respondeu:
- Quer homem, quer mulher, vá preso para a berlinda.
O mestre do jogo abriu a mão, e apareceu-lhe na palma um
anel de cabelos.
- De quem é, perguntou ele, apresentando-o à vista de todos?
Constança, que estava junto ao mestre, respondeu
maliciosamente:
- O anel é de Fernando, mas o cabelo eu não sei de quem é.
Houve um sussurro de risadas de moças. Lucila e Júlia
coraram. O estudante foi buscar o anel e colocou-se no cepo dos
condenados. Carlos e Guilherme foram os incumbidos de reproduzir
as considerações feitas pela roda sobre a sua prisão.
Fernando tinha escolhido Guilherme de propósito para o lado
das moças, a fim de ver se Lucila era capaz de dizer alguma coisa
amorosa a seu respeito, mesmo ao próprio Guilherme, que ele já ia
julgando seu rival imaginário. Carlos começou primeiro:
- Dizem que está preso por ter muito talento; por ser poeta;
porque é feliz em amores; por estar por se formar; porque gosta
das moças louras; porque foi desprezado; porque é pernambucano;
porque tem as pernas finas; porque padece de dores de canela; porque
é muito orgulhoso; porque é feio.
Guilherme começou então:
- Dizem as moças que está preso porque anda sempre triste;
porque é ingrato; porque é simpático; porque é muito ciumento;
porque toca piano; porque é bom moço; porque faz versos a toda
moça que vê; porque já não é o que foi (duas vezes); porque gosta
muito de cocada; porque tem o nariz grande; porque anda sempre
com o cabelo despenteado.
Chegou a vez de Fernando preferir uma dessas razões apresentadas
sobre sua prisão, como manda o jogo. Ele levantou-se e disse:
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- Venham para meu lugar as duas pessoas que disseram que eu
estava preso porque já não sou o que fui.
Eram Lucila e Júlia. Tinham-se apunhalado com a mesma
arma. Ambas pelo menos, segundo as suas consciências, podiam
dizê-lo com razão: Júlia referindo-se aos quinze anos do estudante,
Lucila aos últimos tempos. Mas nem uma, nem outra faziam-lhe
justiça; é verdade que por iludidas pelas aparências.
A primeira dizia que Fernando já não era o que foi, porque
acreditava que ele a tinha amado em sua infância, quando o que ela
julgava amor não tinha sido senão os prelúdios do coração de um
menino, as primeiras manifestações dessa tendência do homem para
a mulher, sem ser as destacadas de um canto especial d’alma, em que
nascem as afeições apaixonadas; em que o calor dos olhos inocentes
de uma menina ou de uma moça faz germinar a semente dos afetos
veementes, mesmo na infância, e faz brotar essa flor que, por falta de
cuidados de quem a plantou, se fana ordinariamente aos vinte anos
de um moço – o primeiro amor.
Júlia pois, não compreendendo naquele tempo os arcanos
do coração do homem, julgava amor o que não eram senão essas
emoções que se tem sempre que se vê uma mulher que achamos
bonita, principalmente nas primeiras idades de nossa existência.
A outra porém, disse-me o romancista que o senhor X. Y. havia
de saber, sem ser necessário repetir a razão por que ela tinha dito que
Fernando já não era o que foi, e que também havia de saber que ela
se enganava, porque o estudante a tinha sempre amado até então.
- Mas o romancista, perguntei eu, não explicou a proposição
que emitiu, que elas se haviam apunhalado com a mesma arma?
- Sim, senhor, respondeu o homem do recado. Essa arma era
o ciúme. Júlia, conquanto estivesse profundamente convencida que
Fernando amava Lucila, contudo desde certo tempo tinha começado
a julgar que ele já não a amava mais, em virtude de razões já ditas;
que, por consequência, qualquer motivo que a fazia crer que o que
ela acreditava desprezo não passava de um arrufo a magoava e a
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fazia sofrer muito. Eis como Lucila tinha ferido Júlia. Esta, por seu
lado, tinha enciumado aquela, porque Lucila estava persuadida que
Fernando nunca tinha amado Júlia, o contrário do que deixavam
revelar as palavras de Júlia.
- Muito bem, estou satisfeito, disse eu.
- Feita esta digressão, prosseguiu o meu homem, eu voltarei ao
jogo de prendas.
Seguiram-se as sentenças de outros, até que chegou a última,
que era a de Lucila. Já tinham vindo chamar para jantar, e por
causa da fome com que se estava, ou porque o divertimento já ia
aborrecendo, como sempre acontece no fim desses jogos, ou mesmo
por atenção aos donos da casa, para que não ficasse frio o comer,
a sentenciada teve de ser executada com muita pressa. A sentença
a cumprir era perguntar a toda a roda: por que gosta de mim e por
que não gosta.
Já todos estavam de pé, alguns de caminho para a sala de jantar,
e algumas velhas já aboletadas nas cabeceiras da mesa, quando Lucila
parou trêmula e pálida defronte de Fernando e perguntou-lhe:
- Por que gosta de mim?
- Não sei, respondeu ele. Por um não sei quê de seus olhos pardos.
- E por que não gosta, tornou ela?
- Porque se esqueceu de mim, respondeu Fernando em voz baixa.
Ela não ouviu e perguntou tristemente:
- O quê?
O estudante não respondeu, mas um seu amigo repetiu a
resposta que ele havia dado:
- Porque, disse este, a senhora esqueceu-se dele.
- Eu não me esqueci, disse ela meio queixosa, corando,
e dirigiu-se a outro.
Estas palavras ficaram gravadas no fundo d’alma de Fernando.
Nunca mais se esqueceu delas; foram talvez a maior ventura que ele
gozou em sua vida, dentre tantas que teve. Ficou-lhe tão agradecido,
que prometeu consigo não torturá-la mais com sua indiferença
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fingida e regozijava-se de estar livre do seu comprometimento com
Júlia, por causa da desistência dela, para poder prometer tudo a
Lucila, para poder dizer-lhe com toda a expressão dela pela primeira
vez na vida quanto a tinha amado, como tinha sofrido, que longas
noites de insônias tinha passado, com ela só no pensamento.
Seguiu-se o jantar, um verdadeiro banquete. O romancista
pediu-me para lhe dizer que o descrevesse a seu modo, se lhe fizesse
conta, porque havia de tudo de que fala um panfleto que anda por aí,
intitulado “A filosofia do gosto”, e algumas coisinhas mais especiais
das mesas do Norte do Brasil.
Enquanto o homem do recado toma um copo de cerveja que
lhe ofereci, porque o vi, coitado, suando como um desesperado,
aproveito a ocasião de dizer às minhas leitoras que desisto da
descrição do jantar. Sou pouco versado na arte culinária, e minha
imaginação é fraca para criar uma mesa com as condições exigidas.
Eis o sujeito, que acaba de enxugar o suor do rosto, virando-se
para mim e pedindo o fogo do meu charuto para acender o seu,
acrescentando ao mesmo tempo:
- Como tenho muito que fazer ainda hoje, o senhor X. Y. há de
permitir que continue o recado.
- Pois não, meu amigo, pode fazê-lo, disse eu. Mas a falar a
verdade, minhas leitoras, já estava cansado de ouvi-lo.
O maçante sentou-se, endireitou-se na cadeira, levantou os
colarinhos e continuou:
- Durante o jantar, começou a reconciliação. Fernando e Lucila
olharam-se muito e pouco comeram, de tão comovidos que estavam.
O estudante porém não lhe fez saúde nenhuma especial; o negócio
ficou em olhares.
No toast fizeram-se brindes cantados. Os rapazes cantavam à
saúde das moças, e as moças à saúde dos rapazes.
- A propósito, senhor X. Y., interrompeu o narrador, o senhor
dá licença que beba à sua saúde com outro copo de cerveja?
- Essa é boa, senhor... Como é o seu nome?
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- Michael Góes de Pantaleão Aquiles, respondeu-me ele
empinando o copo.
Comecei a desconfiar do homem. Pensei que estava caçoando
comigo. Que nome extravagante! Quem sabe ele não está meio
monado, dizia eu comigo!
Ele atalhou-me nas minhas reflexões:
- O champagne foi fazendo Fernando um pouco alegre, e só
assim é que pode explicar-se pôr-se ele a cantar como um possesso
numa ocasião em que foi incumbido de dar os hips e hurras no fim
de um brinde feito a Lucila.
Ele cantou esses versinhos do senhor Moniz, da Bahia,
já conhecidos nesse tempo.
Se mar e terra meus fossem
Te daria terra e mar:
Daria tudo qu’existe
Por um teu lânguido olhar.
Por um teu lânguido olhar
Dou-te da vida a metade:
Dou toda por um sorriso,
Por um beijo a eternidade.
Dou-te sim, mulher divina,
Dou-te de boa vontade,
Por um abraço minha alma,
Por um beijo a eternidade.

Júlia foi a incumbida de cantar à sua saúde e com muita graça
e faceirice entoou esse lundu popular:
A lagoa se secou
Onde os patinhos iam beber;
Não se pode ter amor
A quem não sabe agradecer.

Um amor de mulher

489

Aqui para nós, minhas leitoras, julgo que esse lundu é muito
moderno, e que não podia ser conhecido no ano de 1844 em que se
passavam essas cenas. Por consequência, ou é mentira do romancista,
ou bebedeira do recadeiro, ou engano meu.
- A propósito de brindes cantados, senhor X. Y., vou beber uma
saúde cantada à sua senhora, disse-me o sujeito pondo-se em pé.
- Dispenso a cantoria, meu senhor, pode beber, mas em silêncio.
Gritei-lhe eu, fazendo-o parar em seu entusiasmo lírico.
Felizmente o tal senhor Michael Góes de Pantaleão Aquiles
deteve-se e, depois de esgotar a garrafa, propôs-se a prosseguir. Mas
cambalearam-lhe as pernas e estendeu-se molemente a fio no chão,
em cuja queda quase que quebrou a cabeça. Ficou mudo e quedo;
dormia profundamente.
Quando estava cuidando de pô-lo sobre a minha cama, meu
criado veio dizer-me que um moço me procurava. Mandei-o entrar:
era o romancista. Ele conheceu logo o seu encarregado de negócios,
mais bêbado que uma cabra.
Riu-se muito; ri-me com ele. Contei-lhe tudo, e tudo era
exato. Estivemos algum tempo conversando sobre diversas coisas, até
que vieram nos chamar para jantar. Pretendemos acordar o senhor
Michael, mas não foi possível.
Saímos do quarto; quando voltamos, já não o achamos – tinha-se
mandado mudar. Eu então me ocupei em escrever o que tendes lido até
aqui, e o romancista a escrever o que ides ler dagora em diante:
À noite terminou o banquete em que Carlos obsequiou a seus
amigos e às amigas de sua adorada Cecília. Ele não consentiu que
ninguém se retirasse e formou improvisadamente um baile. Havia
muitos moços que tocavam diversos instrumentos, muitas moças
que tocavam piano, e assim formou-se uma orquestra magnífica.
A primeira dança que abriu o baile foi uma valsa. Assim que a
música entoou o “ai Jesus”, nesse tempo muito em voga, a rapaziada
correu à moçaria (sic), e houve uma confusão diabólica! Se eles
tinham bebido como odres, como não deviam estar aquelas cabeças!
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Fernando apareceu no meio de um grupo que rodeava Lucila,
e que discutia sobre a prioridade de seus pedidos. Todos queriam
dar-lhe o braço, e ela já ia cedendo aos rogos de um que realmente
tinha sido o primeiro que lhe havia pedido para ser seu par, quando
o estudante chegou-se a ela e disse-lhe:
- D. Lucila, quer valsar comigo?
O que ela sentiu, nem ela mesma nunca o soube explicar; mas
o que ela fez, todos o viram. Sem dar satisfação a ninguém, depôs
sua mãozinha gantée no braço adorado desse moço por quem ela
morria de amores e aí ficou protegida das impertinências de seus
apaixonados. Foi uma decepção para cada um deles, mas ela estava
no céu junto do seu Fernando. Era a mulher mais feliz deste mundo,
afogada em sua felicidade, louca de prazer; nem sabia quanta dor ela
estava causando neste momento. Demais, se ela estivesse em estado
de refletir nesse instante, talvez fosse pior: ela faria o mundo inteiro
sofrer, para que Fernando tivesse um minuto de gozo; daria todos
os cultos, todas as homenagens, todos os sacrifícios dos homens,
por uma só carícia de seu idolatrado poeta. E ele lá foi, tão feliz
também, para o meio da sala, levando descuidoso seu mimoso
parzinho de valsa.
Sem dúvida Lucila era a mocinha mais linda do baile. Devia se
ter orgulho de possuir-se o seu amor. Quando seus braços cingiram
Fernando nesse abraço divino da valsa, acalmaram suas aflições e
desconfianças, como essas pastas de seda que apertam e aliviam ao
mesmo tempo a ferida de um guerreiro. Foi como o abraço que
Milla deu em Outougamizo, descrito no Natchez de Chateaubriand.
Quando ele apertou a cintura de Lucila, e que seus seios virginais de
quinze anos aqueceram-lhe o coração, só quem amou aos vinte anos
com loucura pode compreender.
A valsa terminou, e eles sentaram-se juntos. Contaram-se
tudo, acreditaram-se, desculparam-se e, quando o par da primeira
quadrilha veio buscar Lucila, ela terminou a sua conversa dizendo
em delírio:
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- Eu te amo muito, Fernando.
O baile terminou à meia noite. Fernando voltou também com
Júlia, mas foi todo de Lucinda, como ela tinha sido toda dele. À meia
hora da madrugada muitos carros e cavaleiros corriam pela estrada
do Monteiro em busca da cidade. Um moço a cavalo ia ao lado do
último carro. Era Fernando, que acompanhava o carro de Lucila,
onde iam também Constança e Júlia.
Eis-nos finalmente, minhas leitoras, no fim do Capítulo VIII.

XVI
Quando se tem a alma doente, a vida é um pesadelo de louco,
uma coisa sem sentido. O passado é um montão de ruínas, a expressão
do pó, a linguagem das cinzas, a ideia do nada; o futuro, um túmulo
destampado, onde somente se vê no fundo vermes famintos roendo
os ossos podres dos cadáveres.
O tédio é então a única animação do espírito, e o coração
parece morto. Vive-se, mas vive-se sem uma ilusão, sem um sonho,
sem uma crença – ateu às vezes –, quase sempre espectador satírico
dessa farsa ridícula, que tem por palco o mundo.
Quando já se tem gozado, ao meio dia da vida, as decepções
atormentam; são sempre um infortúnio. Mas aos vinte anos, quando
só se tem tido desejos, sem se ter tido um gozo, aos vinte anos uma
decepção dói horrivelmente: desseca o espírito; endurece o coração;
vai matando de desesperação, se não mata instantaneamente.
É quando se deve ser fatalista. Sim, porque se há de, como
eu, consagrar a infância inteira a uma menina por uma inclinação
irresistível da natureza, nessa idade em que não se sabe compreender
os encantos de uma mulher; porque se há de acompanhá-la passo a
passo na carreira de sua vida, vê-la crescer como o beija-flor que se
empena, como a rosa que encrespa suas pétalas, votar-lhe então um
amor imenso e profundo, e depois... E depois encontrá-la um dia
em sua passagem, imagem de indiferença de olhar de gelo, de seio
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de mármore, sem uma palpitação que lhe estremeça as rendas da
camisinha de seu vestuário?!
Por que havia eu de alimentar uma esperança toda a minha vida,
amar tanto uma mulher, descorar ao som de sua voz, ficar trêmulo
ao contato de suas roupas perfumadas, cego quando a fitava, mudo
quando queria falar-lhe, louco quando lhe beijei uns fios perdidos
de seus cabelos, e depois... E depois, morto de saudades, encontrá-la
um dia num baile, esquecida e feliz, enquanto eu sentia a mente
esvaziar-se dos únicos sonhos que teve, despedaçar-se a esperança de
tantos anos, e o coração estalar de dor dentro do peito, que inda há
pouco o tinha sentido bater de felicidade?!
Tenho sofrido muito, sem ter ao menos o consolo de poder
despedaçar esse amor, de esquecer as saudades do passado, de poder
amar outra mulher cujo amor me distraia; sem ao menos minha
razão conceder-me o prazer de queixar-me e de culpá-la, e o coração
o impulso de desejar-lhe remorsos e sofrimentos. Ao contrário:
eu vi-a triste um destes dias e à noite escrevi este verso no meio de
outros de uma poesia que intitulei
Tão triste
Na dor que vai gastando minha vida
Um consolo somente me alentava;
Inda tinha um prazer no fundo d’alma:
Era vê-la sorrir, quando eu penava.

Se ela amasse-me ainda e pudesse justificar-se de minhas
suspeitas, eu poderia ter no mundo ainda um verdadeiro momento
de felicidade. Eu viveria mesmo talvez muito; não morreria tão
moço como pressinto. Não é exaltação de romantismo; não
zombem. Quando na minha idade não se tem um desejo no futuro,
quando todas as glórias, todos os gozos apresentam-se de antemão
a uma imaginação jovem, como um quadro desbotado, como uma
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pintura ridícula e fútil, é porque a alma pressente o termo de sua
peregrinação na terra.
Não zombem. Quando tão moço ainda, passa-se indiferente pelo
meio de todos os prazeres, entrega-se a todos eles e não se encontra um
gozo; insensível a tudo, sem um estremecimento ao contato de uma
beleza, sem um desvanecimento de vaidade a uma confissão de amor –
já gasto e enfastiado sem ter gozado. Não zombem, que é o instinto da
morte que se mostra, um anúncio lúgubre do túmulo precoce. Sim, não
zombem. Nesse tempo descuidoso da mocidade, aos vinte anos, sentir-se
uma saudade extrema e profunda de sua mãe – junto dela e ouvindo sua
voz –, uma saudade de fogo insaciável defronte de sua imagem sagrada,
é a despedida eterna, os adeuses instintivos do coração de um filho.
Contudo, se ela me tivesse amado, eu não teria essa febre do
espírito que consome minha vida, esse enlanguecimento (sic) d’alma
que me mata de tédio. Eu teria ambições de glória, pressentiria
um futuro cheio de galas e de flores. Ela que o diga como eu sabia
amá-la, e eu tinha ainda no coração muito amor para dar-lhe.
Hoje perguntem-lhe se não acha impossível amar-me. Desde
que existe um segredo entre dois corações que se amam, desde que
um deles se tem podido resolver a ocultar ao outro uma só ideia, o
encanto rompeu-se, a felicidade está destruída. O arrebatamento,
a injustiça, a distração mesmo se prepara, mas a dissimulação lança
no amor um elemento estranho que o desnatura e o mata a seus
próprios olhos. É um pensamento de um homem grave posto nas
palavras de um moço amoroso de seu romance; devemos aceitá-lo,
é de Benjamin Constant, na boca de Adolfo.
Eu sempre tive esse pressentimento. Nas minhas horas mais
felizes essa ideia fazia de repente parar-me no coração as pulsações
do contentamento e trocar-me o tremor da emoção alegre pela
imobilidade da dor repentina. Se o pensamento de uma decepção
torturava-me assim, como não deveria sofrer diante da realidade?!
Mas já me ia habituando ao meu padecimento, porque a via
contente e feliz. Mas quando a vi triste, a púrpura perfumada de
494

Romances-folhetim românticos:
Ficção e subcanonicidade no século XIX brasileiro

sua boca divina um pouco empanada pela ausência do sorriso que
a dourava sempre, tudo que eu senti nos meus momentos mais
apaixonados dos dezoito anos, toda a veemência de idolatria que me
excitou a santidade de sua imagem nos primeiros tempos de meus
amores, tudo renasceu em minha alma fraca e gasta pelo sofrimento,
como um raio ardente do sol depois da tempestade vem reviver a flor
abandonada da campina fechada pelo vendaval, para ressecá-la com
a ardência de sua luz.
A tristeza dava a seu semblante uns toques de divindade. Tinha
as tranças adoradas caídas sobre os seios divinos resguardados pelas
cassas azuladas da berthe de seu vestido. Quase que me ajoelhei,
pensando-a o meu anjo da guarda que me aparecia triste por não
poder valer-me. É bem verdade que a mulher que chora tem atrativos
irresistíveis; que quanto mais sua alma se eleva para o céu, mais o seu
corpo se cobre de graça.
...............................................
Calou-se.
Tudo isto que tendes lido, minhas leitoras, é uma espécie
de “lamentação de Jeremias”, com o que o monomaníaco do
romancista atormentou-me os ouvidos uma dessas noites passadas.
O narcótico foi em uma porção tão desesperada, que me produziu
o efeito contrário: tive uma insônia. Ao menos, se o meu maldito e
eterno conversador se tivesse ocupado do romance, dava por bem
empregada, por vossa causa, essa noite mal passada. Mas, como
vistes, ele ocupou-se simplesmente de sua “importante” vida. Se há
de fazer como eu?! Mas não; leva todo o santo dia, e quando Deus
quer, entra pela noite a descompor o mundo. Ele é quem fica de
pior partido, porque ele só a passar descomposturas no mundo, e
o mundo inteiro a desandar-lhe outras tantas, quem ficará mais
descomposto?
Acreditastes em tudo que ele disse? Tenho-vos em melhor
conta. Pensa ele que nos há de impingir caraminholas dessas, mas
está enganado – pelo menos comigo e minhas leitoras. Eu também
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amei muito; fui desprezado, não sei se por infame, mas creio antes
que foi pela razão por que todos o são. Entretanto vou vivendo
sofrivelmente: desfruto o próximo quando posso; não perco o meu
teatrinho lírico; olho muito para um rostozinho da quarta ordem,
em que me embebo todo; aprecio com gosto o sorvete e a valsa nos
bailes a que vou e sigo agora um sistema de namoro muito diverso
do que seguia, com o qual me tenho dado muito bem, porque me
livrou do maldito incômodo de ter ciúmes e sonhos, que dantes me
tiravam o sono.
Nos bailes mascarados, por exemplo, diverti-me a grande; não
perdi nenhum. Por sinal que foi num deles (já é tempo) que ouvi a
continuação do romance, de um modo que eu não esperava e que
também vos surpreenderá.
No domingo, primeiro dia do Carnaval, estava eu no
Provisório, trajado com a minha sobrecasaca e sem máscara,
quando um Pierrot, essencialmente desfrutável, depois dos
desfrutabilíssimos ou competentes pulos e cumprimentos, disse-me
em tom de persiflage que uma moça de um camarote da segunda
ordem me tinha mandado chamar. Não havia nada mais natural
e crível. Dava-me com tantas que lá estavam, que bem podia ser
que alguma quisesse dizer-me alguma coisa. Mas, por desconfiar
do bom gosto das espirituosidades dos nossos máscaras, supondo
que o tal Pierrot quisesse divertir-se à minha custa, fazendo-me
entrar num camarote onde ninguém me conhecesse, nem me
tivesse mandado chamar, respondi ao “marreco” que, não só não
ia, como que não me continuasse a aborrecer com tal graça, que eu
estava disposto a mandá-lo plantar couves na horta do avô (não sei
quem me ensinou isto), e a quebrar-lhe a “lata” ali mesmo, apesar
da máscara de arame. A minha valentia é crível, não só porque,
desconfiado como sou, “subi a serra” com a tal brincadeira, como
também porque onde há muita gente não se briga.
O Pierrot, parece que atordoado com essa resposta
inesperada, foi-se esgueirando mansamente, meio desconfiado,
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e em pouco tempo sumiu-se totalmente de minha presença. Cinco
minutos depois, quando já o tinha esquecido, veio ter comigo e
mostrou-me um camarote do lado esquerdo da segunda ordem,
onde distingui, graças ao grau onze de minha luneta, que um
dominó amarelo me acenava. Olhei para os lados, voltei-me para
trás, mexi-me e remexi-me, realmente incomodado, mas por fim
verifiquei que o aceno era dirigido a mim mesmo. Logo que me
convenci disso, dirigi-me para lá. Acompanhava-me um certo
receio, não sei mesmo de quê. O fato é que a aventura não me
quadrava muito. Há muita moça nesta minha terra, da pele do
diabo, como diz o povo, e podia-se me fazer sair de lá zunindo,
a mim que me tenho em conta de rapaz sério e que tenho o bom
defeito de ser susceptível, principalmente quando desconfio que
querem lançar-me o ridículo.
O Pierrot acompanhou-me até o camarote e despediu-se
na porta. Tive minhas vontades de também voltar: não estava
me agradando muito a historieta; sou pouco amigo das coisas
misteriosas, para o que, confesso o meu fraco, tenho muito pouco
jeito. Mas resolvi-me: tirei o chapéu, ruguei o sobrolho por causa
das dúvidas e entrei. Achei-me face a face, ou antes defronte do
dominó que me tinha acenado. Foi quando reconheci que aquelas
sedas amarelas, quase sem talhe, caíam sobre um molde de estátua,
sobre um corpo voluptuoso de uma bela mulher. E tinha cá comigo
que ela devia ter fórmulas morenas, cabelos negros, olhos grandes e
lânguidos – talvez porque esse é o meu tipo das belezas voluptuosas.
Tive pena que um pouco de seda azul bordada, sem expressão
ou com a expressão dura e estúpida de máscara, tapasse aquele
semblante por força formoso e expressivo.
Ela estendeu-me graciosamente uma mão pequena, escondida
na fina luvinha de pelica branca, que eu beijei do melhor modo que
pude, balbuciando automaticamente uma saudação de boa noite,
de tão atordoado que me deixou o perfume e a quentura deliciosa
daquela mãozinha gantée.
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O caso é que me pensei alguma coisa assim parecida a
conquistador, mas me faltava o sangue frio, talvez pelo pouco
hábito. E faltava-me em tal quantidade, que fiquei feito um dois de
paus de cartas portuguesas, pregado na cadeira, estúpido e mudo
como um boneco de papelão. Ela conheceu naturalmente o meu
estado deplorável, porque eu suava como um pobre diabo postado
ao meio dia junto de uma fogueira e tinha um maldito pigarro
que “atrasava-me o capítulo”, dando a conhecer o meu profundo
e estupendo enfaretur. Por fim, sempre achei um cumprimento
muito banal para dirigir-lhe, que em fundo era um pedido para que
tirasse a máscara. Não reproduzo a fórmula, por uma razão muito
simples, para não vos pregar uma peta. Bem haveis de reconhecer
que, enfiado como eu estava, não podia decorar as palavras de que
usei. Só sei que ela não tirou a máscara e, dirigindo-se a mim, ouvi
numa voz de acentuado doce, mas triste, esta frase que me restituiu
a calma, pavoneando-me a vaidade:
- Eu sou assinante do Jornal das senhoras e uma das mais
constantes leitoras do seu romance Um amor de mulher. Basta que
me conheça por isso.
- Mas, minha senhora, respondi, não sou eu quem o escreve;
o autor assina-se X. Y., e eu me chamo...
- Isso não prova; pode ter razões para querer guardar o
incógnito. Além disso, eu sei positivamente que é o senhor mesmo.
E me disse tais coisas, que era uma asneira persistir em negar.
Além de que ela exigiu a minha palavra de honra para confirmar
o que dizia em prova de que não era o X. Y., o que eu não podia
dar, acrescentando que se me daria também a conhecer depois, se
eu o confessasse, pois que tinha muito interesse em perguntar-me
algumas coisas a respeito.
Tudo, e principalmente a curiosidade de saber de quem era essa
voz entristecida que me falava, fez-me declarar a verdade.
- Agora diga-me, tornou ela com uma familiaridade que me
agradou, há realmente nesse romance dois romancistas, ou por
498

Romances-folhetim românticos:
Ficção e subcanonicidade no século XIX brasileiro

outra, duas pessoas diversas – uma que conta e outra que escreve –,
ou é um modo que o senhor escolheu de narrar esse fato?
- Há duas pessoas diversas, minha senhora. Eu, que escrevo o
romance, não sou o mesmo que tem o álbum, onde ele é contado,
e que mo reproduz tal qual leu; de sorte que no romance só há minha
a redação, e daquele que me conta só há a leitura do fato.
- Mas quem deu a esse moço o álbum, ou como ele o adquiriu,
tornou o dominó?
- Não sei, minha senhora, mas ele já prometeu dizer, como há
de estar lembrada, se tem lido tudo quanto tenho escrito no Jornal
das senhoras.
- Mas ele conheceu a família de Lucila e as outras personagens
do romance?
- Pelo menos conheceu a senhora D. Margarida, pelo que disse
num dos primeiros capítulos, falando dela a respeito de fazer muito
bons doces, o que ele confirmava, chamando como testemunha o
seu bom gosto, que se satisfez nas muitas vezes em que enterrou-se
na boa canjica do norte feita pelas próprias mãos dela. Não afianço
porém que ele tenha conhecido Fernando, Lucila, Júlia, etc., etc.,
porque podia-se ter dado com a velha em tempos mais próximos,
quando essas pessoas já não estivessem em Pernambuco.
- Muito bem, senhor X. Y., fico-lhe muito obrigada pelas suas
informações, mas não quero lhas ficar devendo. Se me permitir,
pagarei na mesma moeda.
- Não compreendo, minha senhora.
- Sim; contando-lhe o Capítulo IX. Entende-me agora?
- Mas como, se a senhora não sabe o fato!
- Fica por minha conta.
- Só se o romancista contou-lhe. Mas a senhora não o conhece,
e além disso ele é tão preguiçoso que a mim, que ando todos os dias
atormentando-o para que me acabe de contar o romance, ainda não
o fez. Talvez haja alguma combinação entre a senhora e ele, e que,
para pô-la em execução, a senhora tenha fingido não conhecê-lo.
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- Dou-lhe minha palavra de honra que nunca o vi.
- Não posso atinar então como a senhora sabe de um fato
passado em Pernambuco há tantos anos, e tão particular, que é
quase um segredo de família: pelo que até concordamos trocar os
verdadeiros nomes por nomes supostos.
Quando dizia isto, uma suspeita passou-me rápida pela mente,
mas eu não tinha dados para fundamentá-la. Além disso, apagou-se
de repente ao passar-me esta outra que me fez corar: quem sabe,
pensava eu comigo, se essa moça não esteve me debicando e quer
agora dar remate ao pagode que tomou à minha custa?!...
Alguma de vós, pelo contrário, talvez por não ter estado no camarote,
esteja desconfiando que o dominó fosse o romancista fingindo-se
de mulher. Mas, de já, vo-lo afianço que não. Porque, quem quer que
seja, me falava numa voz natural, tinha brincos, seios e tudo que vos disse
anteriormente. Se conhecêsseis o romancista, riríeis como loucas dessa
suspeita: não porque ele seja horrendo, mas porque nunca vi ninguém
mais sem jeito de ser mulher do que ele. Nasceu para marmanjo. Essa
desconfiança nem a tive na ocasião; estava ocupado pelas outras, quando
o dominó interrompeu-me em minhas reflexões íntimas, dizendo-me:
- Se quiser ouvir agora, puxe a sua carteira para tomar os
apontamentos que julgar necessários.
- Pois não, minha senhora, pode começar quando quiser, mas,
como confio em minha memória, dispenso apontamentos. Tenho até
grande curiosidade de ver de quanto é capaz o espírito da moça, se
por ventura a senhora, contando esse capítulo, só pretender mostrar a
maneira por que acabaria o romance, se ele fosse seu. Já há um exemplo,
não muito infeliz, da “mão do finado” que continuou o Monte Cristo de
Alexandre Dumas. Por isso não é de admirar que uma moça espirituosa,
querendo terminar um romance que é feito por um estudante, tenha
um êxito feliz. Prometo até, ainda que o capítulo que a senhora vai
contar não pertença realmente ao fato, publicá-lo com essa declaração
no Jornal das senhoras, para mostrar de quanto é capaz a imaginação de
uma minha patrícia. Só sinto que não seja originalidade.
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- Pois bem, se desconfia, consulte o romancista e veja se o que
lhe vou dizer não é exato e verdadeiro, e se é apenas um capricho ou
um devaneio de minha imaginação.
- Muito bem; sou todo ouvidos.
- Que horas são, perguntou-me ela?
Abri o meu relógio e respondi:
- Onze horas da noite.
- Talvez não lhe possa contar hoje todo o capítulo, mas eu lhe
direi onde moro, e aí o senhor me conhecerá e ouvirá o resto, se não
puder acabar de contar-lhe agora.
- Sim, minha senhora, e desde já agradeço esse oferecimento.
Estávamos inteiramente sós, e houve um momento de silêncio.
O dominó rompeu-o primeiro, perguntando-me:
- Onde ficou o romancista no fim do Capítulo VIII?
- Na reconciliação de Lucila com Fernando, respondi eu.
O dominó arrancou um suspiro e balbuciou:
- Daí data o infortúnio de Júlia.
Depois levou aos olhos o seu lencinho de cambraia, suspendendo
a máscara, e disse lentamente: Capítulo IX: O CASAMENTO.
Eu cruzei os braços e numa doce contemplação desse corpo
de sedas, ao som de uma voz entristecida, ouvi impressionado essa
narração, às vezes tão repassada de dor, que eu mesmo, que tenho o
coração duro e seco como osso, derramei uma meia dúzia de lágrimas,
com todo o cuidado, dentro de um vidrinho, que vou oferecer ao
Beaumelly como uma perfumaria esquisita para ter na vidraçaria da
“trança monstro”, com o expressivo nome de essência de ternura.

XVII
Ela repetiu:
- Capítulo IX: O CASAMENTO.
Há quase dez anos, a estas mesmas horas, passava-se no quarto
de uma moça uma cena triste e solene: era o passamento de uma
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donzela. Reinava nessa câmara fúnebre um silêncio lúgubre: a dor
funda tinha calado todos os gemidos, secado todas as lágrimas,
petrificado, como estátuas lívidas de mármore, esses vultos que,
pregados junto ao leito de morte, contemplavam desvairados a
imagem pálida dessa linda moribunda de dezessete anos.
Só ela sorria aos acenos de Deus. De um lado, uma mulher de
joelhos rezava louca – era uma mãe, coitada! Ao menos assim não
assistiria ao último soluço de agonia de sua filha. De outro lado, um
velho vergava a cabeça para o chão, como essas estátuas colocadas
à beira das sepulturas – era um pai que bebia a morte nas luzes
lívidas dos olhos quase mortos dessa menina, seus maiores amores
no mundo.
Junto dele, um moço pálido e profundamente triste amparava
ante seu peito gelado uma cabeça loura de quinze anos, como o
cipreste das catacumbas ampara a fronte entristecida do anjo dos
túmulos, ou de uma dessas sombras brancas e melancólicas do
cemitério, que vêm adormecer alta noite ao sombreado misterioso
dessa árvore do infinito, ouvindo-lhe o ramalhar da folhagem, que
geme os ais dos mortos. Esse moço era Fernando; a moça era Lucila;
Júlia estava sentada à beira do leito; e Constança... Ai!... Era ela quem
morria como um cisne branco; como a pomba dos bosques; como a
rosa dos vales; como a bonina das várzeas; como a espuma das ondas;
como uma estrela no céu; como uma virgem de Deus na terra.
Ela teve também um coração cheio de amor para sentir-lhe a
morte. Ah! Foi talvez quem sofreu mais. Mas em recompensa ela
deu-lhe o seu derradeiro olhar, que o último pensamento da virgem e
a última palpitação de seu seio é ainda o seu amor; o último adeus da
terra, a sua última palavra; o seu último suspiro é ainda ele, porque
é balbuciando o nome de seu amante que a virgem se apresenta a
Deus, como se a primeira resposta que deva dar seja: eu cumpri a
minha missão; amei, Senhor.
A entrada de Deus na câmara desse anjo veio solenizar a dor que
engania de tormento a alma de um pai, de uma mãe, de um irmão e
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de um amante. Constança ungiu-se. Quando o pálio saiu, ela lançou
o seu olhar de santa para todos, demorou-se em seu pai, e balbuciou:
- Júlia... eu... te... peço... que... de...sis...tas.
Calou-se. Parecia que dormia. Depois seus olhos brilharam de
novo: ela sorriu e morreu.
O dominó parou soluçando. Eu pedi-lhe que não continuasse
essa narração que a afligia tanto.
- Quem era essa mulher, que assim chorava por contar o
episódio de um romance que ela sabia, perguntei-me a mim mesmo?
Ela continuou:
- Constança morreu. Para que descrever o luto de sua família?!
Seria encravar uma página negra neste livro tão alegre de seu romance.
Assim pois passou-se um ano, em que as pessoas que a tinham
amado só tinham lágrimas quando se encontravam. Só mencionarei
desse tempo a formatura de Fernando. Oito dias depois da morte de
sua irmã, coube-lhe pelo número de sua matrícula a ocasião de fazer
ato do quinto ano. Os acadêmicos desse tempo que digam o que
sentiram quando, no discurso de agradecimento a seus lentes, ele
pronunciou essas palavras, pálido de dor, todo vestido de preto, com
sua bela e inteligente cabeça pendida sobre o peito:
- Senhores, eu tinha uma irmã; hoje seus braços me cingiriam.
Eu teria um beijo puro, um sorriso de alegria, uma palavra de
parabéns de seus lábios inocentes. Morreu! Consenti pois que no
meio de vós, neste momento solene de minha vida, eu derrame uma
lágrima de saudade sobre essas flores que me cercam.
Nesse dia ele não quis encontrar-se com sua mãe. Seria
recordar-lhe as conversações de Constança, em que ela dizia que o
seu toilette do baile da formatura de seu irmão seria inda mais rico e
mais apurado que o do dia de seu casamento, porque maior era o seu
prazer e contentamento.
Passou-se um ano, como disse. Um dia Fernando entrou no
quarto de Júlia. Achou-a adormecida, com a cabeça recostada nos
braços que se apoiavam sobre o mármore de uma escrivaninha, onde
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parecia que tinha levado a escrever. Ele viu um papel junto de suas
mãos, onde leu em cima “Fernando”, ainda molhado de lágrimas e
escrito em letras trêmulas.
Refletiu que não seria indiscreto em ler uma carta que lhe
era dirigida e, além disso, ele tinha grande necessidade de saber
os pensamentos íntimos de sua prima sobre o objeto que mais a
ocupava: o seu casamento. Tirou o papel e sentou-se num sofá. Júlia
permaneceu adormecida. Ele leu:
“Fernando,
Eu sempre te amei muito. Desde menina que me acompanhou
uma esperança; mas ela gelou-se no meu coração ao ruído resfriado
de uma voz destacada de um túmulo. Pareceu-me uma ordem de
meu pai, que ecoava nestas palavras de Constança: ‘Júlia, eu te peço
que desistas’...
Que hei de fazer?! Não devo ser egoísta; se me amasses... Eu sei
que deves retirar-te de Pernambuco; tens uma carreira a seguir. Sei
também o que se passa em ti. Conheço que sentes que deves cumprir
tua palavra de honra e que hoje sabes que a desistência que eu fiz foi
fingida. Mas eu – é por isso que te escrevo... Eu não poderia dizer-te
face a face, não teria forças para lembrar-te a última vontade de tua
irmã. Casa com Lucila, e adeus; adeus para sempre Fernando. Só te
peço que creias que eu morrerei te amando.
Júlia.”
Quando ele lia estas palavras, “casa com Lucila”, Júlia acordou
sobressaltada.
- Que mau sonho, meu Deus, balbuciou ela!
Fernando meteu o papel no bolso de seu paletó e levantou-se.
Foi quando ela sentiu que ele estava no seu quarto.
- O que sonhavas, Júlia?
- Nada, respondeu ela corando e procurando sorrir. Além disso,
que te importam meus sonhos, meu primo?
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- Muito, Júlia. Eu preciso que tu me ames.
A estas palavras ela teve um movimento que exprimiu alguma
coisa. Foi um mistério de sua alma que se expandiu; só ela e Deus o
soube. Fernando só pôde perceber a lágrima que se lhe desatou dos
olhos e esta resposta bem frisante:
- Não, não precisas. Eu não devo casar-me contigo.
- Ouve-me, Júlia, e o que te vou dizer é um pensamento
profundamente meditado, é uma reflexão de todos os dias e que me
ocupa a todas as horas. Se não me amasses... Mas eu sei que não é por
impulso de teu coração que me desligas de meu comprometimento.
Sei de todos os motivos que te obrigam a essa desistência: eu li a
carta que escrevias, quando adormeceste. Eu quero te convencer
que é superstição sujeitares-te à última vontade de Constança: bem
sabes como ela me amava!
- O moribundo, atalhou Júlia, é elucidado por Deus.
- Não creias. O moribundo é um corpo abatido apenas,
o invólucro de uma alma enfraquecida, e sua última vontade é a
sombra de um desejo que não se realizou, somente. Não penses,
Júlia, que eu me aproveitarei de protestos para livrar-me do meu
compromisso; faze justiça ao meu caráter. Eu dei a minha palavra de
honra, jurei-o junto ao leito de morte de teu pai, venho hoje te dizer
que é tempo de cumprir o meu juramento.
- Oh, não devo! Eu prometi também junto a um leito de morte.
Embora não pronunciasse uma palavra, Deus ouviu o juramento
que fiz a Constança dentro de minha alma. É tão sagrado como o
teu, mesmo me provaste há pouco a grande obrigação que ele impõe.
- Então, Júlia...
- Casa com Lucila, que te merece também, porque te ama
tanto como eu.
- Não; embora lhe vote um amor que eu mesmo não
compreendo, grande e santo como um sentimento divino, eu não
me casarei com ela e com ninguém enquanto não te casares. Tenho
de partir. Para onde for, lá esperarei pela tua resposta.
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Fernando saiu do quarto.
Júlia consultou sua tia. Expôs-lhe tudo [o] que acabei de narrar
e, como mulher, igualmente tímida e submissa à sua consciência, a
senhora D. Ana aconselhou a Júlia que entrasse num convento, para
assim evidentemente convencer a seu primo que nada havia capaz de
fazê-la apartar-se do que lhe tinha pedido Constança.
Em poucos dias Júlia era freira. Devia professar daí a um mês.
Foi quando Fernando, tendo de partir para a Europa em um vapor
que devia sair em quinze dias, foi pedir Lucila em casamento.
Desde aquele dia que passou na chácara de Cecília, ele começou
a frequentar mais assiduamente a casa do senhor Samuel. Quando
porém foi percebendo que a desistência de Júlia não era sentida, e
principalmente depois da morte de sua irmã, diminuiu suas visitas.
Teria visto Lucila de então umas duas ou três vezes, mesmo em
virtude de ter acompanhado sua família para fora do Recife.
Nesse dia, porém, em que ele foi pedir a mão de Lucila, achou
o senhor Samuel gravemente doente, e sua filha à cabeceira de seu
leito. Reconheceu que a ocasião não era própria. Conversou sobre
outras coisas e pediu licença para retirar-se no fim de um quarto
de hora. Lucila acompanhou-o até uma sala próxima ao gabinete
de seu pai, aproveitando um momento em que o senhor Samuel
parecia adormecido.
Estava tão tristezinha, tão divina com o seu toilette desalinhado,
que Fernando não teve ânimo de falar-lhe nesse momento de seu
amor. Ela sofria tanto, infundiu-lhe tal respeito a santidade de sua
imagem, que ele nada diria, se ela não lhe perguntasse quando partia
para a Europa.
Fernando compreendeu essa pergunta; ela incluiu essa outra:
quando se casa? Foi então que ele disse-lhe o fim de sua visita,
contando-lhe tudo que se havia passado entre ele e Júlia. Mostrou-lhe
a sua carta e fez sentir a Lucila o sacrifício indizível a que essa pobre
moça se tinha sujeitado por causa dela. Fernando retirou-se nesse
dia, prometendo voltar quando seu pai estivesse bom.
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Lucila tinha um louco amor por ele. Ela esqueceu um momento
a dor que lhe causava a moléstia de seu pai, para embriagar-se da
alegria que lhe havia dado essa notícia. Quantas promessas não fez
ela com a fé evangélica pelo restabelecimento de seu pai?! Deus
ouviu-a, que as virgens são anjos; no fim de quinze dias o senhor
Samuel estava completamente restabelecido.
O dia do casamento foi designado. Lucila pediu à sua mãe
que desejava ver Júlia. A senhora D. Margarida levou-a ao convento
de..., e as duas amigas conversaram muito tempo. Muitos desgostos
não teria havido se não fosse essa visita!
Quanto amor! Quanta generosidade havia nas palavras dessas
duas moças! Júlia permaneceu a mesma; rejeitou a desistência de Lucila
e só pediu-lhe que a deixasse ir ao seu casamento. Despediram-se
chorando e aprazaram um encontro para esse dia solene.
A 22 de dezembro de 1845, na sala de baile do senhor Samuel
estava armado um altar. A casa estava cheia de gente. O relógio
grande soou meio dia; os convidados entraram na sala e esperaram:
um casamento ia ter lugar.
Um momento depois apareceu Lucila. Estava radiante de
beleza e de castidade. Ainda não houve uma noiva mais linda no
mundo: era uma santa; era um anjo; era, meu Deus, uma noiva –
a virgem no seu último dia!
Um moço trajado todo de preto foi-lhe ao encontro,
deu-lhe a mão e conduziu-a ao altar. Era Fernando. Daí a pouco
estavam casados. O senhor Samuel e a senhora D. Ana foram
os padrinhos.
Às últimas palavras do padre, ouviu-se um grito saído do meio
da multidão. De quem era? Júlia tinha desfalecido, mas, antes que
alguém se lhe chegasse, ela voltou a si. Ficou calma e sorriu.
O susto que produziu se foi serenando pouco a pouco. Lucila
sentou-se entre ela e Fernando, e todos três a uma voz disseram-se,
depois de um momento de silêncio:
- Só falta aqui Constança.
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Pareceu que estas palavras despertaram alguma lembrança
em Lucila. Por um movimento sobressaltado tirou uma cartinha
do seio e entregou-a a Júlia, pedindo-lhe que só a lesse depois de
passadas duas horas. Tornou-se pálida repentinamente e, dando o
braço a Fernando, disse-lhe que queria revelar-lhe um segredo. Ele
acompanhou-a.
- Fernando, disse ela em seu gabinete, recostada a seu ombro,
casei-me envenenada: eu morro por Júlia. Sejas o seu esposo.
Sacrifício por sacrifício, a morte d’alma pela morte da vida.
Ainda não tinha terminado estas palavras, que se manifestou a
primeira convulsão produzida pelo arsênico.
Um médico, que estava presente, desenganou-a apenas a viu.
Mas o amigo de Fernando, esse moço que tinha amado Constança,
era também médico, não desanimou. Empregou todos os seus
esforços, todos os contravenenos mandados pela ciência.
Houve um momento em que todos julgaram que ela tinha
morrido. Ai! Como doía vê-la assim amortalhada com seu vestuário
de núpcias... Seu anel de esposa pendia-lhe do dedo, como o
dessa filha de um velho, conde de Saverdun, que os habitantes
do lugar mostram ao viajante da Itália, embalsamada com os seus
ornamentos de noiva e a cabeça pendida no meio das flores de
laranjeira de sua grinalda.
Ela estremeceu, olhou para todos e pronunciou estas palavras,
dirigindo-se a Júlia:
- Adeus, Júlia. Ama-o como eu amei-o. Foi em tempo; ainda
não professaste.
Seguiu-se a segunda convulsão. Ela apertou o corpo de
Fernando balbuciando como a Stoltz na Favorita:
- Adeus, Fernando. Nós nos reuniremos no céu.
Houve um momento de confusão e de pranto. Todos fixavam a
fisionomia do amante de Constança, que com sua mão firme e hábil
tomava o pulso da moribunda, acompanhando-lhe as derradeiras
pulsações. Dessa convulsão dependia a vida ou a morte.
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Cinco minutos correram assim. Uma ocasião, uma lágrima
pendeu dos cílios desse moço; houve uma consternação geral.
Só Fernando, lívido e imóvel, esperava uma palavra decisiva dos
lábios de seu amigo. Um instante depois, o moço largou o lindo
braço gelado de Lucila e fitou-o sorrindo:
- Salva, exclamou ele!
Fernando soltou uma gargalhada de louco e caiu de costas
sobre o tapete.
De feito, Lucila foi dando sinais de vida e, quando os grandes
médicos de Pernambuco chegaram, ela já estava inteiramente livre
de perigo. Ocuparam-se mais de Fernando.
Como estas palavras de Julieta, depois do seu envenenamento
aparente – Where is my Romeo –, as primeiras palavras de Lucila foram:
- Onde está meu Fernando?
E como ela, Lucila encontrou-o imóvel e inanimado a dois
passos de si. Mas ela foi mais feliz que Julieta: Romeu estava morto;
Fernando vivia.
A alegria produziu nele o que a dor não tinha podido fazer.
Ele estava afeito ao sofrimento e desabituado ao prazer. O choque
da felicidade do salvamento de sua Lucila espasmou-o como um
cadáver – tinha sido apenas um ataque cataléptico. Mas quando a
voz fraca de Lucila ressoou aquelas palavras aflitas: “Onde está meu
Fernando?”, ele reviveu, como a brasa coberta de cinza, ateada pelo
sopro agitado da brisa.
Tinha chegado o momento; eram os dois entes mais felizes
do mundo. Quinze dias depois um navio fazia vela para os portos
da França. Uma moça e um mancebo recostados à abordagem
acenavam com seus lenços para um bote, que pouco a pouco se ia
afastando do navio em que estavam. A moça chorava; o mancebo
estava triste.
Eram Lucila e Fernando que partiam para a Europa e que
de bordo diziam adeus a seus pais e a Júlia, que tinham ido ao seu
bota-fora. Ia também com eles o amigo de Fernando, o salvador
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de Lucila, o amante de Constança. O comandante desse navio era
Carlos. Cecília tinha na sua primeira viagem uma boa companhia
a bordo.
O dominó calou-se. A orquestra do teatro tocava o “galope
infernal”; eram duas horas da madrugada. Quando ia saindo do
camarote, encontrei o Pierrot que entrava com uma menina de seis
anos. Disse-lhe adeus e retirei-me.
No dia seguinte bati a cidade inteira em busca do romancista.
Felizmente encontrei-o. Contei-lhe tudo, e o que o dominó
contou-me era realmente do fato.
- À vista do que me acabas de dizer, disse-me o romancista,
sorrindo maliciosamente, resta-me apenas abrir o Capítulo X:
CONCLUSÃO, que será uma espécie de epílogo.
- Pois bem, disse eu, sem compreender-lhe o sorriso. Seja o que
for, conta-me já.
- Não tens que ir à casa do dominó?
- Tenho.
- Eu irei contigo e te contarei em caminho o que falta, que é
muito pouco.
Fomos alugar um carro e partimos para Botafogo. No largo da
Lapa, o romancista repetiu: CAPÍTULO ÚLTIMO.
- Júlia, dois anos depois desses acontecimentos, casou com um
homem rico estabelecido aqui no Rio de Janeiro, para onde a trouxe
imediatamente.
Antes de ir para São Paulo, o ano passado, eu ouvi dizer que ela
ainda aqui estava. Procurei-a muito; afinal, encontrando um dia na
rua do Ouvidor com Guilherme, o primo de Lucila, ele levou-me à
casa dela. Eu já a conhecia de Pernambuco por tê-la visto em casa do
senhor Samuel, depois da partida de Fernando.
Ela teve muito prazer em ver-me, e estreitamos o mais possível
as nossas relações. Uma noite, conversando com ela sobre o passado,
conquanto soubesse por alto o fato desse romance, por conversar
sobre ele com a senhora D. Margarida, pedi-lhe que mo contasse
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esmerilhadamente. Ela respondeu-me que não podia, mas que
satisfaria a minha curiosidade. Foi buscar um álbum e deu-mo para
ler. Li e tornei a entregar-lho alguns dias depois.
- Compreendes agora porque pude contar-te esse fato com
todas as suas particularidades? Pois o li nesse álbum escrito por
Fernando. Aquele que Lucila deu-lhe para escrever na ocasião em
que recebeu o álbum negro.
- Mas como Júlia o possuía, perguntei-lhe eu?
- Lucila ofereceu-lho no momento da partida, como um sinal
de recordação eterna.
O carro parou e nós nos apeamos. O romancista tornou a sorrir
do mesmo modo que há pouco, mas eu nada compreendi ainda.
Entramos, mandamo-nos anunciar, e em pouco apareceu-nos
uma bela mulher de vinte e tantos anos, tal qual eu a tinha imaginado,
debaixo das sedas do seu dominó.
Trazia pela mão a mesma menina que eu tinha visto no teatro.
Cumprimentou-me primeiramente e depois, com familiaridade,
apertou a mão do romancista sorrindo, o que me surpreendeu.
Tinha uma fisionomia melancólica, a voz sempre entristecida
e um não sei quê revelava que ela não tinha sido sempre triste.
Conversamos muito e ouvimo-la cantar com expressão a bela ária da
Favorita: “Oh! Mio Fernando”.
Tinham chegado visitas, e uma ocasião em roda ela perguntou
ao romancista (eu já o tinha apresentado como tal, sem desconfiar
de nada) por que razão ele tinha dado ao romance o título de um
amor e não de dois amores de mulher. Ele respondeu que o seu título
compreendia tanto o amor de Lucila como o de Júlia.
Suscitou-se então uma questão entre as moças que estavam
presentes, e que também sabiam do fato, qual das duas tinha amado
mais, qual das duas fizera maior sacrifício.
Umas decidiam-se a favor de Lucila e outras de Júlia. Quem
tinha razão, minhas leitoras? Decidi também, mas a minha opinião
é que Lucila é a primeira personagem do romance.
Um amor de mulher
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No fim da noite o romancista chegou-se ao pé de mim e disse-me:
- Olha os quadros desta sala; depois folheia aquele livro que
está em cima daquela mesa redonda e vem me dizer o pensamento
que tiveste.
Fiz o que ele me disse e foi então que percebi tudo. O dominó,
minhas leitoras, era Júlia.
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A CONFISSÃO
DE UM SUICIDA

I
Eram onze horas da noite; uma luz mortiça esclarecia baçamente
o estreito espaço de um casebre de palha. As rajadas do vendaval,
que se introduziam na choça, faziam balancear uma lâmpada, que
rangia com o compasso dos guinchos dos mochos, e que se ouvia de
quando em quando por entre o rugido de uma trovoada infernal.
Quem aí entrasse nessa ocasião se julgaria dentro de um túmulo
cavado num deserto descampado em noite de tempestade.
Entretanto, num canto dessa habitação lúgubre, um moço
estava ajoelhado sobre a terra revolta de uma sepultura escavada de
fresco. Tinha os braços cruzados sobre o coração, a cabeça curvada
por uma meditação pesada e o corpo se lhe dobrava, como a hástea
de uma flor ao sopro da viração. Imóvel como a estátua das campas,
lívido como a face de um cadáver, se diria o anjo do cemitério orando
pela paz dos túmulos.
Junto dele havia uma urna de bronze, cinzenta como a poeira
da cova, da qual parecia desenterrada naquele instante. Era um moço
que representava ter vinte anos; mas vinte anos envelhecidos por
uma dessas mágoas que estalam a alma com suas crises de agonia.
Seus grandes olhos pardos tinham um olhar mórbido, como o
olhar do sonâmbulo – como o derradeiro golpe de vista do moribundo.
Seus cabelos compridos encobriam-lhe a testa, que revelava sua grande
inteligência. Sua cabeça era o busto do gênio, e quem lhe visse o
semblante diria que a palidez lhe tinha penetrado os músculos.
O campanário de uma aldeia vizinha soou meia noite, e os sons
lúgubres do sino vieram acordar do pesadelo em que jazia esse moço,
que há pouco o estampido dos trovões não tinha podido abalar.
Um suspiro dolorido anunciou o seu despertar.
A imobilidade da estátua se trocou no trêmulo bruxulear de
um círio, que esclarece uma essa de finado. Ouviu-se então uma
voz fraca, como um ai de donzela, e estas palavras pronunciadas na
prostração, com a solenidade do sentimento:
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- Eis chegado o último dia de minha vida. É mister cumprir
a última missão de meu destino. Depois... Consagrarei ainda um
momento à memória de minha mãe e só me restará morrer.
Calou-se. Passou a mão pela fronte, como quem apartava
uma ideia que lhe queimava o cérebro. Apertou o coração com um
punho de ferro, como quem pretendia quebrar o sentimento que o
atormentava; e hirto; e eriçado caiu de bruços, com os lábios colados
sobre a terra da cova...
Tinha desmaiado; dormia.

II
Ergueu-se de repente. Forte agora, com um passo firme e
movimentos desembaraçados, era uma imagem representando a
imortalidade: um desenho da ressurreição.
Seu rosto tinha a expressão do crime; os traços da vingança;
os toques de uma resolução implacável. Encaminhou-se a um
canto do casebre e suspendeu por um argolão de ferro o alçapão de
um subterrâneo.
- Vinde, disse ele com uma voz altiva, como uma ordem.
O moço sentou-se e cruzou os braços. Um momento depois
uma mulher apareceu no último degrau da escada do subterrâneo.
Era uma aparição diáfana, bela jovem e triste; desvanecida,
atormentada e palpitante, como uma dessas Arianes de Vanloo. Sim,
bela como o ideal da primeira afeição do poeta; como o anjo do
amor; como a estátua da beleza.
Sofria!... Em seu olhar lia-se a história do martírio – seu olhar,
que adormeceria a quem o contemplasse, infiltrando um sonho,
como um sonho de Chénier, como as ilusões do romantismo da
alma. E tão jovem ainda!...
Sobre suas pulseiras de ouro rolavam dois grilhões de ferro, que
lhe algemavam os braços, tão alvos e mimosos, como se fossem de
alabastro brunido, burilados pelo buril delicado de Canova.
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Seus ombros, que Balzac compararia com os da Vênus de Milo,
eram magoados por uma grossa corrente, cujo peso fazia-lhe dobrar a
cabeça: uma cabeça loura, como Benedetto nunca cinzelara no ouro.
Trajava um rico vestido de seda branca, um véu e uma capela
de noiva. A corrente que lhe atava a cintura, sua cintura de sensitiva,
machucara-lhe a larga fita branca, cujas pontas arrastavam no chão,
já sujas de lama.
Trêmula e tímida, seu aspecto era o de uma santa roubada
do céu e que se achava no inferno perante o trono de Satanás. Sua
fronte era doce e terna, como a flor da açucena, e suas mãozinhas
exprimiam uma súplica que os lábios não articulavam.
E esse homem não se enterneceu!... Ele talvez tivesse baixado
os olhos de propósito.
- Mulher, disse o mancebo, recomenda tua alma a Deus e
dize-me tua última vontade. Vais morrer à ponta de um punhal,
que minha mão te enterrará no coração. Fala!
A moça tremeu toda, como uma folha seca que a viração
despega do talo já murcho. Mas de repente, calma como a resignação,
sossegada como a tranquilidade, respondeu:
- Alfredo, protestas por tua honra que hás de matar-me. Eu te
revelarei minha alma neste momento.
O moço não respondeu, que essa voz o emudecera,
comovendo-lhe o coração.
- Prometes?
O semblante do mancebo já tinha retomado à sua expressão
criminosa, e sua fronte, agora ainda mais rugada, revelava com
mais força a sua resolução inabalável. Ergueu os olhos e, impassível
perante essa estátua de ternura, disse com uma fala cheia de raiva
e desdém:
- Mulher vaidosa, ainda crês que eu te ame?!... Ainda
desconfias que eu não tenha a coragem de vingar-me?!... Meu amor
converteu-se em ódio; e tu sabes como eu te amei. Queres uma
garantia de minha promessa?
A confissão de um suicida
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- Sim, disse a moça.
O mancebo fez uma pausa, como quem vacilava, e respondeu
rangendo os dentes:
- A minha vingança.
- Não é bastante, disse ela.
- Juro pelas cinzas de minha mãe.
- Ainda não.
- Oh, disse o mancebo no cúmulo da excitação!! Eu me traí,
embora a máscara da hipocrisia tapasse a teus olhos este semblante
que tantos anos estudaste. Pois bem! Juro matar-te, como uma
penitência para o remorso dos crimes que me fizeste cometer, porque
eu te amo ainda, mulher pérfida, como outrora eu amava a inocente
donzela que me recompensava.
- Agora sim, disse a moça com um sorriso nos lábios; ouve-me.

III
- Só tenho um remorso em minha alma, só tenho uma súplica
a fazer-te; mas... Consagra-me estes últimos momentos que tenho de
viver, tu que tens ainda tantos anos de vida; escuta-me.
Tinha doze anos quando te vi pela primeira vez... Num baile,
onde me pediste uma valsa. Talvez ainda te lembres que rejeitei tantos
pares para dá-la a um menino que trajava uma fardeta de marinha.
Duas lágrimas rolaram pelas faces do moço.
- Foi uma simpatia tão grande que te dediquei, que o tempo
que passou sem ver-te segunda vez, eu morria de saudades...
Minha consolação era no piano tocar essa valsa, ao som da qual
eu valsei contigo, no mesmo tempo talvez que a bordo de algum
navio a tocavas em tua flauta na solidão do alto-mar. Tu mesmo
mo disseste depois.
O mancebo arrancou um suspiro, e a moça prosseguiu:
- Ainda não sabia amar como uma moça, mas amei-te como
uma menina ama seu irmão.
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Só no mundo... Sem mãe, que não cheguei a conhecer, sem
pai, que tinha perdido antes de saber prezá-lo, reduzida apenas
aos retratos deles, eu te dei o primeiro amor de meu coração, um
coração que ainda não tinha sentido afeição alguma, nem mesmo
a de filha e irmã...
Oh! Como eu devia de te amar; como eu te amei! Como te
amei, Alfredo! Mais do que ninguém amou aos doze anos, que nessa
idade se tem mãe, pai e irmãos para se amar, e eu tinha só a ti.
A ti só, a quem eu consagrei meus únicos cuidados, em quem
eu pensava sempre, embora entretida a fazer meus crochês, meus
bordados ou a estudar minhas lições. Por quem eu orava em minhas
orações na missa e com quem eu sonhava todas as noites.
Se ainda não sabia amar como uma moça, amei-te como uma
menina ama seu irmão. E que amor mais puro, mais lindo, mais
santo o de uma irmã!...
Quantas vezes não me disseste que não querias que eu fosse
coquete, nem vaidosa, que querias que eu te amasse por ti só, que te
desse um amor desinteressado, sincero e constante...
E eu ouvia teus conselhos, e teus conselhos me persuadiam que
eu te amava como desejavas, porque o amor de irmã, o único amor
que eu tinha, o amor que eu sentia por ti era sincero, desinteressado
e constante.
Acostumei-me a amar-te assim, e quando cheguei à idade de
moça, reconheci a grande verdade de um escritor inglês, que li num
livro de teus apontamentos de literatura: quando dois indivíduos
se começam a amar, desde a idade em que não é possível conceber
AMOR, assemelham-se a um rio que tem cavado seu leito e que não
muda mais dele.
Mas eras sempre tu, Alfredo, o ente que eu mais amava no mundo.
E não foram sempre estas palavras que eu repeti, quando sentado junto
de mim tu me pedias que nunca te enganasse? Que não me odiarias se
algum dia do futuro te dissesse francamente não quero mais teu amor,
e que, ao contrário, nunca me perdoarias se te iludisse?!
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Eras tão ciumento, Alfredo. E entretanto te convenceste algum
dia que eu amava um outro?! Não me confessaste tantas vezes que
tinhas ciúmes, somente porque me amavas muito e julgavas-te
indigno de merecer o meu amor?!
Quando embarcavas, eu gastava o tempo da tua ausência a ler
tuas poesias e os romances que me designavas, ou a cantar alguma
modinha, cuja letra fosse composta por ti, e aquelas de que gostavas
mais. E quando acabava, parecia-me ainda ver-te junto de mim –
mudo –, mas com um sorriso que eu preferia a todos os aplausos que
me dirigiam.
Recordas-te de uma noite em que estavas enfadado e, sem me
dares atenção, te puseste a ler, enquanto me pediam para cantar?
Ainda me lembro que depois, quando me fui sentar ao teu lado, me
mostraste no livro que lias estas palavras, que eu copiei no fundo da
alma: “quando cantas, tua cabeça assemelha-se à nobre cabeça com
que Carlo Dolci quis representar a Itália”.
Era nessas ocasiões que eu me convencia que me amavas, porque
me contemplavas descuidado, que parecias a estátua da admiração.
O moço tinha a cabeça amarrada nos braços, os quais se
apoiavam sobre o encosto da cadeira, soluçando ansiado, que seu
corpo arfava de uma maneira espantosa!
- Oh, inda me amas, Alfredo! Arranca-me estas correntes
pesadas, para que eu tenha forças de contar-te a fase mais dolorosa
de minha história.
O mancebo levantou a cabeça. A febre lhe tinha secado as
lágrimas; sempre o mesmo semblante severo, sempre a mesma expressão
inexorável – apenas se diria que tinha envelhecido mais dez anos.
É que, disse Soulié, quando uma decepção não mata
completamente o sentimento, redobra a sua força no coração. É que
o amor, disse Chateaubriand, é o fogo que acende a tocha que ele
mesmo consome.
Quando esse moço contemplou essa mulher tão bela, e que ele
amava tanto, gemendo esmagada sob o peso dos ferros, era mister
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que fosse inflexível como a impiedade, para responder-lhe com uma
voz tranquila:
- Continua, disse ele, o sofrimento não mata, que eu ainda vivo.
Sua feição fria e terrível lembrava Bertram, o misterioso
companheiro de Roberto do Diabo, ou o impassível pajem de Lara.
Uma lágrima tremeu no puro azul dos olhos da moça, que
Byron compararia com uma gota de orvalho no cálix de uma violeta.
Houve um momento de silêncio.

IV
A moça recomeçou:
- Dois dias depois que partiste esta última vez, meu tutor
apresentou-me um homem de trinta e tantos anos de idade. Ele tinha
luto nas roupas e sua fisionomia melancólica revelava o luto da alma.
Parecia que um longo pesar dera os toques da dor àquele
semblante nobre, quebrando todas, uma por uma, as ilusões de sua
mocidade. A elegância intelectual de sua cabeça se ia perdendo sob
o peso do infortúnio. O selo da desgraça estava estampado em sua
fronte: era o desenho perfeito da saudade.
Um dia esse homem disse-me que tinha de confiar-me um
segredo, revelar-me um mistério. Escrupuloso e delicado, ele
contou-me o que vais ouvir. É ele quem fala; escuta:
- Eu amei tua mãe, Clélia. Mas, obrigada, ela casou com teu
pai, por considerações de riqueza. Não tendo podido arrancar do
coração, à força de virtude de esposa, o seu primeiro e único amor,
tua mãe amou-me até o último instante da existência.
À cabeceira de seu leito de morte, ela suplicou-me como um
protesto de meu amor, o juramento de te pedir eu em casamento
algum dia do futuro. Eu venho hoje cumprir a minha promessa. Mas
antes de responderes, atende-me ainda.
Eu venho oferecer-te um amor de pai; um coração terno e
grave. Não quero enganar-te, não te posso amar como amei tua
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mãe, porque ainda a amo; porque ainda vivo para satisfazer o seu
derradeiro desejo; porque quero substituí-la junto de ti, zelando-te
até meu último momento.
Sim! Eu não posso amar-te como a amei. E entretanto és o
retrato dela. Também, eu só quero tua amizade de filha, conquanto
te exija a morte do amor em teu coração. Pesa pois o sacrifício que
te proponho. Em vez do orvalho que recenda o perfume das flores
da manhã da vida, vais ter os raios quentes do sol do meio dia para
crestá-las, sem ter tido uma aurora.
Só me resta agora provar-te minhas proposições. Aqui tens
uma carta de tua mãe; o seu retrato e o meu, tirados juntos. Deves
ter um outro como este.
Pensa, Clélia, e não dês um passo precipitado. Eu esperarei. Sim
ou não, será o pórtico de minha felicidade; sim ou não, eu receberei
satisfeito; sim ou não, terminará esse longo martírio de dezenove
anos. Porque, ou eu terei uma filha que me adoce a vida, ou não
existirá mais empecilho de quebrar um coração que me tortura,
como se tivesse uma brasa a escaldar-me as fibras. Adeus.
- Quando ele retirou-se, eu li a carta de minha mãe. Era a letra
dela, que eu comparei com a de seus escritos que possuía. [E] eu tinha
um retrato, justamente como o que ele me havia dado. Vê, Alfredo,
disse a moça, tirando uma medalha do pescoço e estendendo-lhe a mão.
O moço nem se moveu. Com a cabeça recostada em um de seus
punhos, ele conservou sempre um ar glacial e seco desde o começo da
narração do pedido de casamento, surdo aos suspiros dessa criatura
angélica, como o fariseu aos cânticos sagrados do templo do Senhor.
A medalha caiu da mão da moça, como se a indiferença desse
homem fosse um estupor que lhe tirasse o tato.
- A carta, prosseguiu ela, era o pedido de minha mãe, tal qual
me havia ele feito. Tão tocante!... E era a primeira vez que eu sentia
a impressão das palavras de minha mãe! Eu adivinhei sua voz, como
se um eco partido há dezenove anos da beira de um túmulo viesse
depô-la aos meus ouvidos, infiltrando-se-me no coração...
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Acreditei, pois, em tudo que esse homem me havia dito.
E foi quando me assaltou ao espírito, pela primeira vez, a ideia de
casamento. Sim, porque o amor que eu te consagrava era um amor
de irmã. Eu não tinha o pensamento de casar-me contigo. Quando
o tive, meu coração horrorizou-se, minha alma repeliu-o, meu sono
era interrompido de pesadelos!
O moço sorriu. Foi um riso sarcástico e mordaz, como um riso
de ateu.
- Perdoa, Alfredo, se eu não pude afagar a ideia de ser tua noiva,
mas eras sempre tu o ente que eu mais amava no mundo.
E, pois, eu aceitei esse homem em casamento. Não o amava, mas
ia livrá-lo de um suicídio; ia cumprir a derradeira vontade de minha
mãe. E pura como uma virgem, trocando nesse casamento o sentimento
de esposa pelo de filha, eu sempre te poderia dizer sem remorso e sem
pejo: és sempre tu, Alfredo, o ente que mais amo no mundo.
- E não envermelhas, mulher, interrompeu o mancebo,
erguendo-se como um possesso! De, na hora solene do passamento,
zombar daquele que fizeste tão desgraçado, com essa mentira
constante proferida com toda a audácia!!...
- É verdade, disse a moça indignada, com o ar sublime de uma
santa, eu esquecia que falava a um louco, seja ele embora aquele que
eu amo como meu irmão.
- Louco, repetiu o mancebo pensativo.
Mas retornando [à] sua calma irônica, gelado como o
Giaour, disse:
- Mulher, esse homem em quem depunhas tanta confiança,
não te acabava de contar a desgraça de tua mãe, por se ter casado
com outro, que não ele, a quem ela havia consagrado seu primeiro
e único amor?!
- Não eram idênticas as circunstâncias. Minha mãe amava-o
com os desejos de ser sua esposa. Eu nunca te amei assim, que eu
te amei como uma irmã, e meu casamento era excepcional: era
um convênio.
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Perdoa se eu não te pude recompensar, mas os sentimentos
são espontâneos, a vontade não os cria. Embora eu estimasse esse
homem pelo seu infortúnio e pela generosidade de seu coração;
embora o último pedido de minha mãe em favor daquele que ela
tinha amado; embora tudo, Alfredo, eu não me casaria com ele se
soubesse que te fazia tão desgraçado. Porque és sempre tu o ente que
mais amo neste mundo... Eis o meu único remorso.
- Dize-me agora, mulher, tua última vontade, disse o mancebo
arrancando um punhal do peito, com uma voz nervosa como um
tiro de espingarda.
- O teu perdão e morrer, respondeu a moça, caindo de joelhos
a seus pés.
O moço suspendeu-a pelos cabelos, deu-lhe um beijo na testa e,
implacável como a fatalidade, cravou-lhe a lâmina de ferro no coração.
Sua mão trêmula largou a trança que segurava, e o corpo tombou.
O moço cruzou os braços e contemplou o cadáver. Não era o
Mouro sorrindo, vendo Desdêmona estrebuchando, nem Jaromir
horrorizado depois de assassinar aquele que ele chamava seu irmão.
Não: era uma estátua que representava a poesia do crime.
Ajoelhou-se; um grito áspero e estridente como o grito do cafre
foi o único som de sua oração.
O mancebo tinha enlouquecido.

V
Trinta anos depois, nessa mesma habitação inteiramente arruinada,
passava-se uma cena triste e solene. Era a confissão de um velho.
Ninguém reconheceria o mancebo de outrora nesse espectro
de cabelos encanecidos, ombros curvos, mãos de gelo e carnes
carcomidas. Era a imagem da velhice embuçada no remorso.
- Padre, começou o velho, escolhi este dia para pedir-vos a
absolvição de meus pecados. Hoje é o aniversário de meus crimes
monstruosos, e talvez para meu martírio nunca meus intervalos
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lúcidos caíram nesta data – que eu destinava para minha confissão.
Era uma penitência que me impunha e que entregava ao acaso o
termo de tantos sofrimentos. Escutai.
Amei, e meu amor foi-me um veneno adocicado, que o coração
bebeu com a sede do sentimento a enlouquecer-me a alma. Foi um
cálix de ópio sorvido de um trago, até a liga que me adormecera a
consciência na hora do sacrifício, a dar-me um pesadelo em que se
me afogava a honra num tanque de sangue. Foi um amor de demônio
a amar uma santa, padre. Escutai: ouvi-me esta vida como eu vivi-a.
Acordei um dia sobre uma enxerga de pobre aos soluços de um
velho; tinha oito anos. Até aí nada sei de minha vida, que talvez a
vivesse como um moribundo num leito de doenças. Eu estimei esse
velho como se fosse meu pai.
Uma noite, encontrei-o em sua cama de palha; pensei que
dormia, mas já era um cadáver. Junto dele havia uma carta dirigida a
Alfredo de B... – era o meu nome. Abri-a; a carta dizia:
“Alfredo,
Tiveste por berço o leito de morte de tua mãe. Teu nascimento
foi saudado pelo pranto de uma família. Dois gêmeos nasceram: um
eras tu; do outro não sei.
Este pobre velho que te educou dormia todos os dias sobre a
sepultura de tua mãe. Cava este túmulo e descobrirás uma urna. Só
deves abri-la nos paroxismos da morte. Foi seu derradeiro desejo;
respeita-o.
Uma fortuna imensa te há de ser entregue. Sê feliz, meu
filho. Adeus.”
Foram as primeiras lágrimas que derramei. Enxuguei-as e segui
o meu destino. Escolhi a vida do marinheiro para viver distante da
terra, como um desterrado do mundo.
Concebeis a alma do órfão, que nunca ouviu dos lábios de
uma mulher essa palavra divina: meu filho! Concebeis um coração,
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que não tinha uma virgem a quem chamasse: minha irmã!
Um menino isolado no meio da multidão, que não tinha um velho
a quem ele dissesse: meu pai!
Oh, minha mãe! Perdoai-a, meu Deus. Ao menos, padre, se eu
soubesse de meu irmão! Mas nada me aquecia esta alma fria; nada
que adoçasse a minha natureza, que me desse uma emoção!
Só no mundo, amei o mar, o meu navio e o rugir da tempestade.
Mas o hábito enfraqueceu-me essa afeição estéril, à proporção da
educação dura que o mar me dava. Se sempre durassem os prazeres
que eu sentia, quando o tufão pendurava a fragata nas nuvens e de lá
arrojava-a, açoitada pelos vendavais, num abismo negro cavado pelas
vagas encapeladas!... Mas passaram.
Depois, quando mesmo embalando-se nos ares um raio com
seu rugido infernal descambava sobre o convés, impassível eu me
julgava a estátua da indiferença, colocada na proa do navio: gênio
das tempestades a presidir a borrasca.
Era quase ateu; quis viver. E eu não tive um sentimento: tinha
o tédio n’alma e a languidez no corpo. Ambicionei a dor, já que não
podia ter alegrias – eu queria viver.
Quantas vezes não tentei vir quebrar essa urna para encontrar
alguma emoção... Em meus sonhos de possesso eu a idealizava um
depósito de mistérios que me encobriam a fonte, em que me saciasse
dessa sede febricitante de meu espírito.
Se ela encerra o segredo de minha mãe, dizia eu, perseguirei esse
homem, embora meu pai. Infatigável, como Hércules na perseguição
da corça de pés de bronze, farei tingir com seu sangue a nódoa de
minha mãe. Ele indenizará com a vida a sua vergonha. E depois...
Quando a raiva passar, me morderá o remorso de parricida!...
Oh, eu prefiro essas agonias lacerantes ao aborrecimento dessa
existência apodrecida na monotonia!
Mas eu respeitei a vontade de minha mãe. Era a única coisa
que ela me havia pedido; a única coisa que me falava por ela; a única
obrigação de filho. E, não obstante, era tal o empenho de minha
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alma, que eu deixava essa urna na choupana do velho, temendo que
minha vontade não pudesse dominar-me. Eu arriscava-me a morrer
sem conhecer o que ela continha e me ia sem ela – a minha vida
errante –, vela impelida por vento fresco de um navio sem bússola.
Arrastado pelo rio do tempo para o oceano sem praias de meu
futuro, galho de um carvalho derribado, eu boiava na superfície da
água turvada pela poeira das barreiras de minha vida.
Minha pátria, gritava eu no meio da solidão das noites! E o mar,
que se quebrava contra os cachopos, era a única resposta que vinha
bater-me aos ouvidos. Minha mãe!... E um eco prolongado parecia
repetir no infinito: minha mãe!... E só tinha apenas doze anos!
Que me importava morrer? Eu queria ao menos sentir os
soluços agonizantes do moribundo. Deus puniu-me, padre, de uma
maneira espantosa!
- Não, meu filho, interrompeu o sacerdote. Deus não se vinga.
Culpai a ordem das coisas, os passos do mundo.
- Escutai, continuou o velho.
Não podendo mais suportar essa existência monótona,
ia lançar-me no lupanar do vício; enterrar-me no lodaçal do deboche;
gastar meus dias no estrépito e na confusão das orgias.
Ah, eu sonhava emoções! Sonhava o jogo, com seus sacrifícios
cegos e ilimitados, com seu ardor poderoso, com sua audácia sublime
da impudência. Queria ver-me com os dentes cerrados, os dedos
intumescidos, os cabelos eriçados, afogueado, escandecido e louco
diante de um pouco de ouro, rolando sobre uma banca atapetada,
altas horas de vigília.
Eu queria ser um jogador como o Treumor de George Sand.
Queria enterrar-me nessas crápulas de Balzac, com suas alternativas
de silêncio e ruído, semelhantes às sinfonias de Beethoven.
Queria, padre, entorpecer-me de vinho, escandecer-me de
beijos de uma boca rubra e úmida de mulher e tombar bêbado, num
delíquio lúbrico, no ângulo de uma rua, depois de uma saturnal
incendiada, como um delírio de Hoffmann.
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Ia lançar-me no lupanar do vício, enterrar-me no lodaçal do
deboche, gastar meus dias no estrépito e na confusão das orgias,
quando um anjo apareceu-me, como enviado por Deus, para
trancar-me o pórtico imundo que eu ia transpor. Inda era tempo.
O velho fez uma pausa. Seus movimentos arrebatados se
trocavam pela prostração da saudade.

VI
Hoje, que existem sepultadas no poço sem fundo do coração as
emoções que experimentei, já encobertas pelo limo do tempo e pelo
gelo da velhice, eu me recordo friamente de suas feições angélicas e
reconheço a perfeição de suas fórmulas divinas.
Era uma menina. Quando a vi pela primeira vez tinha as
tranças desatadas, que caíam sobre seus ombros mimosos, como
Nossa Senhora, aos doze anos. Anjo da inspiração, ela iluminou as
trevas de meu coração com essa luz emanada de Deus – o amor; mas
o amor inocente e santo dos anos da infância.
Acompanhei-a sempre, dia por dia. Como foi bela a aurora de
sua virgindade; seus seios que nasciam, cândidas neves imaculadas,
moldadas em fórmula de uma rosa abotoada, que o reflexo do arrebol
colora a gota pura do orvalho que repousa docemente em seu cálix.
Que importa a sua beleza, padre. As expressões de um velho
não descrevem os encantos de uma moça. Basta que vos diga
que me infiltrou n’alma um amor profundo, que foi plantar suas
raízes no âmago do coração, a transtornar-me o compassado bater
das palpitações.
No alto mar, em meu banco de quarto, na solidão da noite,
eu via Clélia retratada na lua, como um quadro de moldura de ouro
na tela azulada do céu. Eu a via na estrela que me servia de rumo,
me apontando o caminho. Eu a via no horizonte, envolvida no véu
diáfano da aurora, me concedendo um sorriso; e imagem da poesia,
me acenando um adeus nas asas furta-cores do crepúsculo.
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Era muito linda para não amá-la assim. Eu, que todos os
sentimentos da alma se tinham reunido em um só: o amor; eu, que
só tinha no coração um nome: Clélia; eu, que não tinha uma irmã
neste mundo, que ainda não tinha tido um afago, que nunca tinha
recebido uma lágrima de saudade, quando me despedia do porto em
que a fragata ancorava...
Todo o amor imenso é cheio de ciúmes. Eu ensinei-a a amar-me;
falei-lhe do mundo. E depois de meus conselhos, era-me
um orgulho vê-la no baile, com seu isolamento desdenhoso pela
multidão, como Lélia no salão de Spuela.
Só tinha um sorriso nos lábios: era para mim; só tinha um
olhar de ternura: era o meu; só tinha uma vaidade: era o meu amor;
só tinha um sentimento no coração: era o afeto que me dava.
Mas, ah! Minhas palavras mataram para o mundo seu coração
de donzela, e a providência se tinha incumbido de matá-lo para mim.
Um dia desembarquei, depois de uma longa viagem. Tinha
ganho um posto, a fama de uma vitória, as glórias de um marinheiro
e vinha apressado oferecer-lhe minha grinalda de louros, para que
com suas mãos perfumadas ma cingisse à fronte queimada pelo bafo
dos canhões. Eu vinha dizer-lhe de joelhos: Clélia, um riso teu vale
mais que tudo isto. Tu és minha única ambição; minha glória do
futuro; minha divindade na terra. Mas...
O velho empalideceu como um espectro. Era a sombra da
decepção projetada no espaço.
- Mas, padre, em troca de ser elevado aos céus nas asas de um
anjo, fui arrojar-me às profundidades do abismo do remorso! Baixei
aos infernos! Clélia casava-se nesse dia; dois homens se duelavam
por causa dela.
O padre estremeceu.
- Corri ao lugar do combate e apenas encontrei um moribundo,
que arquejava nas ânsias do passamento. Jovem como eu, esse homem
devia amar Clélia para morrer por ela e amá-la talvez como eu.
Quis acabar de matá-lo, mas ele indicou-me a capela do casamento.
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O padre empalideceu, como se fosse um cadáver de cera,
e apenas balbuciou:
- Encontrei-o.
O velho nem o ouviu. Agitado, trêmulo, com os olhos
esbugalhados, se diria que seu lúcido intervalo ia terminar pelo
acesso de furor. Em pé, convulsivo, apertando o punho do sacerdote,
prorrompeu com uma voz cavernosa:
- Padre, eu entrei... Estavam sós... Eles acabavam de se casar...
Oh, eu matei esse homem perante o altar de Deus! Arrastei essa
mulher pelos cabelos e estampei-lhe na fronte o ferrete da adúltera.
Perdão!... Perdão, exclamou ele caindo de joelhos!...
Era um pedaço de mármore onde estavam traçados os toques
do remorso e da desgraça; era Visnou, a estátua sem pés e mãos do
templo dos índios.
- Mas, esperai, disse ele erguendo-se. Quando o desespero
passou, eu medi a profundidade de meus crimes! Alma pura até aí,
eu senti o remorso de Madalena. Eu conhecia Clélia profundamente
e sabia que então a vida lhe era mais insuportável que a morte, e que
a desonra a mataria lenta e dolorosamente.
Eu devia pois assassiná-la, para encurtar o prazo de suas
torturas. E depois... Embuti-me na maldade; carreguei-a de ferros;
rasguei suas roupas de noiva e declarei-lhe que ia espicaçar-lhe o
coração com a ponta de meu punhal. Eu queria fazê-la odiar-me,
para não me agradecer a morte.
Perdê-la para sempre, assassiná-la com as minhas mãos, depois
de massacrá-la, era a maior dor que eu podia cismar... Era a única
penitência que eu julgava capaz de remir meus crimes!...
Quis suicidar-me e deixá-la viver; mas quem havia de matá-la?
Para que arriscá-la ao suicídio? Ela que me amava ainda como no
primeiro dia de seu amor! E a ideia de que, me suicidando, ela me
perdoaria destruía a força da penitência do suicídio.
Eu reconheço hoje: era um raciocínio de louco! E, pois, padre,
resolvi torturá-la, contemplá-la sofrendo e banhar meus lábios
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secos no sangue dessa mulher que me adorava; e depois... Era-me a
punição mais espantosa, porque era mais que as torturas do inferno;
que as contorções da alma fervida nas caldeiras de Satanás.
Lembrai-vos da carta do velho que me educou? Eu tinha ainda
uma missão que cumprir junto do túmulo de minha mãe – o chão
que pisam agora os pés do filho –, este velho que vos pede absolvição.
Desenterrei essa urna de bronze e quis respeitar ainda a
derradeira vontade daquela que, se pudesse ainda sentir, morreria
duas vezes. E quem sabe se essa alma não se estorce no céu pelo erro
que a alucinou no mundo!...
Oh! Minha mãe! Perdoai-a, meu Deus.
Eu devia, pois, abrir essa urna, depois de assassinar Clélia.
Seria o penúltimo ato de minha existência. Mas Deus quis ainda
martirizar-me e enviou-me a loucura como um letargo em que se
adormecia minha alma em sonhos que reproduziam a morte de Clélia!
Despertei um dia num intervalo lúcido nesta choupana, onde
uma mulher caridosa me tratava. E do cadáver que eu tinha deixado
ali, o de Clélia, que eu sempre tinha visto nos acessos de minha loucura
tão linda como nos dias de nossos amores, de tanta beleza só restava um
pouco de pó e um crânio descarnado de uma cabeça de virgem.
Eu calco o túmulo da mulher que amei, padre, neste momento
em que vos peço perdão. Foi a mesma sepultura de minha mãe!
Restava-me ainda o retrato, que tinha caído da mão de Clélia
nos últimos momentos de sua confissão, e essa urna intacta como
eu a havia deixado. Resolvi abri-la; vós sabeis que se seguiriam os
paroxismos da morte. Abri-a: havia dois retratos e uma carta. Oh!
Eu amaldiçoei minha mãe e reneguei de Deus!...
Padre, disse o velho soluçando... Esse homem que eu matei era
meu pai!... Essa mulher que eu profanei era minha irmã!...
O velho ajoelhou-se. Estava calmo e sossegado. Suas faces
cortadas pelas lágrimas, seu corpo alquebrado pelo desespero, seus
cabelos bancos, sua longa barba encanecida, tudo o assemelhava ao
tronco de uma árvore mutilada pelas tempestades, e que sobre a
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folhagem emurchecida o inverno estende o seu lençol de neve, como
o sudário da vegetação amortalhada pelo tempo.
- Há perdão para meus crimes, prosseguiu o velho?! Há perdão
para quem amaldiçoou a memória de sua mãe?! Para o adúltero; para
o sacrílego; para o fratricida; para o incestuoso; para o parricida;
para o ateu?!...
O sacerdote levantou a cabeça. Seu aspecto venerável, sua voz
grave, sua sotaina de padre e, mais que tudo, sua missão divina, fazia
desse homem, nessa hora solene, a imagem da religião.
- Deus tudo perdoa, respondeu ele, quando o arrependimento
substitui a intenção criminosa. Lembrai-vos que São Pedro, o
apóstata, foi o chefe da igreja de Cristo; que o cristianismo fez (...)
da inocência dois irmãos. E, pois, em nome de Deus, eu vos perdoo.
- Oh, exclamou o velho, perdoai também ao suicida!...
Um tiro de pistola soou, e um eco repetiu mais adiante o
último soluço do moribundo!... O cadáver rolou sobre a sepultura
da choupana, e o subterrâneo ecoou a queda de um corpo!
- Resquiescat in pace, disse o padre.

VII
No dia seguinte lia-se no Jornal do commercio, num anúncio
tarjado de preto:
“O padre B... convida a seus amigos para acompanharem ao
cemitério da Ponta do Caju o enterro de seu irmão, Alfredo de B....”
O padre era o moribundo do duelo. Era o irmão gêmeo
de Alfredo.
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HORTÊNSIA, OU OS
AMORES DE UM PINTOR
ROMANCE

I10
Era uma tarde mui linda do mês de maio de 1849. O rei dos
astros, já no ocaso, espargia seus últimos raios dourando os píncaros
de árvores seculares e frondosas, que se viam por uma campina
risonha e cheia de poesia, onde as auras mansas dos campos adejavam
sobre os tenros raminhos das árvores, embalando-os docemente.
O céu era puro e sereno e, da parte do poente, ele se mostrava
rosado e transparente, fascinando o mortal que, amigo da poesia
divina, assim o visse dilatando os olhos por essa parte da abóbada
celeste, tão cheia de encantos como a divindade que a criou.
Os alados cantores, saltitando pelas árvores da campina, mui
ledos, soltavam misteriosos cânticos, e essa música suave e deliciosa
formava assim um concerto harmonioso e dulcíssimo, que quem
quer que o ouvisse sentiria logo a alma prostrar-se ante o Criador
e, com os inocentes cantores, louvá-Lo na sua infinita bondade e
suprema sabedoria.
Por um lado dessa campina, um bosque denso se mostrava mui
soberbo, e, por outro, um belo rio cujas águas límpidas se deslizavam
suavemente. Mais ao longe uma pequena cachoeira fazia um rumor
surdo e contínuo; a alguma distância dela, uma ponte atravessava o
rio em largura de três braças mais ou menos.
Um caminho estreito e sinuoso vinha margeando a campina
junto ao bosque e, passando pela ponte, ia-se perder ao longe por
entre uma capoeira, que se mostrava em pequena eminência.
Por esse caminho vinham duas jovens e um menino de três anos,
que uma delas conduzia pela mão. Caminhavam vagarosamente e,
de vez em quando, paravam e olhavam por toda a campina. Vinham
conversando e, quando chegaram à ponte, na grade dela apoiaram
suas mãos.

10 A numeração dos capítulos será feita de acordo com a data de sua publicação e não conforme a
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Uma dessas jovens, levantando o menino nos braços, fê-lo sentar
em cima da grade, segurando-o no entanto com uma das mãos.
O menino era lindo como um serafim e queria saltar pela ponte,
em risco de cair no rio, se a jovem o deixasse livre, mas era retido pelo
braço que o pegava, e assim só brincava com as pernas, pronunciando
graciosamente algumas palavras ininteligíveis, que eram respondidas com
muitos beijos da jovem que o prendia, dizendo logo em tom doce e suave:
- Olha, meu amorzinho, teu papai não tarda aí...
- Gustavo hoje se demora muito, disse a outra jovem. Ficou de
vir cedo, e o sol já lá vai sumindo-se no céu...
- É verdade, Hortênsia, já vou notando isso. Algum negócio
o prende na cidade, e talvez seja isso a causa da sua demora, disse a
jovem deixando um triste sorriso assomar-lhe aos lábios.
- A tarde hoje está belíssima, não acha, Amália? Não sentes
alguma emoção em contemplares aquele céu de rosa, acolá o bosque
dourado pelos últimos raios do sol, a música misteriosa dos pássaros,
e mais adiante este rio que vai despenhar-se naquelas pedras, fazendo
assim uma bulha agradável?
- Sim, Hortênsia, a beleza dessa poesia da natureza faz-me,
malgrado meu, sentir na alma uma terna lembrança... Nossa boa
mãe, que há dois anos foi habitar na mansão dos justos!... Sua
querida imagem vem agora avivar a saudade de meu coração.
E assim falando, Amália, nome por que lhe chamava a outra
jovem, comovida limpou com um lenço duas lágrimas, que lhe
correram ao longo das faces. Hortênsia também se sentiu comovida e
enxugou os seus belos olhos com um lencinho amarelo. Ficaram em
silêncio por alguns instantes, como para dar lugar à dor da saudade,
que viera ferir-lhes o coração.
O menino continuava no seu inocente brinco em cima da
grade, sacudindo os pés e fazendo gestos de querer saltar pela ponte.
O benévolo leitor já estará ansioso por saber quem são as duas
jovens, e o motivo por que se acham sós, sem um homem, pai, irmão
ou marido que as acompanhe. Vamos satisfazer essa curiosidade.
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A presença das duas jovens ali, era um simples passeio, e ao
mesmo tempo uma delas viera esperar na ponte o seu esposo, que
fora à cidade de S***, para tratar de certos negócios.
Da ponte à casa onde as jovens habitavam poderia haver 100
braças mais ou menos; o sítio dos Araçás, que assim se dominava o
lugar da casa das jovens, ficava na extremidade da campina.
Amália era mais velha que Hortênsia e poderia ter 20 anos:
esbelta, cútis acetinada e morena, olhos pardos, grandes e belos,
sombreados por aveludados cílios, nariz fino e delicado, boca
bem feita e lábios rosados, bons dentes, rosto comprido e corado,
sobrancelhas finas pouco arqueadas, fronte ovada e corada de belos
e abundantes cabelos de ébano, colo bem moldurado, cintura
delicada, mãos bem feitas, braços carnudos e torneados e os pezinhos
desenhados em sapatos de tapete. Trajava vestido de chita parda e no
ombro trazia um xale de merinó cor de cinza, ocultando parte de seu
vestido. O semblante de Amália denotava bondade.
Hortênsia era irmã de Amália e poderia ter 17 anos: loura,
gentil, cútis alva e pura, rosto quase redondo, nariz grego, olhos
pretos como o azeviche, que a faziam mui bela, meiga e cheia de
atrativos. Quase sempre deixava errar em seus belos e úmidos lábios
de nácar um sorriso sedutor. Sua alma pura se refletia nos seus
olhos ternos; gostava da poesia de natureza, que muito a encantava;
entregava-se à leitura de bons livros e assim instruindo-se pouco a
pouco escrevia com bastante correção. Era uma jovem romântica.
Vestia simplesmente um roupão de chita roxa.
Amália também sabia ler e escrever, porém lia pouco. Gostava
muito de trabalhar em bordados, tapeçarias e pontos de marca; neste
gênero trabalhava otimamente.
Amália e Hortênsia eram filhas de Paulo Camilo, remediado
e honrado lavrador do termo da cidade de S***, o qual, havendo
perdido sua esposa, se achava viúvo e vivia em companhia de suas
filhas únicas que tivera de seu consórcio. Ele as estimava muito,
assim como a seu genro Gustavo Avelino, marido de Amália.
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Gustavo casara-se em 1845 e em 1846 tivera um filhinho,
fruto desse amor casto e profundo que tinha por sua extremosa
esposa. Todos os seus prazeres e delícias concentravam-se somente
em Amália e Alfredo, seu filho idolatrado.
Cumpre-nos agora, como historiador, orientar o leitor acerca
de Gustavo, e a razão que o obrigou a desposar Amália.
Gustavo tinha sido estudante de preparatórios em São Paulo,
mas abandonara os estudos por lhe faltarem os meios, pois que tendo
morrido seu pai na cidade de S***, onde vivia de seu negócio de
fazendas, e tendo aparecido alcance nesse negócio, Gustavo resolveu,
com grande sentimento, interromper os seus estudos e continuar no
negócio – para assim evitar que saíssem três escravos que ficavam
para servir sua triste mãe e dois irmãos ainda pequenos, resolução
que sua mãe aprovou –, pedindo esta encarecidamente a seu filho
que tomasse o lugar de seu falecido pai, visto que este fora negociante
muitos anos e era tido por um homem de bem, honrado e muito
inteiro nas suas contas; ponderando-lhe que o alcance que tivera
em seu negócio fora devido a um devedor da casa que, levando dela
não pequena porção de fazendas e ouro para mascatear em Minas,
nunca mais voltara, e isto já fazia cinco anos sem que aparecesse
desse devedor a mais vaga notícia.
Gustavo tomou conta do negócio, apesar de não ter gênio
para isso. Mas como filho obediente, guiou-se pelos conselhos de
sua extremosa mãe e assim fez as proposições aos fregueses de seu
falecido pai, as quais foram aceitas, passando por isso Gustavo a
figurar no negócio.
Era no ano de 1841. Gustavo poderia ter 23 anos e sabia
bem latim, francês, geografia e filosofia. E, apesar das ocupações do
negócio, o jovem não esquecia de seus livros: era muito estudioso e
tinha vocação pela literatura, esperando um dia escrever alguma obra
que merecesse a honra da impressão.
Em 1844, Gustavo deu balanço na sua casa de negócios, e,
em lugar de ter ressarcido o desfalque que havia aparecido quando
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seu pai morrera, um prejuízo maior se apresentava a Gustavo, assim
alcançado para com a praça do Rio de Janeiro em cinco contos de réis.
Quase que enlouqueceu; pensou muito sobre isso e teve
ímpetos de suicidar-se sem nada comunicar à sua mãe. Mas, tendo
sido educado na nossa santa religião e tendo temor de Deus,
resignou-se ao seu destino. E com o maior vexame, comunicou aos
seus fregueses esse revés que tivera, convidando-os ao mesmo tempo
a que viessem tomar conta do que existia no negócio.

II
Contar ao leitor o dissabor, a amargura e a desesperação que
tivera Gustavo ao divulgar-se sua quebra fora empresa superior às
nossas, senão mesmo ao mais amestrado escritor. E pois, para não
fatigarmos a paciência do leitor, só diremos que os credores de
Gustavo tiveram compaixão de sua infelicidade e lhe deram um
prazo dilatado para pagar-lhes.
O prejuízo que Gustavo tivera fora ocasionado por muitas
dívidas ativas que estavam perdidas, porque o jovem fiava-se de todo
mundo; não tinha ânimo de negar a venda de fazendas a ninguém e
assim foi o próprio autor de seus males.
Repetimos ainda uma vez: as pessoas que não têm vocação para
mercadores sacrificam-se quando a isso se sujeitam.
Gustavo, pois, tendo-se arranjado com os seus credores,
entregou-lhes tudo o que havia na loja, tendo prazo longo para
pagar-lhes os cinco contos de réis.
Contar também ao leitor as mortificações e tristezas que tivera
a extremosa mãe de Gustavo, achamos desnecessário, mas ela ficou
com seus três escravos e resignou-se com a sorte de seu querido filho.
Uma tristeza contínua acompanhava a Gustavo por toda
parte. Procurava distrações, porém nada fazia desaparecer o
sentimento profundo de sua alma. Sofria a sós consigo, sem
proferir a mais pequena queixa contra o seu destino. Tinha a alma
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grande e nobre para afrontar as contrariedades da vida a que todos
estamos sujeitos.
Lembrara-se ele de ir concluir seus estudos em São Paulo,
mas faltava-lhe dinheiro e nenhuma mão amiga lho apresentava.
Resignou-se com a sua sorte, esperando religiosamente da providência
o remédio para seus males. Tendo-se decorrido alguns meses, a mão
do tempo foi cicatrizando a ferida do coração do jovem.
Um dia ele vira a Amália e sentira-se outro. Repentina mudança
operou-se em seu ser: simpatizara-se tanto com a donzela, que afinal
ficou dela enamorado. Essa paixão cresceu, e, malgrado seu, força
invencível arrastava-o a ir passear ao sítio de Paulo Camilo, com
quem se dava e tinha amizade, só para ter o prazer de contemplar a
linda Amália, que também, por sua parte, já prezava a Gustavo, isto
ele compreendera logo às primeiras visitas.
O amor, que já tão forte imperava em seu coração, expulsou a
tristeza que tomava sua alma. O jovem, pois, mais e mais apaixonado
de Amália, deliberou pedir a mão da donzela a Paulo Camilo, que,
sem o menor obstáculo, concedeu-lha. Ajustaram o casamento; e,
numa bela tarde, no sítio dos Araçás, Gustavo dava a mão de esposo
a Amália, que já muito o amava.
Paulo Camilo era dotado de bons sentimentos e por isso julgou
fazer um belo partido à sua filha dando-lhe Gustavo, que um dia
poderia elevar-se por seu amor às letras tornando-se um homem
distinto. Na época em que se passa esta história, Gustavo tinha
vindo, por alguns dias, para o sítio de seu sogro, com quem vivia na
maior intimidade.
Quatro anos se haviam decorrido depois do seu casamento, e,
durante esse tempo, o horizonte da vida dos dois esposos se mostrava
puro e risonho. Nenhuma nuvem viera toldar o céu dessa existência
de amores e delícias. Mas, ah; assim como corre belo e sereno,
também o tempo por vezes assume terrível aspecto!
Bem como esses nevoeiros, que de repente se formam e se
condensam em um fumo negro e sinistro e pelo horizonte correm
540

Romances-folhetim românticos:
Ficção e subcanonicidade no século XIX brasileiro

velozmente impelidos por um tufão, que vai levar o susto e o terror
ao lar doméstico, assim correra o tempo para Gustavo.
A delícia de seus amores breve passou; e o prazo que havia
obtido para pagar as suas dívidas tinha chegado, e com ele vinha o
susto ameaçá-lo e assim arrancá-lo desse amor ardente que votava à
esposa querida.
Era o tufão que vinha aterrorizar a sua alma. E quando o seu
filhinho idolatrado, estranho ao sofrimento do pai, vinha todo ledo e
meigo receber o ósculo do amor paterno, saltando sobre os joelhos de
Gustavo, este parecia ter um sentimento profundo que o sufocava, pois
que não podia articular uma só palavra doce e amorosa. Gustavo sofria,
mas ocultava-o à sua esposa, a quem procurava sorrir-se com melancolia.
Hortênsia rompeu o silêncio, dizendo:
- Olha, Amália, nosso pai não tarda aí. Ele não gosta muito dos
nossos passeios assim pelo campo. Pode aparecer algum malfeitor e...
- Ora, Hortênsia; pois a nossa casa não está ali tão perto?
- Está, sim, mas por este campo transita muita gente...
- Não importa, Hortênsia, ela nos respeitará... Oh, que ventura!
Lá vem Gustavo!
E com efeito um cavaleiro descia o caminho que cortava
a capoeira. Tendo ido uma manhã à cidade a fim de arranjar, por
alguma maneira, os seus negócios, demorara-se até tarde. Sua esposa
e sua cunhada Hortênsia foram esperá-lo na fonte onde as deixamos.
Agora que o leitor já está ao fato de tudo, tornemos às duas jovens.
- É Gustavo, não há dúvida, disse Hortênsia sorrindo-se; parece
que vem bem triste...
- Há dias a esta parte que assim se mostra, e não sei qual o
motivo disso...
- Talvez seja por causa dos seus negócios, não acha Amália,
disse Hortênsia prendendo seu belo, ondeado e longo cabelo louro
escuro, que havia sido desprendido por Alfredo, que desmanchou
assim o lindo bandó da jovem, quando esta se curvara para brincar
um pouco com o galante menino?
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O cavaleiro chegou montado em um cavalo alazão. Era com
efeito Gustavo. Este tinha uma fisionomia muito simpática, olhos
grandes e pardos, nariz grego, boca regular, porém bem feita, bons
dentes, fronte alta e saliente, sobrancelhas arqueadas, cabelos pretos
e finos, cútis morena e lisa, mãos pequenas, alto e esbelto; sua fronte
denotava grande inteligência. Trajava um paletó de brim pardo,
colete branco de fustão, calça de casimira de xadrez miúdo, calçava
botins de bezerro, com pequenas esporas de latão e trazia na cabeça
chapéu do Chile, muito fino.
- Ora graças, exclamou Amália; até que chegaste, Gustavo! Por
que demoraste tanto?
- Porque foi assim preciso, minha amiga, disse Gustavo
sorrindo-se tristemente.
E, apeando-se do cavalo, o jovem tomou o menino nos braços
e deu-lhe muitos beijos. Alfredo desfez-se todo em sorriso para seu
pai, dizendo graciosamente:
- Papai... Papai... Já veio?
Gustavo apertou depois a mão de sua esposa e a de sua cunhada,
que logo lhe disse sorrindo:
- Gustavo, Amália já estava mortificando-se com a tua demora;
coitada! Não pode estar longe de seu marido...
- E isso é verdade, Gustavo; tu bem o sabes...
- Oh, sim, minha Amália! Conheço o amor que me tens, disse
com acento melancólico o jovem esposo.
- Por que estás assim tão triste, Gustavo?
- Vamos para casa, Amália, disse este; lá conversamos. Além
disso, estou com alguma fome. Vamos depressa. Dá-me o Alfredo;
ele aqui me irá divertindo...
E, assim falando, o jovem estendeu os braços, depois de ter
montado a cavalo, e o menino foi sentar-se no selim, adiante de seu
pai, que o segurava pelo braço.
O menino, vendo-se assim no animal, mostrou-se muito
satisfeito, sacudindo o corpinho como se se embalasse em uma rede.
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- Olha, Amália, olha o Alfredo como vai tão contente ali, disse
Hortênsia, que, tendo-se afastado um instante do grupo, voltava
trazendo na mão uma linda flor silvestre, que havia colhido nas
margens do rio, junto à ponte.
E todos caminharam para a casa do sítio dos Araçás. Gustavo
conversava com Alfredo, e Amália trocava algumas palavras com seu
marido e Hortênsia.

III
O sítio dos Araçás era belo e aprazível. Constava de uma linda casa
de campo, de tamanho regular, com janelas envidraçadas e assobradada,
tendo uma larga escada com corrimão, que terminava em um patamar,
onde se via uma porta de arco à chinesa, que dava entrada para a casa.
Um grande terreiro fechado por estacadas de graúna tinha uma
porteira grossa e pesada, que se abria para o campo, onde se viam
muitos arbustos de araçás em diversos lugares. Por um dos lados da
casa via-se umas três casinhas cobertas de telhas, e junto delas um
grande paiol. A alguma distância daí também se via um moinho, cuja
casinha à chinesa se mostrava alva qual uma pomba. Um regato de
água cristalina atravessava o terreiro e ia murmurando docemente até
o moinho, onde caía, fazendo uma bulha monótona, porém agradável.
Seguia-se uma horta bem cultivada, assim como grande
variedade de flores, que saturavam o ar com seus perfumes
suavíssimos. Uma outra cerca de graúna dividia a horta de um pomar
cheio de árvores frutíferas, algumas das quais já apresentavam frutos
amarelecidos e lindamente pendidos em suas hastes.
Mais ao longe, um cafezal, novo e belo, se desenhava pela
encosta de uma montanha, contendo seguramente uns trinta mil pés
carregados de frutos rubicundos, que bem se distinguiam ao longe.
Animais diversos vagavam pela campina pastando aqui, ali e
acolá. As aves domésticas cantarolavam também aí, e os galos batiam
as asas mui soberbos.
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Gustavo chegou primeiro à casa. Amália e Hortênsia
vinham mais atrás. Paulo Camilo veio encontrar com seu genro
no terreiro, recebendo nos braços seu gracioso netinho, a quem
disse logo com amor:
- Então, meu traquinas, brincaste muito lá pelo campo?
- Papai... Pai... Ali, disse o menino balbuciando e apontando
para o cavalo: larga... Larga a chão...
- Ah, sim! Vieste a cavalo com o teu pai não é?
- Papai... Pai... Cavalo... Assim; assim...
E Paulo largou de Alfredo no terreiro, e o menino no mesmo
instante se pôs a correr imitando o andar do animal e fazendo muitos
movimentos com os braços.
Paulo Camilo riu-se muito com a lembrança do menino e,
voltando-se para seu genro, disse:
- Sr. Gustavo, acho-o tão triste!... Como passam sua mãe e irmãos?
- Passam bem. Quanto à minha tristeza, tenho motivos fortes
para isso, Sr. Paulo...
- Pois o que há então?
- Depois conversaremos, Sr. Paulo, disse gravemente Gustavo.
Nesse instante chegavam ao terreiro Amália e Hortênsia.
O menino foi encontrar com sua mãe estorvando-lhe os passos com
os seus costumeiros brinquedos.
- Com efeito, exclamou Paulo! Vocês hoje passearam à vontade!
Duas horas levaram...
- Aproveitamos a tarde que está muito bela, meu pai,
disse Hortênsia.
- Eu, meu pai, disse Amália, fui esperar a Gustavo; e com ele voltei.
- Olhe, meu pai, que linda flor colhi à margem do rio...
E, assim falando, Hortênsia apresentou a seu pai a flor que
trazia na mão.
- És muito amiga de flores, Hortênsia!
Gustavo já tinha subido a escada; logo em seguida Amália o
acompanhou com o filhinho.
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- Gustavo hoje está muito triste, disse Paulo para Hortênsia.
- Sim, meu pai; mas ele vem com fome, porque não jantou ainda.
- Ah, por isso ele entrou apressado em casa!...
- Vamos para dentro, meu pai, o sereno da tarde lhe pode
fazer mal...
- Vamos menina.
Paulo e Hortênsia subiram a escada e entraram em casa.
Permita o leitor que aqui lhe demos o retrato de Paulo Camilo.
Era ele um homem de 55 anos mais ou menos. Tinha fisionomia
franca e jovial, cabelos e barbas grisalhas, cheio de corpo, cor morena,
rosto corado, fronte redonda e saliente, olhos pardos e pequenos,
nariz aquilino e boca retangular. Trajava roupa preta, como sinal
da dor que inda sentia por sua esposa, perdida para ele havia dois
anos. Trazia nos pés chinelas de couro branco grossas. Tinha alguma
instrução e administrava bem os serviços de sua roça com seus
escravos, em número de oito, entre grandes e pequenos.
Já dissemos que Paulo Camilo era dotado de bons sentimentos e
lavrador honrado. Agora só acrescentaremos que ele era benquisto de
seus vizinhos e gozava de prestígio, porque, sempre que alguma dúvida
entre eles aparecia, vinham depressa procurar a intervenção de Paulo.
Era o melhor juiz para apaziguar contendas, e por isso era
tão estimado no bairro, que por vezes seus conterrâneos quiseram
distingui-lo com um diploma de juiz de paz e de vereador da Câmara
da cidade de S***, mas ele, obstinado, recusara esta honra, dando
plausíveis pretextos.
Paulo Camilo descendia de boa família da cidade de Taubaté.
Tinha sido bom filho e para com suas filhas era pai terno e extremoso.
Logo que Gustavo entrou em casa, foi direto a seu quarto,
despiu-se e daí saindo veio encontrar com Amália à porta que dava
para uma sala, simplesmente mobiliada e pintada singelamente.
- Vamos, Gustavo, vamos jantar, porque guardei para ti
alguns assados.
- Obrigado, Amália; tu sempre és muito boa...
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E dirigiram-se para a varanda, que servia de sala de jantar. Logo
depois entraram Paulo e Hortênsia. Paulo sentou-se em uma rede presa
em um dos lados e chamou Alfredo, que brincava com um crioulinho na
porta que dava para a cozinha. O menino, porém, continuou a brincar.
Hortênsia tinha-se retirado para um quarto junto à varanda.
Gustavo tomou um tamborete e sentou-se perto de Paulo. Amália
apresentou à mesa alguns assados, um frango, costeletas de carneiro,
farinha de mandioca e vinho.

IV
Enquanto Amália fazia isso, Paulo conversava assim com o genro:
- Que novidade há na cidade, Sr. Gustavo?
- Nenhuma, Sr. Paulo.
- Será verdadeira a notícia que o Dr. Vicente Pires da Mota já
tomou posse da presidência da Província?
- É, Sr. Paulo.
- Muito estimo, disse este se mostrando satisfeito. Conheço bem
ao Sr. Pires da Mota; é um brasileiro mui ilustrado e circunspecto;
deve fazer boa administração.
- Talvez, disse Gustavo maquinalmente, porque outro
pensamento ocupava sua cabeça.
- Não tenho lido folhas e por isso não sei como vai o nosso
mundo político...
- Por ora vai tudo em sossego, Sr. Paulo, voltou Gustavo
ainda distraído.
- Deus permita que assim continue, disse Paulo gravemente.
Vá comer alguma coisa, Sr. Gustavo, acho-o abatido...
O jovem nada respondeu e dirigiu-se à mesa. Paulo levantou-se
da rede e foi para o quintal, depois de ter brincado um instante com
seu neto. Gustavo e Amália ficaram a sós.
- O que tens Gustavo? O teu ar incomoda-me... Para que
essa reserva comigo? Não te amo tanto? Quem mais pode partilhar
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os prazeres e sentimentos do marido senão a esposa? Confia-me...
Conta-me os teus pesares... Olha, não posso ver-te assim triste...
Tu me afliges o coração... Eu to peço, meu Gustavo... Sim?...
E assim falando, comovida, Amália levou a mão ao ombro do
marido. Este olhou para a esposa tristemente e disse mui vagaroso
como dando peso às palavras:
- Estou triste, Amália, porque não arranjei os meus negócios.
Acho-me muito embaraçado; só tenho oito dias de espera para pagar
o que devo... Oito dias de espera só! Oh, nunca pensara isto!...
O tempo passou tão rápido!...
E tu também, mulher, inocente que compartilhas a minha
desdita... Olha, se não fora tu e Alfredo, eu já não existiria hoje...
Por teu amor e dele carrego com esta vida pesada e cheia de
espinhos... A minha ventura foi momentânea... Um céu de delícias
me sorriu com encanto e, agora, esse mesmo céu se acha toldado,
sinistro e ameaçador!
Vou sofrer... E tu também; por minha causa, vais sofrer... Bem
o sei. O repouso tranquilo e doce não pairará mais em nosso leito,
e em seu lugar só aparecerão sonhos importunos, aflitivos... E eu...
Eu só sou o culpado de tudo, esposa de minha alma! Agora, escutame um pouco...
- Não, não, disse Amália limpando uma lágrima, que malgrado
seu corria-lhe pela face... Tu não és culpado, Gustavo. A fortuna não
te quis sorrir, e assim foste infeliz e não culpado. A contrariedade
que agora sofres é muito natural; eu também a sofro, porque não te
posso ver triste.
Não há gosto perfeito no mundo. Se não fora a tristeza que te
punge a alma, se não te preocupasse hoje um pensamento sinistro,
seríamos bem felizes... Mas o que fazermos? Desesperarmos da bondade
de Deus; não crermos Nele? Não, não; Deus virá em nosso socorro
porque sofremos. Tenho fé na sua onipotência e bondade infinita...
- Sim, Amália, é verdade. Deus é nosso consolo, é a nossa
esperança quando sofremos. Mas o vexame, o sentimento que
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toma e enluta o coração, os dissabores e as amarguras da alma, esses
sofrimentos não têm lenitivo e, uma vez experimentados, é uma
nódoa indelével que acompanha o homem à sepultura... A bondade
de Deus é infinita, mas...
- Come alguma coisa, meu Gustavo, disse Amália
interrompendo a seu esposo; e depois me contarás os teus negócios.
Creio que poderei fazer-te algumas reflexões, que por ventura
suavizarão as tuas amarguras.
Olha, não desesperes da tua vida, que também é minha. Sofre
resignado as vicissitudes a que está ela sujeita. Não te humilhes ao teu
destino; encara-o e não o temas. E se um pensamento, um pensamento
só te fortificar, serás superior aos infortúnios que te ameaçam.
- E esse pensamento então, perguntou Gustavo, interrompendo
sua esposa e levando à boca um pedaço de galinha?
- Esse pensamento, meu Gustavo, esse pensamento que há de
ser a tua salvação – é Deus!
E assim falando a jovem esposa mostrou no seu belo rosto a fé
viva que nutria em sua alma, esperando de Deus o remédio para os
seus infortúnios. Amália parecia nessa ocasião ser o anjo da guarda
de Gustavo, porque impressionando sobremaneira a este com essa
palavra sublime e santa, solenemente proferida – Deus –, animou
a seu marido, cujo pensamento vagava por um mar de amarguras.
- Sim, minha Amália, disse ele comovido, tu dizes bem: só
Deus será a nossa salvação, o nosso arrimo. E o cristão assim o
deve pensar... Olha, esposa querida, a tristeza e a amargura que me
pungem a alma fizeram-me um instante descrer da bondade do meu
Criador. Julguei mesmo que meus sofrimentos se aumentariam, e
só a esposa querida viria animar o esposo infeliz, vítima de um
cruel destino...
Pois bem! Eu sofria e sofro ainda, mas ao ouvir a tua voz
pura e solene pronunciar religiosamente Deus, senti uma mudança
repentina em todo meu ser... Lembrei-me desses precipícios e
abismos, que no proceloso mar da vida muitas vezes se apresentam
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terríveis e parecem querer tragar o homem; mas o dedo de Deus vem
logo em socorro do desgraçado e o livra do perigo.
Assim, pois, o meu anjo da guarda foste tu, que me tiraste
desse mar de angústias em que vagava minha alma. Creio em Deus:
este me dará coragem e forças para afrontar os infortúnios que
me ameaçam... Eu to prometo, minha Amália. E de amanhã em
diante procurarei vencer a tristeza de minha alma. Animado por ti,
sobranceiro serei aos infortúnios. Nada mais te digo...
- Ah, sim, meu Gustavo!... Sê sobranceiro aos infortúnios...
Olha, tu és feliz porque tens ali um filhinho que faz o teu e o meu
encanto. Quando tiveres algumas horas de tristezas, ele virá distrair-te,
virá confortar-te com suas carícias, com seus meigos sorrisos...
Então, não comes mais Gustavo?
- Não, minha Amália, estou satisfeito, disse o jovem esforçando-se
para sorrir-se.
- Queres café?
- Sim.
Amália pediu café a uma preta que entrava e lhe recomendou
que o trouxesse bem feito.
- Vem cá, Alfredo, disse Gustavo em tom meigo. Vem ao colo
de teu papai...
- Vem com o papai, meu Alfredo, disse Amália sorrindo-se.
O menino não fez caso do chamado e continuou a brincar com
o crioulinho.
- Gustavo, disse Hortênsia entrando na varanda e sentando-se
junto do cunhado, estou lendo um belo romance de Eugênio Sue.
- Que romance é, Hortênsia, perguntou Gustavo fitando o
rosto de sua cunhada?
- É O monte do diabo, disse a donzela.
- Oh, é um belo e excelente romance!
Nesse instante entrava Paulo. Ao passar junto do menino, agarrou-o
e veio sentar-se com ele na rede; mas o menino fazia esforço para se retirar.
- Ele está insuportável, meu pai, disse Amália.
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- Olha, meu insubordinado, tenho uma coisa para te dar...
O menino não quis e correu indo juntar-se com o crioulinho.
- É muito peralta o rapaz, disse Paulo rindo-se. Traz tudo numa
roda viva!...
Sofia nessa ocasião entrava com o café. Logo depois Hortênsia
apresentava uma chávena dele a seu pai e outra a seu cunhado.
- Papai... Papai... Café, café, disse Alfredo, correndo junto de
Gustavo...
- Toma, meu peralta, toma aqui, disse Paulo, chamando o
menino com a mão...
O menino correu docilmente para junto de seu avô. Este deu-lhe
café, porém uma mui pequena dose. Momentos depois ele pulava
por toda a casa.
Paulo e Gustavo foram para a sala de fora. Hortênsia e Amália
ficaram na varanda.
- Então, Sr. Gustavo, disse Paulo em tom grave; como arranjou
seus negócios?
- Só me dão de espera 8 dias...
- Só 8 dias?!
- Sim, senhor...
- Mau é isso, disse Paulo pesaroso. E se não puder pagar
nesse prazo?
- Sofrerei infalivelmente, disse Gustavo tristemente.
- Pois sinto isso infinito. Se eu tivesse recursos, por certo que o
Sr. Gustavo não havia de sofrer. Sou pobre e por isso não lhe posso
ser prestável...
Gustavo, assim ouvindo falar seu sogro, malgrado seu sentiu um
tremor convulsivo; em seus lábios apareceu um sorriso despeitoso;
seu semblante tornou-se pálido; não proferiu uma só palavra.
Sua razão se revoltava contra o procedimento de Paulo, pois
que sendo este remediado, só tendo duas filhas, suas únicas herdeiras,
sem dificuldade poderia suavizar os infortúnios do genro, ainda
mesmo que fizesse um sacrifício.
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Dissemos há pouco que Gustavo prometera a Amália mostrar-se
sobranceiro ao infortúnio, mas, no entanto, a tristeza voltou logo,
tomando de novo sua alma.
A resignação desenhou-se em seu rosto e, apoiando a cabeça
nas mãos, cujos cotovelos firmavam no batente da janela, calou-se
e nada disse a Paulo, que parecia também pensar. Paulo retirou-se,
sempre pensativo, e foi para dentro, deixando o genro na janela.
Em que iria pensando ele?
Amália veio postar-se junto do esposo e saber o que seu pai lhe
havia dito, mas Gustavo nada disse e ficou silencioso. Amália viu e
mortificou-se com a sensível tristeza do esposo. Momentos depois se
retiraram para o seu quarto.

V
Paulo Camilo deixara Gustavo com o coração contristado
pela tristeza que se desenhava no rosto de seu genro e fora para seu
aposento. Aí já ardia uma vela de carnaúba em um castiçal de latão,
em cima de uma cadeira. Em um leito de cortinado de chita, em
macio colchão, Paulo deitou-se como para descansar dos trabalhos do
dia. Depois de alguns segundos de silêncio, Paulo disse gravemente:
- Não há outro remédio... Tenho dado tratos ao pensamento e
não acho outro meio senão tirar dinheiro a prêmio para socorrer ao
pobre Gustavo, que é digno de minha amizade e estima. Sim, hei de
favorecê-lo, ainda mesmo sacrificando-me, porque os poucos bens que
possuo hão de pertencer a minhas filhas. E, favorecendo a Gustavo,
faço um benefício a minha querida Amália, que ficará com isso mui
satisfeita... Amanhã, pois, vou tratar de arranjar o negócio na cidade
com o semiclérigo, que é onde posso achar dinheiro mais pronto. Ele
não me dará sem hipoteca; não importa. Hipotecarei tudo quanto
posso, para fazer um benefício que o pobre Gustavo não espera.
E calou-se, parecendo dominado por um sono ligeiro.
Efetivamente, daí a pouco dormia mui sossegado. Paulo, pensando no
Hortênsia, ou os amores de um pintor. Romance

551

grande benefício que ia fazer a seu genro, sentiu um prazer inexplicável
em sua alma e, com esse pensamento, conciliou o sono doce e tranquilo.
Deram oito horas no relógio da casa. A vela já estava gasta,
e a luz era baça e vacilante. Hortênsia apareceu no limiar da porta do
aposento do seu pai; aí parou e escutou.
- Meu pai dorme, disse ela baixinho.
De repente Paulo fez um movimento; acordou. Hortênsia disse
logo em tom baixo e respeitoso:
- Meu pai, não toma chá?
- Não, menina, disse Paulo balbuciando e abrindo a boca; não
quero. Que horas são?
- Oito horas deram ainda agora, meu pai.
- Com efeito; dormi quase duas horas! O teu cunhado já está
deitado?
- Não, meu pai, lê no seu quarto junto de Amália.
- Coitados, disse Paulo consigo, não sabem que amanhã vou
tratar de tirá-los do sofrimento!
- Meu pai, então não toma chá?
- Já te disse que não, Hortênsia...
A donzela inclinou-se para o leito com verdadeiro amor filial e
beijou a mão de seu pai, pedindo a sua bênção.
- Deus te abençoe, filha, disse Paulo.
Hortênsia retirou-se. Pouco depois, Paulo tornava a conciliar o
sono, desejando que a noite se passasse rápida.
Ao romper da aurora, já Paulo Camilo estava de pé e determinava
a seus escravos os serviços da roça. No sítio dos Araçás já se colhia
café, e por isso Paulo recomendou a seus escravos a quantidade que
deviam apanhar.
A preta que fazia o serviço da cozinha trouxe a seu senhor uma
chávena de café. Paulo se achava no terreiro tomando o sereno da
manhã, que era bela e pura.
Uma hora depois, todos já se tinham levantado na casa,
e Gustavo parecia ainda dominado pela tristeza. No entanto Amália
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procurava distraí-lo com meigo sorriso nos lábios. O jovem esposo o
acolheu com melancolia.
Logo que Paulo dera os bons dias a Gustavo, disse-lhe:
- Sr. Gustavo, faz-me um favor?
- Sim, Sr. Paulo.
- Procure distrair-se dessa tristeza contínua em que o vejo
submergido. Tenha coragem; os seus males e sofrimentos de um
instante para outro podem desaparecer, e uma lisonjeira felicidade...
- Felicidade... Felicidade para mim, exclamou o jovem com
tristeza, deixando um amargo sorriso errar em seus lábios!...
- Com efeito, Sr. Gustavo!... Vejo que perdeu toda a esperança,
exclamou Paulo em tom grave.
- É verdade, Sr. Paulo, parece-me que o sorriso lisonjeiro da
felicidade não o acolherei...
- Ora, diga-me uma coisa, Sr. Gustavo: casos idênticos a este
não se têm dado com outras pessoas?
- Sim...
- Pois então por que descrê?
- Porque acho impossível que apareça essa felicidade, disse
Gustavo resoluto.
- Há de aparecer, disse Paulo tranquilamente; e retirou-se sem
mais nada acrescentar. Daí a pouco dava ordem a um preto que
pegasse o seu cavalo lazão e o arreasse. A ordem foi logo executada.
Gustavo foi-se reunir à sua mulher, que se achava na varanda
com Hortênsia, onde tomavam café. Alguns minutos depois, Paulo
apareceu aí. Estava vestido de sobrecasaca de pano preto, calça, colete
e gravata, tudo também preto; calçava botas de couro branco e trazia
na cabeça um grande chapéu de Chile com luto.
- Faz viagem, meu pai, perguntou Amália?
- Vai à cidade, meu pai, perguntou por seu turno Hortênsia?
- Sim, minhas filhas, vou à cidade; tenho lá certo negócio...
- Volta hoje, meu pai, volveu Hortênsia?
- Sim, menina.
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E dirigiu-se a seu genro:
- Sr. Gustavo, acrescentou Paulo sorrindo, queira ter o trabalho
de tomar conta da casa em minha ausência...
- Sim, Sr. Paulo. Porém amanhã pretendo retirar-me para a cidade.
- Pois se retirará, Sr. Gustavo.
E assim falando, Paulo despediu-se e saiu de casa, indo
montar no seu lazão, que um crioulinho guardava no terreno.
Gustavo acompanhou seu sogro até aí. Instantes depois, Paulo havia
desaparecido da campina. Gustavo estava longe de pensar que seu
sogro ia sacrificar-se para o socorrer; o jovem foi para dentro.
Acompanhemos agora a Paulo Camilo. Duas horas levou este
no caminho e, chegando à cidade, foi direito a uma rua de pequenas
casas. E, defronte [a] uma pequena casinha de tristonha aparência,
com duas janelas e uma porta, Paulo parou o animal e apeou-se.
Bateu palmas à porta, que se achava aberta, dando para o escuro
corredor mui estreito. Alguns momentos depois, abriu-se uma porta
lateral que dava para o corredor, e uma espécie de mendigo apareceu
no limiar.
- Quem é, disse com voz rouca e fanhosa?
- Um seu criado, Sr. Braga, disse Paulo.
- Pode entrar, disse o homem.
Paulo entrou e, à porta que se achava aberta e que dava para uma
pequena sala pardacenta e suja, encontrou-se com o dono da casa.
- Oh, exclamou este como admirado! V. S. por aqui tão cedo,
Sr. Camilo? É novidade! Negócios talvez?
- É verdade, Sr. Braga, um negócio aqui me traz, disse
positivamente Paulo.
- Bem, bem, disse Braga mostrando-se satisfeito. Venha sentar-se,
Sr. Paulo Camilo. Olhe, aqui está um tamborete. Então, do que se
trata, senhor?
Interrompamos por alguns instantes este diálogo e tratemos de
fazer Braga conhecido do benévolo leitor. Era um homem de 50 anos
mais ou menos, estatura baixa, rosto cadavérico e repugnante, calvo e
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usando de carapuça de meia riscada, por baixo da qual apareciam na
nuca alguns cabelos grisalhos. Trajava uma calça de pano azul e uma
jaqueta grande de belbutina já muito safada e cheia de remendos.
A camisa, que era de morim grosso, estava suja de tabaco; nos pés
trazia sapatos de três solas; a boceta em que tomava o tabaco era de
folha; enfim, era um homem repugnante e sujo.
Era português e conhecido pela alcunha de semiclérigo, mas
seu verdadeiro nome era João Braga de São Tomé. Diziam na cidade
que Braga tinha sido frade da companhia de Jesus e que, sendo amigo
de juntar dinheiro, abandonara a companhia e vivia como secular,
ficando por isso com o nome de semiclérigo.
Braga era um avarento refinado e assim pôde, no fim de alguns
anos, juntar uma boa quantia, que em breve duplicou com os
prêmios que tirava dos fregueses; e seu prêmio estabelecido era de
20% ao ano. Passava somente a ervas, que cultivava em seu pequeno
quintal; lá uma vez por outra comia ovos; não usava de bebidas de
espírito, só tomava café, porém mui fraco; não recebia a ninguém
senão para negócio de seu interesse.
Braga odiava o luxo, a boa mesa, a limpeza e o bom viver do
mundo; só pensava no seu dinheiro, contando continuamente na
memória os prêmios que ganhava durante o dia. Estava, enfim,
dominado pelo ouro e queria a multiplicação dele. O usurário
constantemente estava metido em um quartinho mui escuro de
sua casa, onde certamente tinha o ouro que o atraía, como o ímã
atrai o aço.
Uns diziam que Braga tinha vinte contos em moedas; outros
que quarenta contos, e outros, enfim, uns oitenta a cem contos
de réis. Uma sórdida avareza consumia a Braga, e se possível fosse
passar sem comer, ele o faria, para não gastar a limitadíssima quantia
em que somava a sua despesa anual. Vivia só e nunca se animava a
comprar um escravo para o servir, com receio de perdê-lo. E assim
ele servia-se a si mesmo: cozinhava; lavava toda a sua roupa; poucas
vezes no ano varria a casa. Também trabalhava no ofício de alfaiate e
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assim evitava a despesa e feitio da roupa, que lhe era indispensável,
e gastava anualmente 15 a 18 mil réis.
As pessoas que o procuravam sempre o achavam oficioso, mas
tinha um hábito constante de dizer que seu dinheiro estava acabado,
e que o pouco que tinha estava por mãos de seus devedores e por esta
maneira iludia a todos, para não ser vítima de algum ladrão.
O usurário, enfim, deitava-se mui cedo, para não gastar
velas, e levantava-se de madrugada, gozando assim de alguma
saúde, apesar de ser pálido e magro. Braga tinha todo cuidado em
aferrolhar bem as portas de sua casa ao fechar da tarde. O freguês
que tirava dinheiro do usurário havia de ser pontual, do contrário
molestava-o e protestava não mais o servir por segunda vez. Agora
que o leitor está bem ao fato da vida desse avarento, voltemos ao
diálogo interrompido.
Paulo sentou-se no tamborete que Braga apresentou-lhe:
- Trata-se, disse Paulo gravemente, de um negócio não pequeno:
preciso de cinco contos de réis a prêmio de um por cento ao mês,
dando-lhe boa garantia, Sr. Braga...
- Oh; oh, disse sorrindo-se o usurário e tomando satisfeito
uma boa pitada de tabaco ponia (sic)! Bem sinto não o servir! Como
V. S. sabe, Sr. Camilo, meu dinheiro está espalhado por diversas
mãos e não tenho em casa nenhum real... Talvez que nestes 3 dias
receba certa quantia e então...
- Sr. Braga, a quantia que preciso é daqui a seis dias...
- Então poderei remediar-lhe. Tenho tempo para inteirar os
5 contos de réis que precisa. Mas sejamos claro, Sr. Camilo, eu lhe
dou essa quantia com o prêmio de um e meio por cento ao mês.
Bem sabe que o meu prêmio estipulado é vinte por cento ao ano,
e dando-lhe a um e meio [já] altero o meu sistema. Porém, como é
quantia avultada, sou por isso mais cômodo... Saibamos agora: qual
é a garantia?
- Dou-lhe, Sr. Braga, hipoteca do meu sítio com 8 escravos que
possuo, disse Paulo em tom grave.
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- Ótimo! Ótimo, exclamou satisfeito o avarento e tomando
nova pitada de ponia! Podemos efetuar... Podemos efetuar o
negócio... Porém, já, não, Sr. Camilo... Venha nestes três dias...
- Mas o prêmio que o Sr. Braga quer é muito, disse Paulo.
- É no caso que queira, Sr. Camilo, volveu o avarento sorrindo-se
friamente. Eu não o obrigo... São negócios; bem sabe que o meu
prêmio é 20% ao ano, e dando a 1 1/2 já há uma grande diferença...
Reflita bem. Se lhe fizer conta, nestes três dias terá a quantia,
Sr. Camilo. Não abaixo e nem acrescento um real...
Paulo pensou um pouco.
- Dê-me a quantia a 1 1/4, Sr. Braga, disse.
- Sr. Camilo, disse o avarento, depois de ter limpado o nariz
com o lenço azul de frade todo sujo de tabaco, eu não esperdiço
palavras, é isto um velho costume que tenho; já lhe disse que sirvo
a V. S. com a quantia que precisa com o prêmio de 1 1/2% ao
mês. Serve-lhe?
Paulo refletiu um instante, e o avarento tomou tabaco.
- Pois bem, disse Paulo, o negócio está efetuado...
- Com que prazo, perguntou apressado o avarento, mostrando
no rosto o seu contentamento pelo bom negócio que se lhe
proporcionava?
- Com o prazo de um ano.
- Bom, bom... Tudo se arranjará... Mas fique, Sr. Camilo,
inteligenciado (sic) que há de pagar as despesas da hipoteca... Olhe,
que nem mesmo o selo respectivo eu pago...
- Pois não seja isso a dúvida, Sr. Braga, disse Paulo, relevando a
sórdida avareza do semiclérigo.
- Oh, vejo que V. S. é um bom freguês, disse o avarento
sorrindo e tomando uma pitada. Quando vier buscar o dinheiro,
traga o tabelião para se passar a escritura... Nestes três dias pode
vir, que achará dinheiro; antes disso é trabalho perdido, entende,
Sr. Camilo? Agora diga-me V. S. uma coisa: seus escravos são moços
ou velhos?...
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Paulo encarou o avarento ao ouvir tal pergunta, mas,
conhecendo mui bem a sua vileza, logo o tranquilizou, dizendo-lhe:
- A sua pergunta, Sr. Braga, é bem clara: quer saber se fica bem
garantida a dívida que vou contrair? Digo-lhe que os meus escravos
são bem moços, à exceção de um negro velho. Além disso, meu sítio
tem bem boas terras, um belo cafezal, boas casas e benfeitorias...
Sua dívida fica bem garantida...
- Bem... Bem... Estamos ajustados. Não se esqueça de vir
com o tabelião, mas as despesas, de minha parte, nem um ceitil,
Sr. Camilo... Não repare nesta minha franqueza, são negócios...
A paciência de Paulo ia-se esgotando, e por isso resolveu deixar
o usurário e retirar-se antes que se revoltasse contra a sua vileza.
- Sábado, Sr. Braga, estarei aqui, disse levantando-se do tamborete.
O avarento contou pelos dedos, assim falando:
- Hoje é quarta, quinta, sexta, sábado; quatro dias. Bem...
Bem...
Paulo despediu-se de Braga, que lhe fez uma rasgada cortesia.
Daí a pouco Paulo voltava para seu sítio dos Araçás.
Braga, ficando só, multiplicou a conta do prêmio de 5 contos
de réis, assoou-se, tomou tabaco e disse:
- Como este desejara eu muitos... Triplicaria em breve o meu
dinheiro... 900 mil réis de prêmio em um ano! É um bom ganho!
E assim falando, entrou para dentro, pensando neste
ótimo negócio.

VI
Sete dias se tinham passado depois que Paulo tratara o negócio
com o avarento Braga. Era chegado o dia do vencimento das dívidas
de Gustavo. Este se havia retirado para a cidade no dia imediato
ao em que Paulo procurara beneficiá-lo ocultamente, como agora
vamos patentear ao leitor.
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Era uma terça-feira. O pobre moço, com o coração confrangido,
deixando ver-se no rosto o sofrimento da alma, vacilava, sentado em
uma cadeira na sala da casa de sua mãe, que era uma das melhores
da cidade. Sinistros pensamentos povoavam a mente do jovem, mas
as imagens da esposa querida e do idolatrado filhinho vinham-lhe
sorrir no meio desse quadro sinistro, como o anjo da salvação em um
mar medonho e tempestuoso.
De repente, como que perdendo o uso da razão, com os olhos
desvairados e o cérebro inflamado pela exaltação, que um instante
lhe tomara a alma, exclamou:
- Sim, hei de achar um meio; quando não, darei fim a esta vida
de misérias!
E assim falando, cruzou os braços e procurou acalmar sua
mente escaldada. Alguns segundos depois, continuou com voz
quebrada e pungente:
- Mas a esposa!... A esposa querida! Não... Não...
E, como tornando a si, continuou ainda:
- Não... Não... Antes mil vezes o sofrimento, e não cometer
um crime reprovador pelas leis divinas... Sim... Era um efeito de
alucinação! Pois bem! Já que o amor que tenho à Amália é tão
profundo, que me vence e domina, por ele, pois, sofrerei os maiores
tormentos. E, de agora em diante, banirei de minha ideia o terrível
e negro pensamento de um suicídio... Cumpra-se o meu destino!...
- O que é que estás dizendo, Gustavo, perguntou Amália, que
nessa ocasião entrava na sala?
No mesmo instante batiam palmas à porta do corredor que
dava para a sala.
- Batem, disse Gustavo com o coração sobressaltado e [a] voz
trêmula. É talvez algum credor que me vem torturar...
- Talvez não, Gustavo, disse Amália reparando a tristeza do esposo.
- Dá licença, Sr. Gustavo, disse uma voz à porta?
- Entre, disse ele balbuciando...
- Oh! Sr. Emílio de Melo, disse Amália com o sorriso nos lábios!
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- Um seu criado, D. Amália, disse entrando na sala um jovem
de 25 anos mais ou menos, de fisionomia muito simpática, maneiras
delicadas, decentemente vestido, delgado de corpo, alto e gentil.
- Oh, Sr. Emílio, exclamou Gustavo esforçando-se por sorrir e
dando a mão ao recém-chegado. Olhe, sente-se aqui junto a mim...
E assim falando, Gustavo indicou-lhe a cadeira.
- Vejo-o tão triste, Sr. Gustavo, sente algum incômodo?...
- Sim, meu amigo, uma grande tristeza me confrange a alma...
- Já sei a causa dessa tristeza, Sr. Gustavo. Estou muito ao fato
dos seus negócios. Mas, de hoje em diante, vai gozar de tranquilidade.
Seus infortúnios...
- Ah, exclamou Gustavo interrompendo o moço e dando
profundo suspiro, como resignado com a sua infelicidade.
- Sim, Sr. Gustavo, com prazer digo-lhe que seus infortúnios se
acabaram, e fui o encarregado de dar-lhe tão feliz nova...
E no rosto de Emílio de Melo trasbordava o prazer que o jovem
sentia na alma.
- Bem sei que quer animar-me, não é assim, meu amigo? Olhe,
eu já fiz um protesto de resignação... Seja o que o meu destino
quiser...
- Mas Sr. Gustavo, acha-me capaz de enganá-lo, disse Emílio
gravemente?
- O Sr. Emílio é incapaz disso, disse a seu esposo Amália,
que até então escutava atentamente o que se passava. E, com essa
penetração própria das mulheres, adivinhou que alguma coisa boa
vinha anunciar-lhe o moço, porque seu coração batia fortemente,
presságio feliz, que não a enganava.
Emílio, encarando fixamente a Gustavo, disse em tom grave:
- Suas dívidas estão pagas, Sr. Gustavo, encarregaram-me de
comunicar-lhe isto... Estão aqui as quitações...
E o jovem, tirando da algibeira do paletó de pano três folhas
de papel escritas, apresentou-as a Gustavo. Este as leu apressado
e trêmulo.
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Sentiu de repente uma mudança em todo seu ser: seu coração
bateu fortemente, mas era um bater diferente do que até então
sentira. Sua alma comoveu-se e os olhos se encheram d’água; seus
lábios se agitaram e pronunciaram palavras ininteligíveis. Gustavo
não acreditava nessa felicidade inesperada, que lisonjeira lhe vinha
adoçar a vida para assim fazê-lo gozar da tranquilidade junto da
querida esposa e do amado filhinho. Como fora de si nos transportes
do prazer que sentia no coração, abraçou com frenesi a Amália.
- Minha Amália!... Será possível?!... Chama, chama minha
mãe... Quero abraçá-la!...
Amália, apertando ternamente o esposo nos braços, com os
seus belos olhos inundados de lágrimas de prazer, virou-se depois
para Emílio, desprendendo-se do esposo, e disse comovida:
- Perdoe-nos, Sr. Emílio, estes transportes do coração.
Abençoado seja por vir nos trazer tão grata notícia...
O moço sentiu-se comovido à vista desse quadro tão terno, que
abalaria o mais duro dos corações, e exclamou:
- Quanto prazer também sinto!...
E, logo que Gustavo se desprendera dos braços de Amália,
correu pela sala falando mui alto:
- Vem, Alfredo, vem cá; chama vovó depressa.
Nesse instante entravam na sala Paulo Camilo e Hortênsia, que
chegavam da roça.
- Sr. Paulo... Hortênsia, exclamou Gustavo como fora de si,
precipitando-se nos braços do sogro e depois apertando as mãos da
cunhada!...
- Meu pai... Hortênsia, exclamou por seu turno Amália!...
- Meus filhos, exclamou também Paulo comovido!...
- Gustavo, disse Hortênsia com prazer!
- Meu filho, disse a mãe de Gustavo entrando na sala! Meu
Deus que é isso?! Diz-me, meu filho, o que é isto?!
- Parece-me, minha mãe, parece-me um sonho, disse Gustavo
balbuciando sem saber o que falasse!
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- Não é sonho, Sr. Gustavo, disse Paulo sorrindo-se muito
contente, não é sonho; é realidade...
- Sr. Paulo, disse a mãe de Gustavo, explique-me tudo isto...
Estou ansiosa...
E todos se abraçaram novamente, exceto Emílio de Melo, que
admirava esse tocante quadro de uma família honrada e virtuosa.
A mãe de Gustavo não sabia o que pensasse, vendo o prazer que
em sua casa reinava. Paulo, então, dirigindo-se à extremosa mãe de
Gustavo, disse-lhe comovido:
- Isto tudo significa, D. Francisca, a tranquilidade que, de hoje
em diante, vai gozar seu filho Gustavo.
- Sim, minha mãe; agora já respiro livremente, disse este com
júbilo.
- Explica-me tudo isto, meu filho, volveu D. Francisca olhando
perplexa para este...
- É que suas dívidas estão todas pagas, apressou-se Paulo
a responder.
- Será verdade, exclamou D. Francisca tomada de
contentamento?!...
- Sim, minha mãe... É verdade...
Hortênsia, abraçando novamente a Amália, disse:
- Que felicidade! Que felicidade, minha irmã!
- Sim, Hortênsia, é muita felicidade... Eu confiava sempre na
vontade de Deus...
Todos ao mesmo tempo falavam, e a alegria que sentiam
dava lugar a uma certa confusão. Apesar disso, Hortênsia olhou a
furto para Emílio, que um instante também cravou nela seus olhos.
Hortênsia confundiu-se e corou malgrado seu.
- Quero me pôr em liberdade, disse Paulo para D. Francisca;
há de conceder-me licença...
- Sim, Sr. Paulo, vamos lá para dentro...
- Vamos também Amália, disse Hortênsia, quero tirar o roupão...
- Vamos, Hortênsia.
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Esta ao retirar-se olhou de repente para Emílio. Seus olhos se
encontraram com os do jovem. A donzela abaixou os seus, travou do
braço de Amália, e entraram para dentro.
- E eu, disse Gustavo vendo Amália retirar-se, tenho duas
palavras a dizer ao Sr. Emílio de Melo.
E na sala só ficaram Gustavo e Emílio. Agora duas palavras
ao leitor.

VII
D. Francisca poderia ter 50 anos; sua fisionomia era bondosa e
afável. Ótima doceira, tirava desta sua indústria um lucro razoável.
Além disso, tinha uma horta e um jardim bem cultivados e assim
passava, felizmente. Estimava muito a Gustavo e Amália. Camilo e
Henriqueta, filhos de D. Francisca, ainda aprendiam a ler na escola
pública da cidade. Camilo tinha dez anos, e Henriqueta nove anos;
eles faziam o prazer de sua mãe.
Voltemos agora a Gustavo e Emílio e continuemos com os
diálogos. O moço, que até então tinha sido testemunha silenciosa da
cena que se passara, disse cheio de satisfação:
- Sr. Gustavo, dou-lhe sinceros parabéns pelo feliz êxito dos
seus negócios...
- Sim, meu amigo, tão grande é o meu júbilo, que me parece
tudo um sonho... Enquanto não souber quem é a pessoa que me
socorreu, não me tranquilizo...
- Isso agora, Sr. Gustavo, é um mistério que não está em mim
revelar-lhe. Todavia, a pessoa que o socorreu deve-lhe votar grande
estima e amizade...
- Pois então, Sr. Emílio, não sabe quem é essa pessoa?
- Só me encarregaram, Sr. Gustavo, de anunciar-lhe a feliz nova.
- Quem lhe entregou as quitações, Sr. Emílio?
- Um seu credor...
- O seu nome?
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- A. F. da Silva.
- Será isso possível?
- Pois duvida, Sr. Gustavo?
- Não; mas...
- Parece-me que esse seu credor chamou a si as outras dívidas
e pagou-as...
- Não o compreendo, Sr. Emílio...
- O Sr. Gustavo não devia a três pessoas?...
- Sim...
- Pois elas ficaram pagas, como verá das quitações.
- Acho isto bastante romanesco, disse Gustavo rindo-se.
- Por que, Sr. Gustavo?
- Será possível que haja uma pessoa que me tenha assim tanto
afeto, que por mim se sacrifique? E a menos que não seja algum
parente extremoso, o mais me parece um impossível...
- Sr. Gustavo, isso é um mistério, e não me cumpre aprofundá-lo...
- Pois então, meu amigo, hoje mesmo irei ter com o meu
ex-credor, A. F. da Silva, que me orientará sobre tão singular
negócio. Não é isto [o] mais acertado?
- Que dúvida, Sr. Gustavo; aprovo a sua resolução!...
- Quem quer que por mim se sacrifica, juro-lhe uma eterna
gratidão, disse Gustavo solenemente.
- É muito nobre o seu procedimento, Sr. Gustavo... Agora, que
já cumpri a missão de que me encarregou o negociante A. F. da Silva,
retiro-me. Permita-me pois licença...
- Sr. Emílio, disse Gustavo apertando com afeto a mão do jovem,
sou-lhe muito grato. Conte sempre com a minha sincera amizade. E se
lhe prestar para alguma coisa, terei grande prazer que me ocupe...
- Agradecido, Sr. Gustavo. Conto com sua amizade, disse
Emílio apreciando o caráter nobre e bondoso de Gustavo.
E, se despedindo, retirou-se, sendo acompanhado por Gustavo
até a porta da rua. Este foi se juntar à sua família no interior da casa.
Agora, permita-nos o leitor uma pequena digressão.
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Emílio de Melo era um belo jovem e íntimo amigo de Gustavo.
Seu honrado pai havia falecido há cinco anos, e só tinha sua mãe viva
e uma irmã, casada com um honrado negociante da cidade, de quem
o jovem era sócio.
Teve boa educação e aproveitou dois anos de ensino em um
dos colégios de São Paulo. Desde a mais tenra infância que mostrava
uma decidida vocação pelas belas-artes: gostava muito de música,
mas o desenho e a pintura o dominavam.
O jovem por diversas vezes rogou a seu pai que o consentisse
ir estudar no Rio de Janeiro, a fim de aprender a sublime arte de
Rafael, e que um dia o poderia imitar. Porém o pai contrariou-o, e o
belo talento de Emílio ficou sem cultura e quase esquecido, porque o
jovem com isso entristecera-se tanto, que não mais queria patentear a
seus amigos da infância o dom que Deus lhe havia dado. Mas, como
acima dissemos, sendo dominado pela beleza da arte, não pôde estar
muito tempo sem cultivá-la; assim desenhava alguma paisagem e
fazia algum retrato.
Atingindo o jovem a idade de 24 anos, seu amor pela pintura
cresceu a tal ponto que, consigo mesmo, fez rápidos progressos na
arte. Desenhava um retrato imitando mui bem a litografia; reproduzia
uma pequena estampa em um painel a óleo e com cores tão naturais e
os claros-escuros tão perfeitos, que a ilusão era completa, acrescendo a
regularidade dos traços e a finura da combinação das tintas. As pessoas
que viam as belas obras do jovem o admiravam e o tomavam por um
aborto da natureza: elas lastimavam verem assim esse grande talento
esquecido, talento que se fosse revelado muita honra faria ao país.
Emílio, sendo destituído de orgulho e glória, desenhava e
pintava confessando sempre, com modéstia, nada saber e que só
se empregava nesse trabalho, que lhe parecia belo e suave, para dar
pasto a seu gênio e a assim passar algumas horas em delicioso recreio
(tal era o seu amor pela pintura, que tomava o aplicado trabalho
por um delicioso recreio)! Amava também a leitura e sabia música,
francês e tinha alguns princípios de filosofia.
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Emílio de Melo era muito estimado de todos, não só pelas
suas belas qualidades, como pelo seu grande talento na pintura.
Quatro casamentos bons lhe apareceram, mas o jovem recusou-os
com frívolos pretextos. Seu cunhado então, que era negociante,
ofereceu-lhe sociedade no seu negócio, e, depois de muito pensar
sobre isso, o jovem aceitou o arranjo. E na época em que se passa
este romance, Emílio já era sócio de seu cunhado havia seis meses,
porém, por mais de uma vez, mostrou-se arrependido de seguir
uma carreira para que não tinha a menor inclinação. No entanto
seu cunhado o achava com aptidão, porque trazia as contas em dia
e a escrituração mui limpa.
Um dia pediu permissão à sua mãe, senhora de 50 anos, boa e
respeitável, que muito o estimava, a fim de ir estar 6 meses no Rio
de Janeiro e tomar lições de pintura. Porém a respeitável senhora
objetou-lhe que não poderia ficar só e que, além disso, o Rio e
Janeiro era uma cidade onde havia continuamente epidemias, e por
isso não consentiria que seu filho procurasse o precipício. Emílio não
pôde por forma alguma obter o sim de uma mãe. Debalde disse-lhe
que iria para a corte na estação fria e que não haveria alteração na sua
saúde, e esses 6 meses se passariam depressa. Sua mãe a nada cedeu.
Emílio resignou-se, como filho obediente.
Todavia continuava a cultivar a arte, estudando-a consigo
mesmo. À noite, em silêncio, Emílio examinava seus pequenos
quadros e então procurava ver as faltas e defeitos de suas obras.
E assim impelido por grande vontade, corrigia-se a si mesmo com
inaudito esforço. Até a idade de 25 anos, o jovem desconhecia a
paixão do amor; dedicava-se só à pintura nas suas horas vagas.
Gustavo era o único amigo a quem ultimamente Emílio
mostrava seus belos trabalhos. Aquele admirava-o e o tinha por um
jovem de grande importância. Como sabe o leitor, Emílio não tinha
vontade de continuar na sociedade do negócio de seu cunhado e,
a sós consigo, fez tenção de abandonar esse meio de vida para que
tão tinha vocação; só pensava na pintura.
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O leitor também já sabe que as dívidas de Gustavo foram
pagas com o dinheiro que Paulo Camilo havia tirado do avarento
Braga, conforme tinham ajustado. O honrado Paulo dispôs tudo
para que Gustavo ignorasse sempre quem era a pessoa que o
favorecia e por isso preveniu com tempo o tabelião, que passou a
escritura de hipoteca ao semiclérigo, pedindo-lhe todo segredo no
negócio. Encarregou ao negociante A. F. da Silva que arranjasse as
quitações dos mais credores de Gustavo e, quando este viesse [a]
saber quem era que o socorrera, lhe dissesse que era uma pessoa
estranha e não ele, Paulo. O negociante encarregou-se disso com
satisfação, prometendo a Paulo que tudo arranjaria, e que Gustavo
havia de ignorar quem era a pessoa que por si se interessava. Paulo
ficou satisfeito; agradeceu ao negociante e entregou-lhe os 5
contos de réis.
Isto tudo se passou três dias antes do em que Emílio de Melo
fora levar as quitações a Gustavo, encarregado pelo negociante
A. F. da Silva. Agora que o leitor está ao fato de tudo, acrescentaremos
uma palavra mais.
Emílio de Melo, logo que avistou Hortênsia, levando os olhos
por alguns instantes ao meigo rosto da donzela, enquanto esta
conversava com Amália, pareceu-lhe que alguma coisa estranha se
operava em si: sentiu uma grande simpatia pela jovem. E, quando
ambos se encararam, eles se agitaram um instante: Hortênsia corou
e Emílio perturbou-se. Ninguém reparou nisso, porque a cena era
toda de confusão.
O jovem, se retirando, levou no pensamento a imagem de
Hortênsia e, malgrado seu, sentia que alguma coisa estranha se
passava em si. Não sabia bem compreender tal mudança, porque em
seu coração até então só sentia o amor da pintura. O quer que fosse
o estava incomodando...
Agora levemos o benévolo leitor ao interior da casa da mãe de
Gustavo e vejamos o que se passa aí.
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VIII
Era uma espaçosa varanda, ou sala de jantar, toda caiada e
forrada de esteira. Uma grande mesa se via bem no centro, um grande
armário em um dos lados e algumas cadeiras verdes, americanas,
ocupadas pelas pessoas que aí estavam. Uma rede branca e muito
fina estava presa em um dos cantos da sala; nessa rede descansava
Paulo Camilo, brincando com seu neto, que o fazia rir com suas
costumadas peraltices.
Amália junto à mesa preparava café para seu pai, e Hortênsia,
que já tinha tirado o seu roupão de pano, estava sentada junto de
D. Francisca em uma marquesa de palhinha, onde alegremente a
mãe de Gustavo assim conversava com Paulo:
- Não posso crer na felicidade de meu filho, tão grande é!
- Pois só o que lhe posso dizer, D. Francisca, é que o Sr. Gustavo
está com suas dívidas pagas, e ninguém mais o incomodará. É isto
uma grande satisfação...
- Meu pai, disse Amália sorrindo-se e apresentando-lhe o café
em uma xícara de porcelana, estou hoje tão satisfeita, que sinto o
prazer do coração transbordar-me n’alma... O pobre Gustavo, quando
menos esperava, viu chegar-lhe o socorro... Deus é infinitamente
bom e piedoso...
- Assim são as coisas deste mundo, minha filha, disse Paulo
gravemente; nos lances mais apertados da vida, lá vem uma mão
amiga que enxuga as lágrimas e suaviza o infortúnio do desvalido...
Devemos por isso ter sempre plena confiança na bondade e
misericórdia de Deus...
- Abençoada seja a pessoa que socorreu a meu filho, disse
D. Francisca solenemente; já estou ansiosa para conhecê-la...
- Quem quer que seja, disse Hortênsia em voz suave, deve votar
muita amizade a Gustavo...
- Ansiosa estou por conhecê-lo já, disse Amália, arranjando
uma chávena de café para Hortênsia.
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Paulo sorriu-se significativamente e disse:
- Talvez, minha filha, talvez que não possas já conhecer o
benfeitor de teu marido...
- Oh, meu pai! Como me seria doce e suave agradecer do fundo
d’alma à pessoa que procurou o nosso sossego... A nossa felicidade...
Eu até lhe beijaria as mãos pelo grande benefício que nos fez...
Paulo sorriu-se e disse ainda:
- Algum dia, minha filha, tu agradecerás, se encontrares essa
pessoa... E ela, que se ocultou, é porque não quer ser conhecida...
- E por que não a hei de encontrar logo, meu pai?
- Porque acho isso difícil Amália, e to repito ainda: a pessoa
que socorreu a teu marido quer certamente conservar-se incógnita,
e por isso debalde se a procurará...
- Vem aqui comigo, disse Hortênsia para Alfredo, que brincava
sobre os joelhos do avô.
O menino correu para Hortênsia. Esta abraçou-o e beijou-o.
- O peralta não para em parte alguma. É uma roda viva, disse
Paulo sorrindo!...
- D. Francisca, disse Hortênsia, não vejo aqui Camilo e
Henriqueta. Onde estão eles?
- Estão na escola, Hortênsia, disse D. Francisca; mas eles não
se demorarão.
- E eu, D. Francisca, vou sair e dar um passeio na cidade,
volveu Paulo levantando-se da rede. Se me demorar, não espere por
mim para jantar. Eu, aqui na cidade, não me perco...
- Pois então não há de jantar conosco, Sr. Paulo?
- Talvez, não, D. Francisca.
- O nosso jantar é às 3 horas, disse esta.
- Se estiver aqui a essas horas, bem. Do contrário não esperem
por mim.
E Paulo pegou no chapéu e saiu, sendo acompanhado por
Alfredo, Amália e Hortênsia até a porta da rua. Nesse instante
Gustavo tinha-se despedido de Emílio, que se retirava.
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- Vai sair Sr. Paulo, disse Gustavo em tom satisfeito?
- Sim, vou dar um passeio à cidade, disse Paulo saindo.
- Não vem jantar conosco?
- Talvez não. É provável que jante lá com o Sr. A. F. da Silva...
Gustavo pensou que seu sogro ia saber do negociante quem era
a pessoa que o havia socorrido.
- À tarde também irei lá, disse Gustavo para o sogro que
se retirava.
- Ora, já se viu? Esqueceu-me de trazer-te café, Gustavo, disse
Amália sorrindo-se. Mas há de perdoar-me, porque hoje estou
muito contente...
- Custa-me a crer em tanta felicidade, minha Amália. Isto que
se tem passado me parece ainda um belo sonho...
E o jovem tomou nos braços o filho amado e encheu-o de carícias.
- Papai, papai... Vai cavalo... Assim; assim...
E o menino fez gestos com os bracinhos, como quem andava
a cavalo.
- Sim, filho; logo iremos no cavalo, disse Gustavo beijando
o filho...
- Logo, meu Alfredo, tu irás no cavalo, volveu Amália
sorrindo-se bondosa para o filho. Sim, Gustavo, tudo que se há
passado parece um sonho. Todavia é realidade...
- Está bom, Amália, logo conversaremos. Agora vou dizer duas
palavras à minha mãe...
E, assim falando, o jovem foi para dentro. Alfredo correu
adiante dando pulos pelo corredor.
- E eu também, Amália, quero dizer-te duas palavras, disse
Hortênsia com mistério...
- O que é então, disse Amália sorrindo?
- É um segredo, Amália, que te vou confiar...
- Segredo?...
- Sim, Amália.
- Falas sério?...
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- Sim...
- Pois conta-me o teu segredo Hortênsia.
- Eu já to conto...
- Sou toda ouvidos, Hortênsia.
- Mas, Amália, só a ti confio.
- Podes confiar...
- Olha... Eu gostei daquele moço...
- Que moço, Hortênsia?
- Aquele que daqui saiu há pouco...
- Sim, disse sorrindo-se Amália?...
- É verdade... É muito simpático...
- Deveras?...
- Achei-o com cara de poeta...
- Não é poeta, porém é pintor e desenhista...
- O que é que dizes?!...
- Sim, é pintor, Hortênsia; e já vi um belo quadro feito por ele...
- Será possível?!
- Porque te admiras?
- Porque amo a pintura...
- Ah, nunca mo dissestes!...
- É verdade, mas agora te digo...
- Então amavas a pintura em silêncio e às escondidas?...
- Sim, muitas vezes me vinha a ideia pedir a meu pai um mestre
de desenho, porém refletindo que somos pobres, dissuadi-me disso
com sentimento profundo...
- É pois mais um motivo para gostares de Emílio de Melo, disse
Amália em tom significativo.
- Sim, Amália, a minha simpatia por ele crescerá agora, disse
Hortênsia misteriosamente, deixando ver no seu meigo semblante o
prazer que sentia n’alma.
- Olha, Hortênsia, se tu visses o belo quadro que eu vi, ficarias
maravilhada...
- Será isso verdade, Amália?
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- Não tenho necessidade de te enganar.
- Como havemos de ver esse quadro?
- Facilmente...
- De que modo?
- Olha, Hortênsia, eu peço a Gustavo, que se dá muito com
Emílio, e este sem hesitação lhe entregará o quadro, e então...
- Gustavo nos trará essa pintura, atalhou Hortênsia muito satisfeita.
- E sabes duma coisa, Hortênsia?
- O que é, Amália?
- Emílio não aprendeu a pintura...
- Quem afirma isso?
- Todos...
- Será possível, Amália? Pintar-se sem aprender?!
- Pois te afirmo que Emílio não aprendeu a pintura...
- Não creio nisso... Por certo que ele havia de ter um mestre...
- O seu mestre foi a natureza...
- A natureza?!...
- Sim; a natureza... Achas impossível, Hortênsia?
- É célebre, Amália! Mas eu não creio...
- Pois te assevero, Hortênsia, podes crer...
- Com efeito!
- Além disso, tem instrução e sabe música...
- É isso para admirar-se, exclamou Hortênsia, como duvidosa
do que ouvia! Estou ansiosa por ver a pintura...
Nesse ínterim, Gustavo entrava na sala.
- Olha, Gustavo, disse Amália pondo a mão sobre o ombro do
marido, quero um favor de ti.
- Sim, Gustavo, hás de nos servir, disse Hortênsia sorrindo-se.
- O que é, Amália?
- Quero que mandes pedir a Emílio aquela pintura que ele fez,
e que há poucos dias lá vimos em casa de seu cunhado.
- Isso é o que menos custa, e neste instante vou-lhe mandar
pedir esse quadro.
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E, assim falando, Gustavo dirigiu-se a uma mesa nessa sala
colocada, onde havia papéis, pena, tinta, etc. Aí escreveu apressado
um bilhete de três linhas. Nessa ocasião entrava um preto da casa.
- Oh, disse Gustavo vendo o preto, chegas bem a propósito!
Vem cá, João: toma este bilhete e leva-o ao Sr. Emílio de Melo; e o
que ele te der, traz-me ligeiro.
- Sim, meu senhor, disse o preto. E saiu.
- Hortênsia, disse Gustavo, logo admirarás o talento de um jovem
que não teve mestre e que, por assim dizer, faz prodígios na pintura...
- Será isso possível, Gustavo?
- Logo verás com os teus próprios olhos, Hortênsia, disse
Amália sorrindo-se.
- Minha Amália, disse Gustavo sentando-se junto da esposa;
tenho grande amizade a Emílio, como bem sabes, e profundamente
sinto que o seu grande talento se perca no esquecimento. Olha,
minha Amália, poucos são os que dão apreço aos escritores e artistas
nacionais, e a maior parte dos brasileiros olham com indiferença e
mesmo com desprezo para os que se dedicam às belas letras e às artes, e
a prova disto está patente por toda [a] terra de Santa Cruz. Porém, em
compensação, temos um monarca que acoroçoa os grandes talentos
que se revelam, que auxilia a tudo que tende a ilustrar o seu império e
que deseja, do fundo d’alma, nivelá-lo com os países mais adiantados
da velha Europa. Se Emílio de Melo fosse estrangeiro... Ah!
- Sim, Gustavo, disse Amália em tom grave, se Emílio de Melo
fosse estrangeiro, já sua fama seria grande; mas, como é brasileiro,
não se lhe dá importância alguma... É isto bem triste para nós...
- É o mal de nosso país, disse Hortênsia, que até então
parecia meditar.

IX
Ouviu-se nesse instante uma voz na porta que dava para a sala:
- Sr. Gustavo, dá licença?
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- Oh! O Sr. Felizardo?... Entre...
E Gustavo deu a mão ao recém-chegado. Este fez uma grande
cortesia às duas irmãs.
- Sente-se, Sr. Felizardo; está aqui uma cadeira, disse Gustavo.
Amália e Hortênsia ficaram no mesmo lugar. Felizardo e
Gustavo sentaram-se.
- Então como passa, Sr. Felizardo?
- Vamos indo, obrigado, Sr. Gustavo. VV. SS. passam bem,
continuou Felizardo para as duas irmãs, estudando um gracioso sorriso?
Hortênsia apertou o braço de Amália. Esta olhou para a irmã.
Ambas pareciam trocar estas mudas palavras:
- É um néscio...
- É um tolo presumido...
- Dou-lhe os parabéns, Sr. Gustavo, por já estar livre de suas
dívidas, e por isso o venho visitar, disse Felizardo tirando do bolso
da sobrecasaca de pano um lenço de cambraia todo impregnado de
água de colônia, cujo perfume encheu a sala.
As duas irmãs não puderam suster o riso. Gustavo teve vontade
de rir-se, porém esforçou-se por mostrar-se sério. Felizardo levou
esse lenço ao nariz com estudada delicadeza. Amália e Hortênsia
ainda sorriram-se.
- Agradeço-lhe, Sr. Felizardo, o interesse que por mim toma.
Graças a Deus já me acho agora tranquilo...
- Bem sabe, Sr. Gustavo, disse Felizardo olhando para
Hortênsia, que o estimo e que só desejo a sua felicidade...
- Obrigado, Sr. Felizardo, obrigado, disse Gustavo inclinando
a cabeça.
Amália apertou o braço de Hortênsia e com os olhos disse-lhe:
- Este tolo está te olhando com interesse...
Hortênsia pareceu responder:
- E eu não me dou ao trabalho de olhá-lo.
- Ora, Sr. Gustavo, quero aproveitar a ocasião para contar-lhe
um novidade, disse Felizardo dando voltas à chavinha de ouro do seu
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relógio e tomando a atitude de um casquilho. Está ao fato daquele
casamento que me ofereceram, com 20 contos de réis de dote?
- Sim, Sr. Felizardo, quanto ao casamento estou ao fato, mas
quanto ao dote ignoro...
As duas irmãs olharam para Gustavo com significação.
- Pois, Sr. Gustavo, há 8 dias que desmanchei esse casamento...
- Por que então, Sr. Felizardo?
- Porque a noiva não me convinha...
- Por ser velha, talvez, disse Gustavo sorrindo-se?
- Não senhor, por ser muito feia, disse Felizardo comicamente.
As duas irmãs sorriam, e Gustavo deu uma risada muito gostosa.
- Então, disse este rindo-se, procura agora uma noiva bonita?
- Sim, Sr. Gustavo, procuro uma noiva bonita, disse Felizardo
muito positivo e olhando para Hortênsia, estudando novo e sedutor
sorriso, virando sempre a chavinha de seu relógio.
A donzela virou-lhe a cara.
- Néscio, disse ela muito baixinho!
Felizardo ouvindo isso enfiou, porém disfarçou.
- Ele quer casar contigo, Hortênsia, disse Amália também baixinho.
- É um bobo que não sabe o que fala, disse Hortênsia despeitosa
e baixinho.
- Pois, Sr. Felizardo, estimo que alcance o que deseja...
- Desejaria bem encontrar um jovem de prendas, disse Felizardo
ainda olhando para Hortênsia.
Amália sorriu-se. Hortênsia já se ia aborrecendo com isso.
Nesse ínterim entrou na sala o preto com o quadro na mão, todo
envolvido em uma toalha. Deu-o a Gustavo com um bilhete.
Hortênsia levantou-se muito ligeira da cadeira, tomou o
quadro da mão de Gustavo e, enquanto este lia o bilhete, a jovem
tirou a toalha que o envolvia.
- Hortênsia, disse Amália, vais ver uma bela pintura...
Com efeito! Hortênsia, tirando a toalha do quadro, ficou
maravilhada e exclamou:
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- Será possível?! Pois quem não aprendeu a pintura faz uma
obra assim?!...
Felizardo alongou os olhos para o quadro e, vendo que
Hortênsia pronunciava algumas palavras em abono de Emílio e que
o admirava com prazer, teve ciúmes e sentiu-se despeitado.
- Então, Hortênsia, o que dizes a isto, volveu Gustavo
guardando o bilhete de seu amigo?
- Digo, Gustavo, que Emílio é um grande talento, digno da
maior estima, disse a jovem maravilhada pelo quadro.
- Emílio é um jovem muito estimável, disse Amália.
- Eu também, quando era pequeno, disse Felizardo, fui
muito inclinado a pintar com carvão: galo, galinha, porco,
cabrito, burros e...
- Sim, disse Gustavo rindo-se?
- Pois pinta-se com carvão, disse Hortênsia rindo-se e não
podendo suportar a ignorância de Felizardo?!
Este ficou enfiado: quis falar, as expressões faltaram-lhe e sentiu
que o sangue saía do coração e afluía-lhe ao cérebro. Mas, tirando
novamente o lenço aromatizado, levou-o ao nariz e disfarçou assim
o seu embaraço.
As duas irmãs pediram licença a Felizardo e se retiraram da
sala, indo para dentro. Hortênsia levava o quadro de Emílio.
Demos agora ao leitor o retrato de Felizardo. Poderia ter 30
anos, rechonchudo, altura regular, cabelos ruivos, rosto comum,
olhos verdes e audazes, fronte estreita e acanhada e pescoço curto.
Estava vestido de sobrecasaca de pano verde, calça branca, colete
de seda azul e gravata de cor. Na mão esquerda trazia luva branca
de pelica. Uma grossa corrente de ouro pendia-lhe ao peito indo-se
perder no bolso do colete.
Felizardo não tinha pais vivos, mas deles houvera uma
herança suficiente. A educação, essa herança preciosa que o pai
deve deixar ao filho, Felizardo não a tivera e, por assim dizer,
criou-se à lei da natureza e na escola do vício. Guiado por más
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companhias, em breve seu coração corrompeu-se e entregou-se
desregrado aos prazeres e jogos.
Com o correr do tempo, a herança de Felizardo foi
desaparecendo, e muito poucos bens lhe restavam. Porém, sendo
mui jogador, ganhava algumas vezes e assim vivia à sua vontade.
Sabia ler e escrever mal. Não tinha outra vocação senão para
jogar e andar sempre à moda para agradar, dizia ele, ao belo sexo,
bem como gostava de perfumar seus lenços. Algumas vezes ia à casa
de Gustavo, que muito bem o recebia.
Uma ocasião Felizardo pensou em casar-se, mas não achou
uma jovem que o quisesse. Só achou uma viúva que, como havia
dito a Gustavo, não quis por ser feia. Felizardo tinha presunção
de que o seu todo era muito amável e que ninguém se mostrava
mais polido que ele para com as damas. E, quando via uma jovem
bela, julgava tê-la logo dominado e então tomava a atitude de
um conquistador.
Finalmente, para não maçarmos [a] paciência do leitor,
acrescentaremos somente que o coração de Felizardo era propenso
ao mal, porque, mais de uma vez, a ideia de um rapto passou por
seu pensamento. E na cidade de S*** onde morava, havia meigas e
lindas donzelas que o desprezavam, não só por sua má educação, mas
por ser descendente de uma família baixa e sem importância. Mais
espaçado teremos de ocupar-nos com Felizardo.
Logo que saíram as duas irmãs, Gustavo disse sorrindo:
- Teve algum incômodo, Sr. Felizardo?
- Não, Sr. Gustavo, foi uma ligeira vertigem que me deu; não
foi nada. Agora vou retirar-me.
- Pois já, Sr. Felizardo?
- Sim, senhor.
E Felizardo levantou-se. Pegando no chapéu que havia posto em
uma cadeira, despediu-se de Gustavo e retirou-se com o pensamento
todo embebido na linda imagem de Hortênsia e fazendo mil castelos
no ar. Gustavo foi ter com sua mulher na sala de dentro.
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Permita-nos o leitor que lhe demos aqui a descrição do quadro
que tanto havia fascinado os olhos de Hortênsia. A pintura era a óleo:
representava uma campina com lindas árvores copadas e dispersas.
No centro do quadro se via uma linda casa de campo, à chinesa, cercada
por um muro de pedra, com grande portão de grade de ferro, que dava
entrada para a casa, através de cuja grade via-se um terreiro muito limpo.
Um pomar carregado d’áureas frutas se avistava em um dos lados da casa.
Porém, toda a poesia dessa pintura, toda a beleza dela, cifra-se
em dois jovens representados em baixo de uma grande árvore: era um
jovem pintor que tirava o retrato de uma doce e meiga donzela vestida
à camponesa, com longos cabelos louros caídos em caracóis, deixando
ver um colo tão branco como o alabastro, na atitude mais graciosa que
se imaginar possa. E nos seus lábios de carmim pairava sedutor sorriso;
seus olhos eram negros, grandes e rasgados. O retratista, sentado sobre
a relva com as pernas estendidas, parecia absorto em contemplar
aquela formosura, porque sua mão direita suspensa segurava o pincel
e na outra a palheta. O firmamento era pintado fielmente, mostrando
o sol no seu ocaso em tarde magnífica de inverno.
Emílio de Melo soube dar vida e expressão ao seu pequeno quadro,
porque as duas imagens nele representadas pareciam dominadas por amor.
O jovem teve uma feliz inspiração. O quadro estava acabado há pouco:
tinha três palmos de comprimento e dois e meio de largura. À exceção de
Gustavo, mais ninguém o tinha visto. O pintor o fizera ocultamente.
Imagine agora o leitor o prazer que sentia Hortênsia em
contemplar essa pintura tão expressiva, feita com todo o cuidado
pelas mãos delicadas de um jovem, a quem antes já votava simpatia...
Assim, pois, Hortênsia pensava no jovem pintor.

X
Oito dias se tinham passado. Paulo Camilo já se havia retirado
com sua família para o seu sítio dos Araçás. Levemos agora o leitor à
casa de Emílio de Melo.
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Era uma linda tarde. Emílio pintava um quadro: era o retrato
de uma donzela. Seu delicado pincel acabava de dar o último retoque
no quadro, e com ele havia dado toda a expressão, toda a graça nessa
pintura, que contemplou depois atentamente, exclamando:
- Sim, é ela, está ali o seu terno olhar... O sorriso gracioso
de seus lábios de carmim... O nariz grego... O belo cabelo louro...
Mãozinhas de fada... Colo mimoso e voluptuoso... Os contornos
delicados... Oh, sim! Esta pintura é a imagem de Hortênsia... Dessa
donzela que me aparece em sonhos continuamente...
E o jovem contemplou extasiado a sua obra, exclamando ainda:
- Hortênsia!... Hortênsia!... Quanto te amo!
Nesse instante bateu-se à porta do seu gabinete. O jovem,
rápido como o pensamento, escondeu o seu belo quadro e depois
abriu a porta onde batiam. Era Gustavo que entrava. Os dois amigos
se abraçaram com fraternal amizade.
- Oh! Estavas pintando, exclamou Gustavo alegremente!
- Sim, Sr. Gustavo, estava aproveitando as minhas horas vagas...
- Assim, amigo, assim em breve tornar-se-á um insigne pintor...
- Eu?... Pintor, exclamou Emílio com modéstia?!... Oh, nunca
o serei!
- Porém, suas obras são tão belas...
- É bondade sua, disse Emílio tomando o chapéu de Gustavo e
oferecendo-lhe uma cadeira.
Gustavo sentou-se e levou os olhos por todo o gabinete de
Emílio a ver se descobria a pintura que este fazia. Não viu nada.
Emílio também se sentou.
- Pode mostrar-me a sua pintura, amigo, disse Gustavo
sorrindo-se?
- Com todo o prazer, disse Emílio, também se sorrindo. Porém,
há de ser com uma condição...
- Qual?
- Que me guardará segredo no que lhe vou mostrar. Olhe,
Sr. Gustavo, nem mesmo à sua senhora contará...
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Gustavo sorriu-se.
- Pois seja assim, disse.
- Se não me fiasse de sua amizade, por certo que não lhe mostraria
o meu trabalho. E, desde já, há de perdoar-me o atrevimento...
- Não o compreendo, amigo...
- Já vai saber qual o motivo desse atrevimento, Sr. Gustavo...
E, assim falando, levantou-se, abriu a porta de uma pequena
alcova e, entrando, voltou no mesmo instante com um quadro na
mão. Assim que Gustavo avistou o quadro, exclamou como fora de
si, cheio de prazer e pondo as mãos:
- Oh! É Hortênsia!...
Emílio sorriu-se com grande júbilo, por ver que a sua pintura
tinha saído semelhante ao original.
- O amigo teve uma bela inspiração, disse Gustavo ainda
tomado de prazer. Não há dúvida alguma: é o fiel retrato de
Hortênsia! Sr. mestre pintor, pela lembrança dessa bela inspiração,
dê-me um abraço.
E Gustavo abraçou novamente a Emílio.
- Então acha bom esse meu pequeno trabalho, disse este,
ocultando o prazer que sentia n’alma?
- Belíssimo, exclamou Gustavo! Mas, meu amigo, diga-me
uma coisa: retratou Hortênsia olhando-a?
- Isso não me era possível, Sr. Gustavo, porque tal coisa
não faria.
- Então o semblante de Hortênsia ficou gravado na sua ideia?
- Sim, disse Emílio balbuciando...
- E assim fez este retrato?...
- É verdade.
- Oh! Que grande talento! Que glória para uma mãe!...
Simpatizou-se com minha cunhada, meu caro Emílio?...
- Muito, Sr. Gustavo...
Este sorriu-se novamente e contemplou o retrato.
- É um prodígio, exclamou!
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- Este meu pequeno trabalho, Sr. Gustavo, eu o não daria por
dinheiro algum, disse Emílio gravemente...
- Ama-o então?...
- Oh!...
E Emílio tomou o quadro e olhou-o com ternura.
- Pode falar franco, meu caro Emílio; ama esse retrato?...
- Sim, balbuciou o pintor...
Gustavo, extasiado e cheio de júbilo, apertou a Emílio em
seus braços.
- Agora, disse Emílio sorrindo-se pelo prazer que sentia,
promete-me, Sr. Gustavo, guardar o segredo em tudo?
- Falto à promessa, meu caro Emílio. E indo daqui vou contar
tudo a Amália, e amanhã iremos ao sítio dos Araçás pedir a Paulo
Camilo a mão de Hortênsia para o jovem mais digno e importante
desta cidade...
Emílio pôs as mãos e falou em tom suplicante:
- Não, não, Sr. Gustavo, vai comprometer-me... Eu amo,
é verdade, amo muito o original deste retrato... Mas... Não é
possível... Não consinto...
- Eu serei o responsável por tudo, disse Gustavo gravemente.
- Tenho-lhe muita amizade, Sr. Gustavo, mas isso... Não; não...
- Meu caro Emílio, eu a nada atendo... Tenho sumo prazer e
grande honra em ser seu cunhado, disse Gustavo sentando-se.
- Oh, Sr. Gustavo! Não mereço isso... Sou um pobre...
- Olhe, meu amigo, Hortênsia o quer muito...
- Será possível, exclamou Emílio arrebatado nas asas do prazer?!
- Sim; desde que viu aquele seu quadro...
- Oh, meu Deus, exclamou Emílio ainda!...
- Agora, meu caro Emílio, há de dar-me este retrato.
- Oh! Isso não, Sr. Gustavo...
- Eu o exijo, meu Emílio, em nome da amizade sincera que lhe
tributo. Em nome dessa pessoa que ama, eu lhe peço este retrato.
Emílio refletiu um pouco e disse:
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- Pois bem, lho darei, porém mostre-o só a D. Amália, sim?...
- Sim, a ela só, disse Gustavo com júbilo; depois lho restituirei...
Agora vou lhe pedir outra coisa, meu caro Emílio...
- O que é, Sr. Gustavo?
- Por forma alguma não deixe a pintura... Pode-se tornar um
grande homem. A pátria se ufanará com um tal filho...
- Jamais deixarei a pintura, mas não é por amor da glória,
e sim por uma distração e recreio. E isso porque uma vontade forte
me domina...
- Eu lhe agouro um belo futuro, meu caro Emílio... Agora,
quero que me arranje o quadro para levá-lo...
- Hoje não o levará, Sr. Gustavo...
- Por quê?
- Porque está ainda molhado; veja...
E assim falando, Emílio levou a ponta do dedo a um canto do
quadro que estava em cima de uma mesa, e a tinta o sujou.
- É verdade, disse Gustavo; mas amanhã estará seco, não?
- Sim, estará...
- Então o mandarei buscar, meu caro Emílio. Mudando
agora de assunto, vou lhe confiar um segredo. Conhece a
Felizardo Rodrigues?
- Muito, Sr. Gustavo...
- Veja esta carta, meu Emílio...
E assim falando, Gustavo tirou do bolso do paletó uma
carta e deu-a Emílio. Este abriu-a e leu-a. Gustavo observava os
gestos do jovem. Emílio, porém, contrariado, e depois de alguns
instantes, disse:
- Felizardo quer casar-se com sua cunhada, Sr. Gustavo...
- E em que termos pede ele o casamento!...
- Cada um dá o que tem, disse Emílio dando a carta a Gustavo.
O que se poderia esperar de um homem sem educação?...
- Diz muito bem, meu caro Emílio. Felizardo Rodrigues é
um homem grosseiro e acostumado ao vício. Receio que, com a
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minha resposta, ele se zangue comigo e queira depois vingar-se.
Eu o conheço muito bem; é muito vingativo...
- Isso é mau, Sr. Gustavo, temo-me dos homem sem educação,
porque deles parte sempre o mal da sociedade...
- Mas, meu caro Emílio, tenho uma boa resposta a dar a
Felizardo.
- Qual, Sr. Gustavo?
- Que Hortênsia já está prometida em casamento...
Emílio corou, malgrado seu. Gustavo reparou nisso e logo o
tranquilizou, dizendo:
- Sim, está prometida a um jovem pintor...
Emílio fez-se rubro; nada respondeu, porém sorriu-se de prazer.
- E com esta ideia, continuou Gustavo, vou retirar-me e
responder à carta de Felizardo...
- Não, não... Sr. Gustavo... Eu lhe peço, não divulgue o que
entre nós se passou... Quero dar tempo ao tempo...
- Eu me responsabilizo por tudo, meu Emílio...
- Eu o creio; mas...
- Não tenha o menor receio. Permita que lhe diga: serei o
seu mentor...
E, assim falando, Gustavo levantou-se, tomou o chapéu e,
à porta que dava para a salinha do jovem pintor, ainda disse:
- Amanhã cedo mandarei buscar o retrato de Hortênsia...
E saiu, depois de ter abraçado Emílio com verdadeira efusão de
amizade. O jovem pintor ficou só.
Descrevamos agora a salinha de Emílio. Era uma salinha toda
pintada singelamente. Aí viam-se algumas cadeiras de palhinha, uma
mesa grande com papéis, tinteiro, lápis, penas, objetos de pintura e
desenho. Uma marquesa de cabiúna com grande porção de jornais
e alguns livros encadernados e brochados. Via se também aí belos
quadros em fumo presos à parede branca e lisa.
Uma porta, cujos portais imitavam pedra, dava entrada para
uma pequena alcova que era o aposento do jovem pintor, onde tinha
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o seu leito de cortinado branco e decentemente arranjado. Nessa
alcova guardava os seus quadros, que, sem ordem, se viam suspensos
à parede: retratos, paisagem, flores, frutos, etc.
Quem quer que aí entrasse por certo que havia de admirar esses
belos quadros, frutos do raro talento de Emílio. Este, constantemente,
tinha fechada a porta do seu aposento, para que as pessoas que
entrassem no seu gabinete não vissem as suas pinturas.
Voltemos ao jovem pintor. Como sabe o leitor, logo que Emílio
se retirara da casa de Gustavo, trouxera no pensamento a linda e
meiga imagem de Hortênsia. Até aí estranho à paixão do amor,
malgrado seu principiou a sentir no coração uma viva saudade, que
lhe era desconhecida; não sabia defini-la.
À noite sonhava com a donzela, que lhe vinha sorrir com doçura,
trazendo seus lindos cabelos soltos, transformada em anjo, e sobre o
leito do jovem esvoaçava ledamente. Este sentia suas asas roçarem
amorosamente por seu rosto! Extasiava-se em contemplar a terna e doce
visão. E, quando ia fazer um esforço para pegar nas níveas mãozinhas do
anjo, que com elas afastava a linda e ondeada madeixa que caía por seu
colo voluptuoso, desaparecia de repente, deixando Emílio soltar de seu
peito um profundo suspiro. E, logo despertando, o jovem sentia uma
viva saudade de Hortênsia, que lhe apertava o coração.
Durante três dias consecutivos a imagem da donzela não
saía do pensamento do jovem pintor que, para melhor exprimir o
sentimento que o dominava, retratou em dois dias o doce e meigo
semblante do anjo que lhe aparecia em sonhos dourados com esse
sorriso tão puro, tão casto, tão sedutor!
O jovem ficou tão impressionado de Hortênsia, tão encantado
dela, que sentiu no coração as duras setas de Amor, e com tal força o
feriram, que ficou logo vencido e subjugado ao seu poder. Além disso,
vendo constantemente o retrato que fizera, fielmente representando
a donzela, completamente o dominou. Amava a Hortênsia e só nela
pensava; a pintura agora já ficava aquém do amor intenso, porém
casto e puro, que votava à donzela...
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XI
Emílio, logo que Gustavo retirou-se, contemplou ainda em
silêncio o retrato de Hortênsia. Extasiava-se nessa doce contemplação;
depois, rompendo o silêncio, a sós consigo, falava:
- Oh, quão grande não seria o meu prazer se este retrato
fosse parar às mãozinhas de Hortênsia!... Seus lábios de carmim,
sedutores, profeririam meu nome... Olharia com interesse para o
meu trabalho de amor... Conheceria então que sua imagem me
ficou gravada no pensamento... Compreenderia logo o meu amor e
perdoaria o meu atrevimento.
Mas, quem sabe... Amália é tão amiga de Hortênsia, que por
certo não sofrerá ter essa pintura em seu poder sem mostrá-la à
irmã, para assim ver seu amigo e belo semblante reproduzido em
uma tela. E o motivo dessa reprodução, Hortênsia o saberá de sua
irmã... E, então...
O jovem pintor parou de repente: pareceu-lhe que ouvia bulha
de passos. Escutou cauteloso. Nada ouviu.
- Enganei-me, disse.
E pegando no quadro beijou-o com amor, sem contudo tocar
com os lábios na pintura. E entrou no seu aposento e guardou a tela
amada. Daí a pouco saía do seu gabinete, tendo a cautela de fechar
a porta. Dirigiu-se para a loja de seu cunhado, em cuja casa vivia
comodamente, indo encontrar-se com este sentado em uma cadeira
de pau à porta do seu negócio.
Era uma boa e espaçosa casa, sita em uma das melhores ruas
da cidade. Logo que Emílio entrou na loja, seu cunhado, que
era um homem de 40 anos, bonachão, franco e honrado, vestido
decentemente, cheio de corpo, mostrando no rosto corado gozar
vigorosa saúde, disse sorrindo:
- Esteve pintando, Sr. Emílio?
- Não, Sr. Raimundo, estive lendo...
- Algum belo romance, talvez?
A confissão de um suicida
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- Sim, senhor, um romance de Alexandre Dumas...
- Diga antes do rei dos romancistas, Sr. Emílio...
- É verdade, Sr. Raimundo...
- É o único autor que me satisfaz, disse Raimundo cruzando as
pernas na cadeira. Agora, vou lhe contar uma novidade, Sr. Emílio...
- O que é, Sr. Raimundo?...
- Ontem, ao fechar da tarde, o semiclérigo foi assaltado por
dois máscaras, na ocasião em que ia trancar as suas portas...
- E depois, perguntou Emílio com surpresa?...
- O avarento gritou socorro, acudiram alguns vizinhos e os
máscaras sumiram-se de repente.
- Que desrespeito às autoridades, exclamou Emílio indignado!
- É verdade. Um pouco caso da polícia e ainda mais que este
fato foi quase praticado às barbas do subdelegado...
- E estes fatos se reproduzem continuamente na nossa cidade!
- A nossa polícia dorme o sono da indolência, disse Raimundo
com acre acento de censura.
- O avarento Braga ainda está sujeito a novo assalto, disse
Emílio encarando seu cunhado.
- É verdade. Eu, se fora ele (nem por sonhos o quereria), ir-me-ia
já dispondo para repartir o dinheiro com os pobres; dinheiro ajuntado
com usura... E, além disso, com o grande pecado de passar uma vida
de cachorro (permita-me a expressão, Sr. Emílio), comendo só ervas
e só com o único regalo de contemplar o ouro e passar assim a vida
miseravelmente... Oh, o pecado é grande! Só repartindo com a pobreza
esse dinheiro poderá sufragar a alma do vil avarento...
- Está me parecendo, disse Emílio, que o semiclérigo morre um
dia de repente sem testamento e deixa o seu ouro para ser repartido
com os ausentes...
- A vida do avarento não está segura, continuou ainda
Raimundo com pachorra. Ele deve se pôr bem com Deus, porque
a magra quando quer vir não respeita ninguém, nem mesmo os
usurários; e seu ouro não deslumbra a tal senhora...
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E, assim falando, Raimundo levantou-se da cadeira e entrou na
loja, e Emílio também entrou aí.

XII
Estamos no sítio dos Araçás. Era o dia seguinte ao em que
Gustavo estivera no gabinete do jovem pintor e lhe pedira o retrato
de Hortênsia. Gustavo, logo que recebera o belo retrato de sua
cunhada, aprontou-se com sua esposa e Alfredo, e sem demora
partiram para o sítio de Paulo Camilo.
Amália havia ficado maravilhada, assim como ficara o marido
quando contemplara o belo retrato de Hortênsia. Ao chegarem
ao terreiro da casa, a donzela apressou-se em vir encontrar-se com
Amália. Tomando depois Alfredo nos braços disse:
- Oh, adivinharam em vir hoje, porque eu já estava muito saudosa!
E Amália, apeando-se do animal, apertou Hortênsia nos braços.
- Como passas, Hortênsia, disse Gustavo sorrindo-se? Não me
quer dizer adeus?...
E Hortênsia disse logo, dando a mãozinha a Gustavo:
- Fiquei tão satisfeita, Gustavo, que me distraí um instante...
Alfredo, logo que se achou livre no terreiro, correu à vontade,
indo depois subir a escada da casa.
- Olha o Alfredo como está satisfeito, disse Amália!
- O que é isto que trazeis aí, Gustavo?
- É objeto que te pertence, Hortênsia.
- Objeto que me pertence?!...
- Sim; daqui a pouco o verás, disse Amália sorrindo-se.
- Pois então vamos depressa para dentro, disse Hortênsia com
meiguice, sem pensar que esse objeto era o seu retrato.
Logo veio um crioulo tomar conta dos animais e soltá-los na
campina. E todos se dirigiram para a casa. À porta dela encontraram
Paulo Camilo, a quem Amália beijou a mão, e Gustavo a apertou
com amizade.
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- O peralta já correu para dentro, disse Paulo rindo-se para
Amália. Estava com saudades do crioulo, seu companheiro... Então
como passam?
- Bem, Sr. Paulo.
- Como está D. Francisca, Amália?
- Está de saúde, meu pai...
- Muito estimo, disse Paulo entrando em casa.
Gustavo levava com cuidado o retrato de Hortênsia, todo
enrolado em um jornal, como se fora alguma estampa em papel
de Holanda. Todos foram para a varanda. Eram três horas da
tarde. O dia estava magnífico. Paulo sentou-se na rede como
era seu costume; chamou a Alfredo, porém o menino não fez
conta do avô e continuou a brincar com o crioulinho que era
seu amigo velho.
Amália entrara para o quarto de Hortênsia para tirar o roupão
e pôr-se em liberdade. Hortênsia acompanhou-a. Paulo ficou só
com Gustavo.
- O que é isso que traz aí tão enrolado, Sr. Gustavo?
- Uma pintura, disse Gustavo sorrindo-se.
- Sim?...
- Que pintura supõe que seja, Sr. Paulo?
- Quem sou eu?!... Alguma estampa de paisagem para
Hortênsia, que gosta muito disso...
- A pintura é mesmo para Hortênsia...
- Pois que pintura é então?
- Eu já lhe mostro, Sr. Paulo...
E assim falando, Gustavo tirou o jornal que forrava a pintura,
desenrolou esta e apresentou-a a Paulo. Este ficou deslumbrado
vendo o retrato de sua filha.
- Quem fez isto, Sr. Gustavo, exclamou com surpresa?!...
- Um jovem pintor que mora na cidade.
- Quem?... Emílio de Melo?!
- Sim, Sr. Paulo...
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- Pois esse rapaz pinta assim?...
- Este retrato é seu trabalho.
- Pois quando ele fez isto?
- Há oito dias, mais ou menos.
- Fez esta pintura olhando para Hortênsia?...
- Não, Sr. Paulo, tirou o retrato da imaginação...
- Será isso possível?...
- Sim, Sr. Paulo.
- Estou abismado!
E Paulo contemplou o retrato. Nesse instante Hortênsia e
Amália entraram na varanda. A donzela, vendo de repente o seu
meigo semblante retratado na tela, recuou como maravilhada de
uma parecença encantadora. Seus delicados membros se agitaram e
exclamou fora de si:
- O meu retrato?!...
- É verdade, disse Paulo encarando um instante a filha. Está
bem semelhante...
- Quem foi o pintor, Gustavo, perguntou Hortênsia?
- Foi Emílio de Melo, disse Amália sorrindo-se com significação.

XIII
Hortênsia não pronunciou uma só palavra: corou até o
branco dos olhos; seu coração bateu descompassado; seus lábios
se agitaram convulsivos; suas mãozinhas tremeram. Sentia o que
quer que fosse. Gustavo e Amália repararam nessa perturbação,
cuja causa perfeitamente sabiam.
- Então, o que dizes a isto Hortênsia? Tu que és tão amiga
da pintura...
A donzela pôde balbuciar:
- Acho-a excelente, meu pai...
- Porém o que me admira é esse jovem não ter aprendido a
pintura e fazer uma coisa assim, disse Paulo olhando ainda o quadro.
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- É um grande talento, Sr. Paulo, um grande talento ainda não
revelado no nosso país, disse Gustavo gravemente.
- Que prazer para uma mãe, disse Amália com expressão
significativa e olhando para Hortênsia.
- Já estou gostando de Emílio, disse Paulo olhando para Gustavo,
por seu raro talento... Diziam-me que esse jovem amava a pintura,
mas não fazia ideia que pintasse assim! Realmente estou abismado.
- Além do talento, disse Gustavo, acresce as suas belas
qualidades, que o fazem um jovem de todo merecimento...
- O Sr. Gustavo tem muita amizade a esse jovem?
- Sim, Sr. Paulo, voto-lhe sincera amizade fraternal...
Amália tomou o retrato da mão de Gustavo e disse a Hortênsia:
- Vamos um pouco a teu quarto, lá quero ver o efeito que faz
o teu retrato comparando-o bem contigo, porque lá não bate tanta
luz como aqui...
Era um pretexto que Amália procurava, a fim de levar Hortênsia
ao seu quarto e assim bem certificar-se do sentimento que tomava
o coração de sua irmã. E então o segredo que o jovem pintor só
confiara a Gustavo seria logo corrompido. Gustavo compreendeu a
intenção de sua esposa e sorriu-lhe significativamente.
- Querem ver o retrato no escuro, disse Paulo, sem nada
compreender do que se passava entre as duas irmãs?
- Sim, meu pai... Quero ver o efeito que faz, disse Hortênsia
sorrindo-se graciosamente...
E as duas irmãs se dirigiram para o quarto. Paulo e Gustavo
ficaram sós na varanda, cuja conversa versou sobre Emílio de Melo.
Deixemos agora o sogro e o genro. Passemos ao quarto
para onde se dirigiram as duas irmãs e vejamos o que aí se passa.
Hortênsia, sentando-se no seu leito de cortinado branco e, tomando
o seu retrato da mão de Amália, disse, como tomada de uma viva
saudade, dando profundo suspiro:
- Amália, tenho sofrido uma saudade no coração, que muito
me entristece!...
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- Já sei o que é... Já sei, Hortênsia... Oh, ainda há pouco, bem
o compreendi!... A tua perturbação ao ver o teu retrato... Tudo isto
prova que...
- Sim, disse Hortênsia interrompendo sua irmã. Eu para ti,
Amália, não tenho segredos e por isso digo-te, sem procurar rodeios,
que sinto por Emílio de Melo uma grande simpatia...
- Grande simpatia, disse Amália sorrindo e batendo no ombro
de Hortênsia... Olha, parece-me que não é só simpatia... Ainda é
mais alguma coisa... Eu leio em teu semblante o que se passa em
tua alma.
- Pois seja lá o que quiseres, Amália... Só te digo que a imagem
de Emílio já me aparece em sonhos...
- Ah, sim, disse Amália encarando sua irmã com ternura!?...
- E essa imagem já me vai dominando, a ponto de fazer a
tristeza de minha alma...
- Já estou ciente do teu sofrer... Porém ainda não me disseste tudo...
Hortênsia olhou para sua irmã; quis falar, mas a voz expirou-lhe
nos lábios de carmim, que se agitaram convulsos.
- Fala-me, Hortênsia... Fala-me; eu te peço...
A donzela fez um esforço; seus lábios de novo se agitaram; porém
corou e nada disse. Amália tirou-lhe da mão o retrato e o pôs no leito
e, então, tomando ambas as mãos de Hortênsia, disse com bondade:
- Bem compreendo o teu silêncio... Ele mo prova assaz que já
amas a Emílio...
O belo semblante de Hortênsia tingiu-se de pudica vermelhidão.
Não se atrevera a dizer à sua irmã que amava o jovem pintor. Ficou
silenciosa, mas a ternura de seus belos olhos traía o amor que já
imperava em seu coração.
- Olha, Hortênsia, já que nada me queres dizer, vou te confiar
um segredo de Emílio...
Hortênsia, quebrando então o silêncio, apenas pôde balbuciar
com surpresa:
- Um segredo de Emílio?!...
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- Sim, um segredo que ele confiou a Gustavo...
- Então o que é, balbuciou ainda a donzela?
E Amália, encarando a irmã, disse docemente:
- Emílio de Melo te ama...
- O que me dizes, Amália, exclamou Hortênsia, arrebatada nas
asas do prazer?!...
- Sim, Emílio de Melo te ama...
O belo semblante da donzela irradiou-se pelo júbilo que sentia
na alma. E, no êxtase dele, precipitou-se nos braços de sua irmã com
verdadeiro transporte de ternura e disse, balbuciando, como vencida
por soberana vontade:
- Eu também o amo...
Duas palavras ao leitor enquanto se acham abraçadas as duas
irmãs. Como sabe, Hortênsia simpatizara-se com Emílio. Porém,
logo que viu o quadro deste, cuja pintura já descrevemos, ficara
disso tão impressionada que, admirando o raro talento do jovem,
sua simpatia cresceu por ele. E, no coração, principiou então a sentir
alguma coisa estranha que não sabia bem compreender o que era,
mas [que] lhe trazia para a alma uma saudade viva do jovem pintor.
E, como a imagem deste estivesse presente no pensamento da
donzela, à noite, em seu leito, esta sonhava com Emílio, vendo-o
ternamente contemplá-la, sentado na relva de uma campina, tendo
na mão o seu pincel delicado, que na tela a retratava. Hortênsia,
ao despertar do delicioso sonho, pensava em Emílio e no seu belo
quadro, que se achava impresso em sua ideia. Suspirava; e no coração
lhe vinha então pairar a melancolia.
Cada dia que se passava trazia para o coração da donzela o
aumento de uma tenra e dorida saudade, porque ela só pensava no
jovem pintor, e esse pensamento lhe era no entanto doce e suave...
Sabia com arte ocultar a seu pai o mal que sofria. Paulo nem por
sonho pensava que o coração de sua filha batia por um jovem.
Hortênsia procurava suavizar a saudade de Emílio lendo algum
romance; mas a leitura não a distraía, antes aumentava-lhe o mal.
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Oito dias foram bastantes para o amor vencer o coração casto e
puro da donzela, que ao seu domínio se entregou... Assim, pois,
amava a Emílio de Melo.
- Hortênsia, disse Amália afinal desprendendo-se dos braços
da irmã, tu e Emílio se amam ocultamente sem que tenham trocado
uma palavra... Pois bem, Gustavo fará a felicidade de ambos, por
maior que sejam os obstáculos que por ventura possam aparecer, ele
os vencerá, e assim serás esposa de Emílio...
- Obrigada... Obrigada, Amália... De Deus espero toda a
minha felicidade...

XIV
E Amália, tomando o retrato de Hortênsia, saiu com esta do
quarto dizendo:
- Vamos agora dizer a nosso pai que o retrato no escuro fez
completa ilusão...
E foram para a varanda. Paulo e Gustavo ainda conversavam.
- Então, disse Paulo para Amália, fizeste a combinação do retrato?
- Sim, meu pai, a ilusão não pode ser melhor, disse Amália
entregando o retrato a Gustavo.
Este, recebendo a pintura, enrolou-a no jornal com todo o cuidado.
- A quem pertence agora este retrato, disse Paulo observando o
que Gustavo fazia?
- A Hortênsia. E sou eu quem lho dou e ofereço-lhe como
penhor de amizade...
E, assim falando, Gustavo entregou o retrato à sua cunhada,
que disse com sorriso significativo e cheia de prazer:
- Obrigada; obrigada, Gustavo...
- Guarda, Hortênsia, guarda este penhor da amizade, disse
Amália com sorriso também significativo... É verdade, já me ia
esquecendo de Alfredo; está tão entretido com o crioulinho, que não
há quem o tire daí...
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- Deixa o peralta, Amália, disse Paulo levantando-se da rede.
- É muito amigo do crioulinho, disse Hortênsia disfarçando o
prazer que lhe transbordava na alma.
A preta que servia na cozinha nessa ocasião apareceu com uma
grande toalha alvejada, que estendeu sobre a mesa. Era o anúncio
de estar o jantar pronto. Na conversa que Gustavo tivera ainda com
Paulo, a respeito de Emílio, teve ensejo favorável para mostrar a seu
sogro a carta de Felizardo Rodrigues. Paulo riu-se do disparate dessa
carta e disse com ironia que rejeitava tão honrosa aliança.
Gustavo quisera já pedir a mão de Hortênsia para o seu amigo
Emílio, porém aguardou para ocasião mais oportuna, tendo convicção
de obter o sim de Paulo. Minutos depois, o jantar foi servido. Todos
comeram com apetite, porque os pratos eram de iguarias excelentes.
Todos aí se mostraram satisfeitos, mas Hortênsia sentia o prazer
arrebatar-lhe o coração para um mundo de amores e encantos...

XV
Voltemos agora à cidade, conduzindo o benévolo leitor à rua
onde mora Felizardo Rodrigues. É noite. Em uma casa grande, porém
de feia aparência, habitava Felizardo Rodrigues em companhia de
uma mulher de má vida, que era sua caseira.
Na sala dessa casa se achava Felizardo conversando com dois
homens mal vestidos, que, sentados em cadeiras de pau, fumavam
grandes cigarros. Esses homens tinham fisionomia patibular.
Felizardo também fumava um cigarro.
A sala era caiada e forrada de esteira. Por sobre uma grande
mesa forrada de baeta verde se viam alguns baralhos já usados e
tentos espalhados nela.
- Os companheiros já tardam, disse Felizardo olhando para os
dois homens mal encarados.
- É verdade, disse o mais velho deles com voz rouca e grossa; eles
já tardam. E eu que estou hoje com vontade de filar o trinta e um...
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- E eu também estou com vontade de debicar uns vinte
priscos11. E, se assim acontecer, não lhe acharei uma espinha, disse,
tragando as fumaças de seu cigarro, o mais moço...
- Meus amigos, disse Felizardo tomando a atitude de um
homem grave, ando com um projeto cá na ideia que, se realizado,
tudo irá às mil maravilhas. Até mesmo atirarei o jogo para o diabo,
porque então teremos muito dinheiro...
Mansim e José Mitra, que assim se chamavam esses dois
homens, olharam boquiabertos para Felizardo, e cada um disse por
seu turno:
- Se tens mina, conta comigo...
- Escoro um parceiro...
- Sim, meu Mansim, é uma mina que temos, e está bem perto
de nós. O ouro dela se tirará sem trabalho...
Mansim e Mitra se olharam como espantados.
- Seu ouro virá para as nossas mãos e sem trabalho, continuou
Felizardo. O dono dessa mina a guarda como uma relíquia sagrada.
- Ah, tem dono, disse Mansim saboreando o fumo de seu cigarro!...
- Isso divertirá um parceiro, disse Mitra rindo-se e mostrando
seus dentes agudos, semelhantes às presas de um animal carnívoro!
- Olhem, meus amigos, vou dizer tudo claramente. Temos aqui
um velho avarento muito rico, a quem chamam de semiclérigo.
- O avarento João Braga, exclamaram Mansim e Mitra?!
- Sim, meus amigos, Braga tem uma mina de ouro...
- Que ele vende dinheiro, sei eu, disse Mansim, mas que tem
mina, não é cá comigo...
- É preciso assaltarmos essa mina, e o ouro dela nos servirá
muito... Ainda ontem o semiclérigo escapou a casco de cavalo...
- Então, Sr. Felizardo, por que o não filou, disse Mansim
interessando-se pela narração?
- Porque acudiu gente, e perdi a partida...
11 Nota do original: “Prisco, aqui entre a gente baixa, é um mil réis”.
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- Se lá estivera, disse Mitra apagando o cigarro e pondo-o atrás
da orelha, escoraria o parceiro.
- E eu filava só no cachaço, disse Mansim, tragando ainda a
fumaça do seu cigarro, já quase gasto.
- Querem-me ajudar na empresa, disse Felizardo fixando os
dois convivas?
- Topo, disse Mansim!
- Escoro, disse Mitra!
- Assim, meus bravos, exclamou Felizardo levantando-se e
batendo nos ombros dos dois homens, muito satisfeito. Vamos
agora ao ajuste...
- Diga lá, Sr. Felizardo, já disse que topo, volveu Mansim
resoluto.
- Eu escoro, disse Mitra batendo com a mão fechada na perna.
- Pois bem, meu Mansim, se conseguirmos a descoberta
da mina, serás bem pago... E tu também Mitra... Porém isto
tudo há de ficar para breve, e serão avisados com antecedência...
Nós havemos de ir mascarados e, já se sabe, armados de alto a
baixo... Entraremos pelo quintal do avarento, levando uma escada
para subirmos sobre o telhado da cozinha, e daí ganharemos o
interior da casa. E então...
- Ah, agora é cá comigo, disse Mansim fazendo um movimento
sobre a cadeira! Já sei onde se fila o homem... Fura-se o telhado e por
aí vai-se à toca...
- E zás, que não se lhe acha uma espinha, disse Mitra
interrompendo a Mansim com um rápido movimento dos braços,
como se atacasse a alguém!
- Oh, já vejo que me compreendem bem, disse Felizardo
rindo-se para os dois convivas. Vai tudo às mil maravilhas...
Em outra ocasião pois, acertaremos a noite em que havemos de
chegar à mina... Meu Mansim, vê lá: segredo. Senão; a justiça...
- Tanto ando de noite, como de dia... A justiça... Diga que não
me viu, volveu Mitra com mistério.
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- Já te compreendo, Mitra... Queres dizer que andas acautelado
com a justiça tanto de dia como de noite, não é?...
- E nisso não lhe acho uma espinha...
- Meu Mansim, disse Felizardo levantando-se, ficamos
ajustados; brevemente te darei aviso. Por hoje está feita a nossa
conferência... Os nossos companheiros, que até agora não vieram, é
porque estão jogando em outra casa e talvez em casa do Carapuça...
- Bem sinto não filar o parceiro pintando-lhe o 31, disse
Mansim levantando-se e pegando no seu chapéu, que estava em
cima da mesa.
- E eu, ir sem debicar os 20 priscos...
- Em outra ocasião, meus amigos; em outra ocasião serão
satisfeitos...
E, assim falando, Felizardo passeou pela sala. Os dois convivas
se despediram, e, ao saírem da sala, Felizardo disse-lhes:
- Cautela; segredo...
- É cá comigo, disse Mansim.
- Ando de noite e de dia, volveu Mitra.
E saíram. Felizardo, ficando só na sala, disse exclamando:
- Diabo! Não me deixa um só instante! Estou perdido... Estou
muito apaixonado; e, se não saciar o meu amor, não sei o que será de
mim! Desde aquele dia em que vi a filha de Paulo Camilo, sinto aqui
um mal que me vai molestando pouco a pouco.
E, assim falando, levou a mão ao peito e pareceu refletir um
instante. E depois disse:
- Porém, Gustavo conseguirá o sim de seu sogro, e me casarei
com a minha Hortênsia... Oh, que felicidade! E, além disso, ficar
rico; quem sabe?... Talvez muito rico com a tal mina... Todos os
meus desejos serão cumpridos...
E refletiu novamente, passeando sempre pela sala.
- E se Paulo Camilo negar-me sua filha?... Aí agora é que está
o diabo!...
E refletiu ainda.
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- Não importa, disse resoluto. Meus desejos serão cumpridos,
porque terei ouro de sobra para vencer todos os obstáculos... Hortênsia
será minha, de uma forma ou de outra... E, para gozar o meu amor, sou
capaz de tudo... A ideia que me veio, de assaltar a burra do avarento
Braga, foi devida à tal menina. E, assim, se por bem não quiser ser
minha, há de ser à força... E se eu conhecer que ela tem inclinação por
alguém, como já outro dia presenciei com aquela pintura de Emílio,
coitado do cordeirinho! Apronta-te que então serei o teu todo! Hei de
pois consegui-la, seja lá por que maneira for! Não posso mais sofrer a
paixão que tenho por essa formosa menina!...
E passeou pela sala como se estivesse agitado. E resolutamente
disse, pegando no chapéu, que estava em cima de uma cadeira:
- Vou já neste instante saber de Gustavo a resposta de minha
carta; e se ela me for contrária, então trabalharei os pauzinhos...
E, saindo da sala, fechou a porta e tirou a chave.
Orientemos agora o leitor sobre os dois convivas de Felizardo.
Mansim era alto, cadavérico, olhos verdes e encovados, fisionomia
patibular, cabelos ruivos e hirtos pelo pescoço descarnado, mostrando
ter 40 anos. Vestia calça de algodão trançado riscado, jaqueta de pano
grosso e camisa suja, com os pés descalços. A fisionomia de Mansim
traduzia a maldade de sua alma. Era um jogador refinado. Todos o
temiam, porque por vezes havia ameaçado a muitas pessoas. Diziam
na cidade que Mansim já tinha cometido duas mortes, porém não
afirmavam isso.
Era casado e tinha filhos, mas tratava-os mal e dava-lhes
péssima educação. Enfim, a vida deste homem era toda misteriosa:
uns diziam que ele vivia de jogos, e outros, de roubos que fazia pelas
vizinhanças da cidade, porém que a polícia não queria ajustar contas
com ele, e assim de nada se receava. Era amigo velho de Felizardo,
que muitas vezes lhe dera dinheiro para as suas necessidades. Não
sabia ler, nem escrever.
José Mitra era solteiro e teria quando muito 30 anos. Sua
fisionomia era macilenta, porém nela se lia facilmente um desses
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homens de baixa esfera, que praticam toda a espécie de velhacaria
para poder haver o dinheiro às mãos. Como jogador, era o mais
sagaz e brejeiro que se podia imaginar; e disso lhe proveio a alcunha
de mitra, pois sempre ganhava e nunca perdia. Já se sabe: ele pintava
a mágica nas cartas e assim embaçava os parceiros do jogo.
Uma ocasião, Mitra tendo roubado uma pequena quantia
em certo jogo em que estivera, foi logo perseguido por alguns
jogadores, que o espancaram e tomaram o dinheiro roubado,
resultando disso ficar aleijado de uma perna. E, desde essa ocasião,
tratou de acautelar-se no jogo: é verdade que roubava, porém muito
sagazmente, que ninguém percebia, e assim frequentava sempre as
casas de jogos e tirava delas partido.
Uma noite, estando a jogar em casa de Felizardo, quis
embaçar um indivíduo que nessa ocasião ganhava não pequena
quantia. Porém este, dando pelo engano, não se deixou cair no
laço e, tomando o caso ao sério, depressa puxou de uma grande
faca aguda e desafiou a Mitra. Altercaram-se de palavras injuriosas
e repugnantes. Os outros jogadores, tratando de apaziguar a
desordem, não o puderam fazer e, com pasmo, viram em um
instante Mitra ser ferido pelo indivíduo que o agredia. Este,
aproveitando-se da confusão em que se achavam os jogadores,
desapareceu com a velocidade do relâmpago.
José Mitra, logo que foi ferido, caiu sem sentidos no pavimento.
Os jogadores, uns se retiraram apressados e cheios de susto, e outros
se gruparam em redor do ferido. José Mitra logo depois voltara
a si – a ferida não tinha sido mortal –, e Felizardo prestou-lhe
socorros, receando que a polícia viesse intervir em semelhante fato.
Os jogadores tendo-se retirado, Felizardo chamou a sua caseira e
recomendou-lhe que tivesse todo o cuidado com o ferido.
Essa mulher era muito obediente a Felizardo, e, por isso, graças
aos seus cuidados, em 8 dias o ferido ficara restabelecido e agradeceu
muito a Felizardo o grande benefício que lhe fizera. Nessa ocasião
então protestou-lhe que lhe seria sempre reconhecido e que com ele
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contasse para tudo quanto lhe pudesse servir. Daí datou a intimidade
de Felizardo e Mitra.
Este era natural de Curitiba, onde tinha seus parentes, que
deixara na idade de 15 anos, para vir residir na cidade de S***. José
Mitra sabia ler e escrever mal e era sapateiro, mas nunca usava o
ofício. Trajava uma calça de algodão riscado, paletó azul de xadrez
miúdo, camisa de chita branca de pingos pretos, sapatos grossos e
trazia chapéu de pano pardo na cabeça.
Não quisera vingar-se logo do inimigo que o havia agredido,
porém fizera protesto de algum dia, quando tivesse ocasião oportuna,
ajustar suas contas com esse indivíduo, que muito bem conhecia.
Agora que o leitor já conhece esses homens, conduzamo-lo à
casa de Gustavo e vejamos o que aí se passa.

XVI
Cinco dias se tinham passado depois da cena que acabamos de
referir. É uma belíssima e fria tarde de maio. Em casa de Gustavo se
achava seu sogro e Hortênsia. Esta estava com Amália em uma das
janelas da sala e aí conversava alegremente.
- Hortênsia, dou-te os parabéns do teu próximo casamento. Vais
ter um belo esposo... Gustavo contou-me que Emílio foi bem recebido
por nosso pai, e que tudo ficara ajustado para efetuar-se brevemente...
- É verdade, Amália; Emílio é um belo jovem... Papai falou-me
no casamento, e fiquei muito vexada...
- Conversaste com Emílio!
- Sim, Amália, apenas lhe dirigi algumas palavras, porém
alheias às nossas simpatias...
Hortênsia riu-se maliciosa; e Amália também se rindo disse:
- Que palavras então lhe dirigiste?
- Ora, Amália, não te digo... Ele só me respondeu que
sentia imenso prazer em conversar comigo, porém isto mesmo foi
balbuciando e com embaraço...
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- É isso mui natural de quem ama, volveu Amália rindo-se.
A propósito, Hortênsia, olha lá: conheces aquele jovem que vem
com passos lentos?
Hortênsia olhou para a rua e todos os seus membros se agitaram
de repente.
- O que é que tens, Hortênsia?
- Coisa nenhuma, Amália, disse a donzela corando.
- Olha, Hortênsia, é o teu futuro que chega...
A donzela nada respondeu e levou os olhos ao jovem que vinha.
- A sua visita nos é muito agradável, não Hortênsia?
Esta nada disse, porém sorriu-se para a irmã. Nesse instante
Emílio chegava. Os dois amantes sentiram ao mesmo tempo uma
espécie de choque elétrico ao se encararem: Hortênsia corou até o
branco dos olhos; Emílio perturbou-se, parando à porta da rua.
- Entre, Sr. Emílio, disse Amália sorrindo-se.
Emílio entrou e, com civilidade, apertou a mão de Amália;
porém, quando foi tocar na linda mãozinha de Hortênsia, sentiu-se
trêmulo e pareceu-lhe de repente que uma fada d’encantos o tinha
arrebatado para um mundo de prazeres e delícias. Quis falar, mas a
pronúncia lhe era difícil, porque o coração batia-lhe descompassado,
e assim conservou-se por alguns instantes, sem poder articular uma
frase sequer.
Hortênsia teve igual sensação e apenas torcia as pontas de seu
lencinho de cambraia de linho. Porém isso fazia abaixando os olhos
com pudor.
Amália, vendo a perturbação dos dois amantes, disse logo
como procurando serená-los com sua voz suave:
- Como passa, Sr. Emílio?
- Bem, disse o jovem balbuciando; bem, D. Amália...
- Não sabe de uma novidade, Sr. Emílio?
- Não, D. Amália.
- Felizardo Rodrigues pediu Hortênsia em casamento...
- Será isso possível, volveu Emílio surpreso?!
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- É verdade... Porém Gustavo o dissuadiu disso e disse-lhe que
Hortênsia já estava prometida a um jovem...
Emílio corou e olhou para Hortênsia. Esta continuava a torcer
as pontas do lenço, conservando os olhos baixos.
- Felizardo, retorquiu Amália, quis saber quem era o jovem, e
Gustavo contou-lhe.
- E o que disse Felizardo, D. Amália?
- Sentiu-se contrariado e retirou-se, proferindo algumas palavras
menos próprias, e teve até o atrevimento de ameaçar a Gustavo.
- Oh, exclamou Emílio indignado! Que homem grosseiro e
malcriado! Se nessa ocasião aqui estivesse, por certo que havia [de]
voltar-me contra tal procedimento e não teria paciência para suportá-lo.
- Gustavo repeliu a ameaça; mas refletiu que Felizardo era um
moço sem educação e viciado, deu ao desprezo o insulto, virou-lhe
logo as costas e entrou.
- Obrou muito bem, disse Emílio gravemente.
- Pois aquele homem pensaria que eu havia ser sua esposa, disse
Hortênsia, procurando dar firmeza à voz e assim disfarçar a emoção
que sentia?
- Ele que te pediu em casamento, volveu Amália, teria lá suas
razões para isso fazer.
- Preferiria antes a morte, disse Hortênsia solenemente, porque
esse homem é desprezível, infame e atrevido...
- É verdade, disse Emílio, Felizardo é um ente desprezível.
Ainda há cinco dias ele falou a meu cunhado que esperava fazer um
bom casamento; porém, não disse com quem era.
- Era certamente com Hortênsia, porque há cinco dias
justamente que ele veio falar a Gustavo. Seriam 8 horas da noite mais
ou menos, disse Amália, fazendo Emílio sentar-se em uma cadeira.
- Nessa mesma noite ele esteve na nossa loja e aí então falara a
meu cunhado.
Hortênsia sentia prazer em se achar junto de seu amante.
Olhava a furto para ele e, sempre que isso fazia, corava, e seu
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coração pulava descompassado; seu pensamento vagava por um
horizonte de flores...
Emílio também se lembrava dos sonhos dourados, em que
constantemente lhe aparecia uma visão doce e suave que lhe sorria
com magno encanto. E essa imagem, que só esvoaça-lhe pelo
pensamento como se fora um anjo do céu, apresentava-se agora
com todo o esplendor da beleza diante de seus olhos. O prazer
transbordava no coração do jovem, porém não teve ânimo em dirigir
algumas palavras a Hortênsia e esperou ocasião mais azada para
então patentear-lhe os sofrimentos do coração e fazer-lhe uma fiel
confissão de seu amor.
Enquanto este pensamento passava pela ideia de Emílio,
ouviu-se uma voz dentro que chamava por Amália.
- É Gustavo que me chama... Espera-me aqui um instante,
Hortênsia, enquanto vou lá dentro. Permita-me licença, Sr. Emílio,
minha irmã lhe fará companhia...
E, assim falando, entrou para dentro muito ligeira, tendo antes
olhado com significativo sorriso para Hortênsia.
Os dois amantes ficaram a sós. Estiveram em silêncio por
alguns instantes. Emílio, com o coração pulsando descompassado,
com a palidez no semblante e tomado pela emoção que sentia na
alma, disse, balbuciando:
- O momento é propício, D. Hortênsia... Os instantes
passam velozmente e por isso, em duas palavras, vou lhe fazer
uma sincera confissão... Sua doce e terna imagem me acompanha
por toda parte... Em sonhos ela me sorri como se fora uma fada
de encantos... Oh, o meu sofrer é intenso, porque amo muito
a doce imagem!... Sim, D. Hortênsia, o seu amante definha em
vivas saudades. Quando a vejo, fico trêmulo; vacilo... Quero
dizer-lhe algumas palavras que justifiquem o amor que lhe tenho,
e meus lábios se agitam, porém nem uma frase articulo, porque
o sentimento do coração me domina inteiramente... Já não posso
mais sofrê-lo, anjo dos meus sonhos!...
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E, como fora de si, arrebatado nas asas do amor, Emílio toma
ambas as mãozinhas de Hortênsia e, levando-as aos lábios, beija-as
freneticamente exclamando:
- Anjo de minha alma! Amo-te como se pode amar a uma
criatura na terra! Minha vida é tua, porque sem ti ela se extinguiria...
A chama do amor toma meu coração... Uma palavra só... Só uma me
transportará para o mundo das delícias... Sim, meu anjo, fala com o
teu fiel amante...
Hortênsia deixou Emílio tomar suas mãos, mas não proferiu
uma só palavra. Suas virginais faces tingiram-se de pudico rubor; seu
seio ondulava como se alguma grande sensação tomasse seu coração.
Todavia, olhava com ternura para Emílio, sem contudo abaixar os
olhos e fazer o mais pequeno esforço para retirar suas mãozinhas das
mãos do jovem.
Quando este novamente ia dirigir uma nova frase amorosa
à donzela, sentiu passos no corredor e, muito apressado, com
sentimento, deixou as mãozinhas de Hortênsia e procurou disfarçar
a sua perturbação amorosa.
Nesse instante Amália entrava na sala com Gustavo. Os dois
amigos se cumprimentaram com recíproca e fraternal amizade.
Amália, olhando, pareceu adivinhar tudo que se havia passado entre
os dois amantes e sorriu-lhes bondosa. Hortênsia também se sorriu;
seu meigo semblante irradiava do prazer que sentia na alma.
- Vamos para dentro, amigo, lá conversaremos melhor, disse
Gustavo conduzindo a Emílio, acompanhado de Amália e Hortênsia.
Logo que entraram na sala de jantar, Gustavo disse:
- Que prazer sinto em vê-lo aqui! Adivinhou, amigo, em vir cá
hoje. Daqui a pouco iremos dar um passeio à horta em companhia
de minha mãe, de Amália e Hortênsia; comeremos algumas frutas,
que são muito saborosas, e lá debaixo do caramanchão, depois,
tomaremos café.
Nesse instante Alfredo saiu da cozinha e veio correndo meter-se
entre as pernas de Gustavo. Emílio chamou-o para abraçá-lo, porém
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o menino não fez conta disso; correu de novo indo encontrar-se com
sua avó, que vinha do quintal.

XVII
A mãe de Gustavo, logo que entrou na sala, cumprimentou a
Emílio, que polidamente apertou a mão da respeitável senhora.
Hortênsia, para dar expansão à emoção que sentia na alma,
chamou a Amália e falou-lhe baixinho:
- Vamos para a horta já.
- Sim, disse Amália também baixinho. Gustavo e Emílio
depois virão...
E, assim falando, dirigiram-se à porta que dava para o quintal
e logo desapareceram.
Hortênsia, retirando-se, levou os olhos ao rosto de Emílio,
mas logo os abaixou, corando. Um imperceptível suspiro saiu de seu
peito; porém só ela o sentiu.
O menino Alfredo acompanhou sua mãe dando pulos diante
dela. Os dois amigos ficaram com D. Francisca, que logo disse:
- O Sr. Paulo anda passeando, Gustavo?
- Sim, minha mãe, saiu a passeio.
- Dou-lhe os parabéns, Sr. Emílio, disse D. Francisca sorrindo-se
para o jovem, pelo seu bom casamento que vai ter lugar brevemente.
A jovem Hortênsia, com quem se vai ligar, é digna de toda a estima.
Já disse a Gustavo que casamento melhor não poderia fazer o Sr. Paulo...
- É muita bondade sua, D. Francisca. Cordialmente agradeçolhe a parte sincera que toma na minha felicidade, disse Emílio com
acento grave e reconhecido.
- É verdade, amigo. É grande felicidade, porque Hortênsia é
uma donzela completa. Sou suspeito em expressar-me assim, porém
a amizade que lhe tenho me faz, malgrado meu, ser egoísta, e por
isso não me censure em fazer o panegírico dela, disse Gustavo dando
um passo, como quem se dispunha a sair.
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- Serei o mais feliz dos esposos na companhia de Hortênsia...
- Amigo, disse Gustavo tomando a mão de Emílio, vamos
passear à horta, porque Amália e Hortênsia já lá estão. Vamos,
também, minha mãe?
- Não, meu filho, logo irei. Tenho de dar certas providências.
Além disso, os teus irmãos ainda não vieram da aula, e, logo que eles
venham, iremos todos para a horta.
- Pois bem, minha mãe; vou só com Emílio.
E, assim falando, Gustavo dirigiu-se à horta com o seu amigo.
Vamos agora dar ao leitor uma descrição da horta de
D. Francisca. Logo que se passa a porta que dá para o quintal, vê-se
um terreiro mui limpo, cercado de muro de taipa, servindo para os
misteres da cozinha, cuja porta se abria aí, havendo também uma
pequena casa aberta, coberta de telha, junto à cozinha ao longo dela,
que servia para guardar lenha e barricas velhas, etc. No centro do
muro se via um portão que, aberto, dava então na horta.
Desse portão seguia uma rua de rosas, indo terminar em
um caramanchão, cujo teto virente de trepadeiras, denso, se
desenhava em forma de casa chinesa. Dos lados do caramanchão
se viam alguns canteiros com simetria arranjados de variadas
e lindas flores, cujo perfume doce e suave saturava o ar puro.
Um regato de água cristalina cortava em linha reta o jardim,
murmurando docemente, indo mais adiante despejar-se em um
tanque formado de tijolos que se achava no centro, dando realce
ao jardim. Um muro caiado e coberto de telha dividia o jardim
da horta, tendo uma porta de grades de pau, à imitação de ferro,
que dava para a mesma horta.
Aí viam-se muitas ervas diversas e crescidas com viço em
lindos canteiros, arbustos frutíferos, tais como romãs, laranjas,
limas, limões, pêssegos, marmelos, maçãs, araçás, peras e um
grande parreiral. Alguns desses arbustos estavam carregados de
outros frutos, que se pendiam mui belos sobre as hastes; e um
muro de taipa fechava o pomar e a horta pelos fundos. A casa de
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D. Francisca era uma das melhores da cidade, por ter esse belo e
grande quintal, cujo muro, por um lado, fazia frente para uma rua,
pois a casa era de esquina.
Hortênsia e Amália, depois de se terem demorado um pouco
no jardim, foram para o pomar. Aí apanharam algumas frutas e
esperaram pelos dois amigos.
- Como está linda a tarde, exclamou Amália alegremente!
- É verdade, disse Hortênsia, está belíssima.
- Olha, Hortênsia, colhe uma laranja-cravo para o teu noivo,
disse Amália sorrindo.
- Não, não, Amália. Eu na sua presença fico acanhada; quero
falar, a expressão me falta; sinto-me trêmula, malgrado meu.
No entanto, o amor que tenho a Emílio cresce... Cresce sempre...
- E Emílio, que te ama tanto, volveu Amália encarando
seriamente sua irmã?
- Sei que me ama, porque ainda há pouco disse-me, lá na
sala, que...
Hortênsia não acabou a frase, sendo interrompida pelos dois
amigos, que nessa ocasião chegavam aí.
- E então, volveu Amália rindo-se para a irmã?
- Ora, Amália, exclamou em tom suplicante a donzela e corando!...
Os dois amantes, ao se avistarem, sentiram o efeito do amor,
que tomava ambos os corações.
- Não acha belo o pomar de minha mãe, meu caro Emílio,
disse Gustavo mostrando os arbustos ao jovem?
- É belíssimo, volveu este, olhando para Hortênsia muito
amoroso. Apesar disso o jardim me agrada mais...
- Isso é próprio de quem ama a pintura, disse Amália
sorrindo-se para Emílio. Gosta-se mais de flores do que de frutas...
- Oh, sim, D. Amália! Quando contemplo as flores, vendo
por elas esvoaçar ledamente o colibri e respirando o seu perfume
impregnado nas asas da brisa, que adeja mansamente pelo jardim,
fico extasiado, admirando a infinita grandeza de Deus...
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- Pois já que gosta mais de flores, amigo, volveu Gustavo batendo
no ombro de Emílio, vamos lá para o caramanchão. Vem, Amália...
Os dois amigos se dirigiram para onde se sentaram em um
banco de tijolos. Hortênsia e Amália também aí se sentaram. Aqueles
dos leitores que já sofreram as setas do amor melhor compreenderão
o que nesse instante experimentavam Emílio e Hortênsia, visto que
se sentaram juntos nesse banco de tijolos. O coração de Hortênsia
nadava em mar de rosas... O pensamento de Emílio vagava pelo
mundo das delícias e dos amores...
- Amigo, disse Gustavo, quero te contar uma novidade:
Felizardo Rodrigues...
- Ah, já sei, disse Emílio interrompendo a Gustavo! Já sei tudo;
D. Amália me contou o que se passou...
- Ah, sim... Pois bem, amigo; agora, o que recomendo é que
tenha cautela consigo, porque Felizardo é um homem malcriado e
muito atrevido. Receio que...
- Nada receie, Sr. Gustavo; Felizardo não me fará mal algum...
- Olhe, Sr. Emílio, ele queria muito e ainda quer casar-se com
Hortênsia e por isso será seu inimigo, disse Amália em tom faceiro e
sorrindo-se para o jovem.
- Seja lá o que ele quiser, disse Emílio sorrindo, sem mostrar o
menor receio.
Hortênsia conservava-se silenciosa, e por isso Gustavo lhe
disse sorrindo:
- Estás pensando em Felizardo, Hortênsia?
- Sim, disse ela sorrindo-se; pode-nos fazer algum mal e...
- Está bem, Hortênsia, volveu Gustavo, não pensemos em
Felizardo; vamos para ali respirar o perfume das flores...
Nesse ínterim chegava uma crioula trazendo em uma bandeja
quatro chávenas de café.
- Chegas a propósito, Catarina, disse Gustavo tirando uma
chávena da bandeja e dando para Emílio; depois serviu à sua mulher
e a Hortênsia.
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- Ótimo café, disse Emílio saboreando-o.
- Em casa faz-se muito bom café, volveu Amália.
Daí a pouco todos tinham tomado o café e se dirigiam
para os canteiros das flores. Gustavo e Amália se afastaram de
Emílio e Hortênsia, que, involuntariamente, haviam parado para
contemplar uma bela rosa de Alexandria que, pendida na haste,
docemente era embalada pela brisa do jardim; junto à rosa um
lindo botão se desabrochava.
- Que misterioso e doce poema de amor se encerra nesta rosa,
exclamou Emílio curvando-se para chegar os lábios à flor. É tal
como o amor que sinto no peito pela donzela dos meus sonhos, cuja
imagem faz agora a beleza deste jardim e me domina inteiramente...
Amo-a... Amo-a muito...
Hortênsia nada disse e, apressada, quebrou o lindo botão de
rosa que se desabrochava, corando até o branco dos olhos; apenas
balbuciou muito baixinho:
- Este botão de rosa é o símbolo do meu amor... Guarde-o bem...
E, como receosa, trêmula, entregou a flor a Emílio. Este,
recebendo-a, beijou-a extasiado e guardou-a no bolso do paletó,
dizendo com emoção:
- Obrigado, meu anjo! Obrigado pela tua singela confissão...
Esta flor, tão pura como a tua alma, eu a contemplarei sempre,
conservando este símbolo do teu amor, que fará a minha felicidade
na terra.
- Venha aqui, meu amigo, disse Gustavo chamando o jovem;
venha ver este belo cravo-chita tão perfumado...
Emílio foi aí. Hortênsia parecia absorta e não se moveu.
Amália, voltando para junto da irmã, disse sorrindo-se.
- Eu bem vi o que se passou...
Hortênsia apenas sorriu-se, corando. Daí elas foram para outro
canteiro de flores, indo encontrar com D. Francisca, que vinha
muito satisfeita em companhia de seus filhos Camilo e Henriqueta e
o peralta Alfredo, que corria por um lado e outro.
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Emílio, Gustavo e D. Francisca conversaram alguns minutos,
cuja conversa versou sobre o belo jardim e pomar onde se recreavam.
Amália, Hortênsia, Camilo e Henriqueta conversavam a alguma
distância. Dez minutos depois todos se retiraram do jardim e
entravam em casa. O crepúsculo da tarde já vinha estendendo o seu
manto escuro na terra.
Orientemos aqui o leitor sobre os projetos do casamento
de Emílio. Este tinha ido com Gustavo ao sítio dos Araçás, e aí
foi ajustado o seu casamento com Hortênsia, fazendo seu pai
nisso muito gosto, porque, como já dissemos ao leitor, Paulo
ficara estimando a Emílio depois que viu o retrato de sua filha.
E mesmo porque as informações que teve de Raimundo, cunhado
do jovem, foram todas muito boas. O casamento pois se ajustou
sem dificuldade.
Deixemos agora Emílio e Gustavo, que conversavam em casa
de D. Francisca, e passemos à casa de Felizardo Rodrigues.

XVIII
Eram 9 horas da noite mais ou menos.
Felizardo está na sua sala, fechado por dentro, em companhia
de seus dois amigos Mansim e José Mitra, que fumavam grandes
cigarros. Ardiam duas velas em castiçais de latão em cima da mesa.
- Hoje, amigos, disse Felizardo em tom grave, vamos enfim
ajustar os nossos negócios, e por força hei de realizá-los... Olhe, meu
Mansim, quero muita coisa... Não é só a mina do avarento, ainda
temos outra empresa importante...
- Diga sempre que me viu, volveu Mansim tragando o fumo do
cigarro. Não ando para trás, Sr. Felizardo...
- E eu, disse Mitra rindo-se, sou butiá amargoso para curar dor
de barriga. Isto que aqui está entra sem achar uma espinha...
E assim falando, mostrou e bateu sobre o cabo de uma grande
faca oculta pelo paletó.
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- Bem, disse Felizardo, como impondo silêncio aos dois
convivas. O nosso assalto na mina do avarento há de ser esta noite
pela meia noite, porque a essas horas tudo é silêncio na rua...
O nosso plano já está traçado conforme ajuntamos naquela noite...
Agora quero que me façam uma morte, e há de ser amanhã sem falta
alguma... A paga será boa.
O semblante de Felizardo tornou-se de repente sinistro e
ameaçador; dir-se-ia que nesse instante Satanás imperava sobre esse
homem, que projetava um homicídio.
Mansim, levantando-se da cadeira onde sentara, disse com voz
cavernosa, batendo no peito com a mão grande descarnada:
- É cá comigo! Mas a paga há de ser boa...
Mitra ficou atento olhando para Felizardo.
- Quero a morte desse homem e o roubo duma moça, volveu
Felizardo em tom terrível. Conhece, Sr. Mansim, a Emílio de Melo?
- Oh, lá; diga que me viu, Sr. Felizardo, acudiu Mansim com
infernal prazer!
- Pois, Sr. Mansim, amanhã, seja lá a que horas for, quero esse
homem morto...
- Topo, volveu Mansim com voz rouca. O homem há de cochilar,
porém a paga, patrão, será boa; quando não, diga que não me viu...
- Há de ser boa... Há de ser boa... Mate a Emílio, é o que quero...
Assim também, quero que roubem a filha de Paulo Camilo, que está
em casa de seu cunhado Gustavo, disse Felizardo imperativamente e
olhando para os dois convivas.
- Aí agora é que meu boi não puxa, exclamou Mitra rindo-se,
porque a pombinha não deixará que nós lhe botemos os gadanhos
assim em ar de caiapiá!...
Felizardo parecia refletir.
- Mas, patrão, quando masco fumo, sou butiá amargoso,
continuou Mitra olhando para Felizardo.
Mansim, tocando o ombro de Mitra, disse em tom repreensivo:
- Se és butiá amargoso, escora o parceiro!
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- Basta, basta, disse Felizardo batendo na testa. Eu mesmo
roubarei a moça e sem trabalho algum. Achei um meio pelo qual
sairá tudo como eu desejo... Agora vamos ver o que nos é preciso
para assaltarmos a burra do avarento...
- Já que o patrão quer roubar a menina, topo em filar a mina
do tal comedor de ervas, que há de cochilar no ouro... Não é patrão,
disse Mansim olhando para Felizardo?
- E eu boto-lhe logo os gadanhos, volveu Mitra.
- Parece-me que será bom levarmos um pequeno serrote mui fino,
para cortar-se as ripas da cozinha do semiclérigo sem que se faça bulha,
bem como uma corda grossa para prendermos a um caibro e por ele
descermos até o chão da cozinha. Tudo isto é coisa muito simples, meu
Mansim. Estando-se na cozinha, estaremos logo na mina sãos e salvos...
E esses apetrechos, já os arranjei com antecedência e os tenho aqui...
E, assim falando, Felizardo abriu uma gaveta grande da mesa
que se achava na sala e dela tirou um pequeno serrote fino de costas e
uma comprida corda de linho grossa, que tudo entregou a Mansim.
- Isto agora; diga que me viu!
- Parece-me que ouvi bulha, disse Felizardo em tom baixo e
receoso. Por via das dúvidas será bom que se veja o que é...
Mansim e Mitra se olharam como receosos. Felizardo tomou
uma vela e abriu a porta, que dava para o corredor de sua casa, e o
examinou com cuidado.
- Enganei-me, disse ele entrando na sala.
- Cautela e caldo de galinha; diga sempre que me viu, volveu
Mansim olhando pelos cantos da sala.
- Ainda nos falta uma escada de mão; porém a temos ali naquele
quarto, e Mitra há de levá-la...
- Não lhe acharei uma espinha, disse este acendendo na vela o
seu cigarro.
Mansim também acendeu o seu cigarro.
- Tudo enfim está prevenido... Agora, mãos à obra porque já
são horas.
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E, assim falando, Felizardo entrou em um quarto da sala e daí
voltou trazendo uma escada de mão, muito levinha, com oito degraus.
- Isto, sim, diverte um parceiro, disse Mitra tomando a escada
que Felizardo lhe apresentava.
- Agora é cá comigo, disse Mansim tomando o seu chapéu de
palha que estava em cima da mesa. Vamos filar o bicho...
- Mas, disse Felizardo muito baixo, havemos de sair com cautela,
para que a minha caseira nada espreite... É verdade que dela nada receio,
porque é uma miserável, contudo, sempre é bom haver cautela...
Daí a pouco Felizardo, Mansim e Mitra se achavam armados de
pistolas e facas. Eles se retiraram da sala, tendo Felizardo o cuidado
de fechá-la por fora, levando consigo a chave.
Instantes depois se achavam na rua. A noite estava escura, e por
isso esses homens caminharam para a rua onde morava o avarento,
certos [de] que a noite os favorecia e a empresa se realizaria. Chegaram
enfim ao quintal do avarento. Puseram a escada ao muro e subiram
muito ligeiros.
- Agora, disse Felizardo em cima do muro, tirem depressa a
escada e a ponham para o lado de dentro.
Mansim, que também estava agachado em cima do muro,
pegou na escada e sem trabalho algum a pôs do lado do quintal.
Daí a pouco estavam em cima da cozinha, tirando Mansim com
cautela algumas telhas, que empilhou, deixando as ripas descobertas.
Em um instante cortou as ripas com o serrote. Amarraram a corda
no caibro mais grosso e por ela desceram ao chão. Aí descansaram
alguns instantes para melhor planejar o assalto.
A porta da cozinha, que dava para a salinha do interior da
casa do avarento, estava aberta, e uma baça luz refletia nela vindo
do quarto de Braga, cuja porta estava serrada. Favorecido por essa
luz, Felizardo examinou a situação. O avarento dormia otimamente,
porque roncava muito alto. Os olhos de Felizardo lampejaram de
prazer satânico. Ainda escutou cauteloso alguns instantes. Nada
ouviu, à exceção do ronco de Braga.
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- Ronca como um porco, disse baixinho Felizardo, batendo no
ombro de Mansim.
- Agora, sim, que não lhe acharei uma espinha, volveu Mitra
também baixinho.
- É cá comigo, disse Mansim por seu turno, querendo avançar
à porta do quarto.
- O assalto há de ser rápido, disse Felizardo sempre baixinho.
Arrombaremos a burra enquanto Mansim apertar a garganta do
avarento para não gritar, e assim...
- É cá comigo, volveu Mansim.
- E eu masquei fumo, disse Mitra.
- Ao assalto, amigos!
Eles entraram no quarto. Rápido como o pensamento,
Mansim levou sua mão de ferro ao pescoço do miserável avarento,
que dormia a bom dormir, e talvez sonhando com o seu ouro, na sua
cama imunda.
Acordou de repente e pensou que era vítima dum sonho
horrível. A baça luz, que mal clareava o quarto, saía de um
candeeiro velho de ferro e por isso que, já quase extinta, dava um
aspecto triste e sinistro. O avarento quis gritar e pedir socorro,
porém não pôde: sentia a garganta opressa pelas mãos de ferro de
Mansim. Mas, quando julgou que ia ser vítima de ladrões, um
tremor convulsivo tomou todos os membros do miserável; o gelo
da morte já sentia em seu coração. Lembrou-se um instante de
Deus e pediu-lhe misericórdia e socorro. A situação em que se
achava o mísero avarento era terrível.
Felizardo e Mitra, logo que entraram no quarto, procuraram
muito apressadamente a burra do avarento. Já revolviam uma
caixa, a que facilmente abriram, quando Felizardo parou de
repente e escutou.
- Parece-me que ouvi bulha de passos e vozes surdas, disse ele
com voz trêmula muito baixa.
Mitra escutou um instante.
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- Temos súcia, disse. Agora escoro o parceiro...
Felizardo vacilou. Mansim continuava a apertar o pescoço
de Braga. Com efeito, ouviram distintamente bulha de passos.
No mesmo instante entrou no quarto um grupo de gente armada.
Mansim largou a sua vítima e, apressado, tirou uma pistola
da cinta e apontou-a para um soldado, mas o tiro negou-lhe, e o
soldado, com a velocidade do pensamento, apontou também a sua
arma. O tiro partiu. Mansim instantaneamente caiu morto.
Felizardo e Mitra apontaram também suas armas, mas
não tiveram tempo para desfechá-las, porque mãos vigorosas
imediatamente apoderaram-se deles. Era o subdelegado com seis
soldados policiais armados, Gustavo e Emílio. Felizardo, vendo
Emílio diante de si, avançou-se para o jovem, mas foi impedido
pelos soldados. Felizardo rugiu como um tigre sedento de sangue.
- Estão presos, disse o subdelegado com voz arrogante.
- Maldição, exclamou Felizardo! Fui traído por alguém!...
- Em ar de caiapiá, caí no laço, volveu Mitra seguro por
dois soldados.
Braga, como não acreditando no que via e no socorro inesperado
que lhe vinha, exclamou com voz rouca e sumida:
- Acudam-me, senhores! Acudam-me, por amor de Deus, que
me roubam!
- Não é nada, disse Gustavo batendo no ombro do avarento;
os ladrões não o roubaram, e aqui se acham presos...
- Ladrões!! Ladrões!... Quem são eles, exclamou Braga
vacilante?...
- É o Sr. Felizardo Rodrigues, disse Emílio, apontando para o
seu desprezível rival, com seus capangas... Um já está aqui morto;
este, que há uma hora prometia me assassinar amanhã... Mas o dedo
de Deus frustrou seu malvado intento...
- Não estarei roubado, senhores?... Oh, por amor de Deus!
- Graças a uma pobre mulher, disse o subdelegado gravemente,
estes malvados não tiveram tempo de cometer o roubo. Porém o
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crime está provadíssimo, e chegamos muito a propósito. Agora
nada receie, Sr. Braga.
- O Sr. Felizardo vai agora ser processado, disse Gustavo ao avarento.
Os dois associados guardavam silêncio. O candeeiro,
já amortecido, derramava a luz mui baça pelo quarto. Os rostos de
Felizardo e Mitra estavam temíveis e sinistros.
- Agora, Sr. Braga, saiba que estava para ser vítima de um
roubo, porém, o dedo de Deus, que vem sempre em socorro do
desgraçado, frustrou o malvado, o criminoso intento deste homem.
A justiça o encontrou praticando um crime e ela, em benefício da
sociedade, segundo as nossas leis penais, vai exercer a sua ação. Um
dos malvados já foi morto; e assim, soldados, levai os presos para a
cadeia. Sr. Braga, vá abrir a porta da rua: nós, para punir o crime,
viemos pelo seu próprio caminho. A sociedade nos perdoará o
expediente que tomamos.
Braga titubeou um instante e olhou para o cadáver de Mansim.
- Este cadáver que aqui está, um dos soldados o levará às costas
até a cadeia, volveu o subdelegado.
Os soldados se olharam espantados, porém, um deles, cheio de
ânimo, tomou de repente o cadáver e exclamou:
- É um ladrão de menos na terra!
- Sr. Braga, vá abrir a porta em nome da justiça, disse o
subdelegado, querendo sair do quarto.
- O coração bem me dizia que estava a ser vítima de algum
roubo. Porém, como não fui roubado, louvando Deus, de boa
vontade lhes dou passagem. Mas, Sr. subdelegado, já que V. S. foi tão
pontual com a sua justiça, por certo que essa mulher que o preveniu
sabia de tudo, e por isso desejava saber o seu nome, disse Braga
tomando o candeeiro.
- Sim, Sr. Braga, sabia de tudo... Foi a caseira que deu parte
ao Sr. Emílio, e este me preveniu muito apressado. Noutra ocasião
pois lhe direi o seu nome, porque essa pobre mulher deve ter uma
recompensa, e deixo isso à sua generosidade, Sr. Braga.
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- Pois bem, Sr. subdelegado, disse Braga ainda trêmulo.
Uma vez que V. S. me promete dar o nome dessa mulher em
tempo oportuno, eu a recompensarei da boa ação que praticou
para comigo.
E o avarento abriu a porta da rua, tendo na mão o candeeiro.
- Que horas são, amigo, disse Emílio a Gustavo?
- Meia noite, respondeu este, depois de ter visto o seu relógio.
- Deus os há de agradecer, senhores, a esmola que me fizeram,
volveu o avarento em tom agradecido.
Os presos, ao transporem a porta, olharam sinistramente para
o avarento. Este não deu fé disso e fechou logo a porta da rua.
- Soldados, cautela com os presos! Se eles escaparem à ação
da justiça, vós sereis os responsáveis, e vos punirei com a lei, disse
gravemente o subdelegado.
- O Sr. Felizardo é um preso de importância, senhores, volveu
Emílio, e por isso deve sofrer o castigo...
Os presos se olharam e rugiram como tigres. O subdelegado,
Emílio e Gustavo os seguiram até a cadeia, onde os presos ficaram
em segurança.
Orientemos agora o benévolo leitor. A caseira de Felizardo
Rodrigues, apesar de ser mulher de má vida, contudo tinha
humanidade. E, escutando o que se passava na sala de Felizardo,
movida pelo impulso dessa humanidade, sem hesitar, correu
apressada a avisar Emílio, que muito bem a conhecia, porque sempre
lhe vendia fazendas na sua loja. E, tintim por tintim, o jovem foi
sabedor da trama que contra si se armava. Sem perda de tempo, foi
ter com Gustavo, dando-lhe parte de tudo. Ambos se dirigiram para
a casa do subdelegado que, apressado, deu as providências que o caso
exigia, e, munindo-se de escada para galgar-se o muro do quintal
do avarento, por saber que decerto os ladrões aí não deixariam a
escada, saíram após eles e chegaram com tempo de evitar o crime,
como sabe o leitor.
Puniu-se o crime, pelo caminho do crime...
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XIX
Um mês se há passado. Estamos em junho, na véspera de
São João no sítio dos Araçás. São 4 horas da tarde. O dia está puro
e belíssimo. A alegria reina na casa de Paulo Camilo. É o dia do
casamento de Emílio com Hortênsia. Paulo Camilo havia convidado
a todos os seus amigos; sua casa estava apinhada de gente.
Alguns dos convidados passeavam pelo campo, outros pelo
terreiro e conversavam alegremente. Os escravos de Paulo Camilo,
muito satisfeitos, faziam no terreiro uma grande fogueira de São
João. Tudo era festa e prazer. Paulo, Gustavo e Amália se desfaziam
em bondades para os convidados.
Emílio e Hortênsia, por um acaso, se encontraram no jardim.
Eles se encararam e sorriam-se meigamente.
- Que felicidade o encontrar-te aqui só, minha Hortênsia!... Que
felicidade! As flores deste jardim me atraíram aqui, e já sentia a tua falta,
quando de repente te vi... Pois bem, meu anjo... Olha, vamos um instante
ali junto àquela roseira, cuja fragrância recende por este jardim. Ainda
uma vez te quero confessar o meu puro e ardente amor... Tu deste-me lá
no jardim de D. Francisca um belo botão de rosa... Olha, minha querida
Hortênsia, essa flor, apesar de emurchecida, está aqui junto ao coração,
porque, amando-te como Deus amou a sua primeira criatura, seria um
sacrilégio se em outro lugar pusesse o botão de minha amada...
E, embriagado de amor, Emílio tomou ambas as mãozinhas de
Hortênsia, beijou-as e disse, tomado pela emoção da alma:
- Oh, amo-te, meu anjo! Amo-te muito! Olha, hoje estás mui
bela assim... Teus encantos me fascinam... O teu roupão de cambraia,
assim tão singelo, desenha o teu corpo elegante, delicado e flexível...
Oh, meu anjo, uma palavra só de ti; uma só... Hoje é o dia da minha
felicidade sobre a terra... Sim; dize que me amas... Hoje é o dia da
minha felicidade, eu to repito...
Hortênsia olhou com ternura para Emílio e disse-lhe, corando,
com voz doce e comovida:
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- Sim... O amo muito...
Emílio, no êxtase de seu amor, beijou mil vezes as mãozinhas
que tinha nas suas e, como desvairado, exclamava:
- Anjo de minha alma! Só tu farás o meu prazer na terra!
A beleza de Hortênsia era radiante. O pensamento da donzela
vagava nesse instante por um horizonte de flores e delícias. A donzela
trajava um roupão branco de cambraia; seus lindos cabelos perfumados
estavam penteados com apurado gosto. A mansa brisa dos jardins,
adejando, veio roçar ledamente suas asas no meigo e doce semblante
da donzela, indo depois embalar-se nos tenros ramos dos arbustos.
Quando novamente se iam contemplar os dois amantes, de
repente Amália e algumas senhoras apareceram no jardim. Hortênsia
corou até o branco dos olhos, sorrindo-se para sua irmã. Emílio
perturbou-se um instante e, quebrando uma rosa, disse:
- D. Amália, o acaso fez-me aqui encontrar Hortênsia; e, como
aprecio muito as flores, nossa conversa versou sobre rosas...
- Sim, Sr. Emílio, bem o entendo, volveu Amália com
significativo sorriso.
- Este pequeno jardim está bem cultivado, disse uma das
senhoras.
- É cultivado por Hortênsia.
E, assim falando, Amália colheu algumas flores e com elas
obsequiou as senhoras.
Emílio, retirando-se para casa, disse:
- Vou juntar-me com Gustavo...
- O vigário já se demora, disse Amália para Hortênsia. O teu
coração hoje deve pulsar fortemente.
- Ansiosa espero o momento desejado, disse Hortênsia,
deixando expandir em seus lábios gracioso sorriso.
Amália, Hortênsia e as senhoras conversaram ainda alguns
minutos no jardim e depois se retiraram para casa.
O vigário da cidade de S***, tendo chegado ao sítio dos
Araçás, foi recebido com entusiasmo. Às 5 horas da tarde, Emílio
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de Melo ligava-se a Hortênsia pelos laços sagrados do himeneu.
Haviam sido testemunhas desse ato solene Raimundo, cunhado do
noivo, e Gustavo.
Houve um jantar esplêndido, sendo os noivos saudados com
frenesi. E, quando o jantar se terminou, eram quase 7 horas. Paulo
Camilo não quis que houvesse baile nessa noite, porém fez ver a
todos os seus amigos que o baile ficava para muito breve, e que,
quando acertasse o dia, os convidaria.
Às 7 horas já ardia a fogueira; muitos foguetes subiram ao ar.
Os convidados e amigos de Paulo desceram todos para o terreiro.
Tudo aí era festa e prazer. Em uma das janelas da casa, Emílio se
achava com sua terna esposa e, circundando com os braços a delicada
cintura de Hortênsia, dizia desfeito em ternura:
- Agora já és minha... Minha para sempre... E, amando-te
como te amo, minha doce amiga, agradeço a bondade infinita de
Deus que te criou tão bela e tão cheia de encantos...
E logo um beijo de verdadeiro amor roçou nos lábios carmíneos
de Hortênsia, que sentiu de repente arrebatar-se nas asas do mais
puro êxtase. Emílio havia ficado embriagado unindo seus lábios aos
da doce esposa... Sua alma arrebatou-se um instante para o mundo
das delícias... Eles se haviam abraçado nos transportes desse amor...
Daí a pouco, eles desciam ao terreiro, indo se juntar aos convidados.
A festa prolongou-se até alta noite.
Felizardo Rodrigues e José Mitra, como sabe o leitor, sendo
presos, foram processados pelo subdelegado no crime de roubo,
plenamente provado e com circunstâncias todas agravantes.
Felizardo na prisão vociferava contra Emílio, protestando ainda
tomar-lhe vingança.
O avarento Braga, tendo sabido do subdelegado o nome da
mulher que o favorecera, livrando-o das garras de Mansim, protestou
que em tempo oportuno recompensaria essa pobre mulher.
Um ano depois destes acontecimentos, correu na cidade o boato
que o semiclérigo Braga tinha desaparecido, e que havia deixado
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uma carta ao subdelegado, incluindo nela um papel, fazendo doação
de suas casas a Joana Maria, caseira que foi de Felizardo, pelo grande
benefício que lhe havia feito.
Aquele devedor do finado pai de Gustavo, que se retirara para
Minas, apareceu e, como homem honrado, pagou a Gustavo a dívida
que estava devendo. Este, recebendo a quantia, que era de dez contos
de réis, ficou muito satisfeito e logo participou a Paulo Camilo,
fazendo-lhe conhecer que ainda nutria esperanças de se avistar com
a pessoa que por ele se sacrificara, pagando-lhe então os cinco contos
de réis, visto estar para isso habilitado.
Paulo Camilo rompeu logo o véu desse mistério, dizendo a
Gustavo que tinha sido ele quem o favorecera, tirando dinheiro a
prêmio de João Braga. Gustavo ficou surpreso e abraçou seu sogro
com efusão da mais sincera amizade! Quis logo lhe entregar os cinco
contos, porém Paulo rejeitou-os, dizendo-lhe que guardasse para a
educação de seu filho.
Gustavo hoje ainda conserva a mesma amizade a Emílio e mora
em casa de sua mãe, D. Francisca, que goza de saúde e tranquilidade.
O nosso pintor ainda ama o desenho e a pintura, mas Hortênsia
faz a sua delícia. Já têm dois filhinhos muito lindos.
Amália é a mesma, sempre amorosa para seu marido e boa para
Hortênsia e Emílio.
Alfredo já tem doze anos e estuda em um colégio de São Paulo.
Emílio ainda é sócio de seu cunhado Raimundo no negócio
de fazendas.
Camilo e Henriqueta, filhos de D. Francisca, estão já crescidos.
Henriqueta é uma donzela meiga e muito simpática.
Paulo Camilo já está velho, porém vigoroso e respeitado de
todos pela sua honradez e capacidade.
Felizardo e José Mitra foram condenados pelo júri da cidade
de S*** em 12 anos de prisão com trabalho e multa correspondente
à metade do tempo.
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MAZELAS DA ATUALIDADE.
ROMANCES DE IMPROVISO.
VORAGEM.

Explicações
Mazelas da atualidade foi a epígrafe que escrevemos na
primeira página ou frontispício destes romances, porque eles têm
por fim particular atacar a desmoralização que vai contaminando
a nossa sociedade.
Romances de improviso ainda os nomeamos, porque em verdade
saem eles improvisados e, nem que o quiséssemos, o tempo nos
sobra para corrigi-los, retocá-los e dar-lhes ao menos os atavios de
mais elegante forma.
Malgrado os proscritores da poesia, serão escritos em versos estes
romances. Se não agradarem assim, é que também não agradarão em
prosa, porquanto o que vai, o que irá neles é sátira; e a fala natural e
mais eficiente da sátira sempre foi, é e será a poesia.
E a moralidade pública ultrajada, ferida na corrupção dos
costumes, no egoísmo e na vilania dos homens políticos, nos
abusos e no desvario do governo e, em uma palavra, no olvido
das noções do dever e no desenfreamento de paixões ruins, a
moralidade pública, dizemos, está, em bem fundados receios de
completa ruína, a reclamar, há muito tempo e de mãos postas,
o socorro da sátira.
Porque, coitada, se não lhe valer a sátira, quem lhe há de valer
a ela? O seu primeiro e adequado recurso é quem mais incapaz se
mostra de acudir-lhe ao sofrimento: o governo para moralizar precisa
infelizmente começar por moralizar-se.
Em tais circunstâncias a sátira, quando não é um remédio,
pode ser lenitivo e consolação.
Na série de romances que hoje encetamos, escreveremos
pois a sátira dos abusos, dos costumes pervertidos; das “mazelas
da atualidade”. Enfim, escreveremos a sátira generosa e nobre,
porque não será pessoal, nem escolherá vítima exclusiva. Sátira
honesta e útil, porque atacará de frente o vício, a prevaricação
e o crime.
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É força que tenhamos de mostrar-nos muitas vezes ardente, áspero
e aparentemente cruel; mas também o médico aplica fogo vivo às úlceras
rebeldes, contando ver brotar de sob as escaras a carne regenerada.
Em todo caso é fácil impor-nos silêncio: damos ao prelo hoje
o nosso primeiro romance; o juízo do público dirá se devemos
prosseguir ou parar na escabrosa empresa.

Quadro12 Segundo
I
Cinquenta anos ou mais, a idade do juízo,
De amável dona esposo, celestial favor,
Rico de cofres de ouro, humano, alto valor,
Tal é o novo herói que chamareis Narciso.
Da idade o sério trato, da esposa o brio, a glória,
Deveres que a riqueza impõe ao homem nobre,
A gravidade – o amor – a bolsa aberta ao pobre,
Três fulgidos capítulos p’ra mais honrosa história.
E sobre tantos dons que Deus lhe dispensara,
Nos jardins dessa vida a mais bela flor,
De Deus inda uma graça no abençoado amor,
Dos pais anjo, uma filha de formosura rara.
Mas ai que os cinquenta anos nem sempre dão juízo;
Deu-lhe depois de velho p’ra namorar um dia,
Conquistador de damas tornou-se por mania,
Vaidoso de bonito até ficou Narciso!
O ouro que a caridade sangrara em benefícios
12 O Quadro Primeiro está publicado na Antologia do romance-folhetim. Brasília: Editora Universidade
de Brasília, 1997. Organização de Tania Serra.
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Mal chega p’ra família, abunda p’ra loucura,
Comprando caro as chaves que a porta abre impura,
Do alcáçar que entre sedas disfarça torpes vícios.
E o velho, que compõe-se janota contrafeito,
Ridículo só avilta a impor falsos ardores,
Os jovens louco imita e em sórdidos amores
Atira ao rir do mundo a idade do respeito.
É em luto a nobre esposa como em triste viuvez,
Que pérfido o marido com o abandono a fere,
Quando em lascivas flamas estúpido prefere
Ao santo amor pudico do escândalo a nudez.
É em luto a bela filha, como em prévia orfandade,
Do desamor as provas dá-lhe do pai a ausência,
Do pai que a flor despreza e o aroma da inocência
Por monstros cujo bafo envenena a sociedade.
Assim Narciso andava, há pouco mais de um ano,
Habitué do Alcáçar, atrizes namorando,
A ardente sede de ouro de cortesãs matando,
E de compradas noites, velho imoral, ufano.
Misérrimo Narciso! Estólido deixava
A fonte da pureza que só seus lábios tocam
Por esses tanques lúbricos, que os lúbricos provocam,
E onde antes dele um outro, pagando, se banhava.
Não há no mundo culpa como a devassidão
Que tão certo receba fatal, duro castigo;
É o devasso um ébrio de si próprio inimigo,
Perde saúde e ouro no esquálido golfão.
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O trono da luxúria transforma-se em patíbulo,
Gozo de torpes noites, enfim, algoz se arvora,
Empobrecido o rico, Vênus o manda embora,
Diz-lhe um adeus a rir-se e fecha-lhe o prostíbulo.
A tropeçar no escárnio o mísero despedido
Nas veias sente o vírus que as dores perpetua,
Chora em pobreza o ouro, nodoada a fama sua,
E inda é feliz, se o crime não o marcou perdido.

II
Mancebo ardente que as paixões mancharam,
Chora! Talvez que o pranto
Lave as nódoas que em fogo te deixaram
Nas tredas noites de infernal encanto
Da cortesã os beijos.
Por ti da mocidade tens a escusa,
Ímpeto, ardor, veemência dos desejos,
O gozo à venda te excitando a flama,
Vênus que do noviço astuta abusa.
Ah! Se ao menos o crime não te infama,
Piedosa a sociedade inda te chama,
Perdão não te recusa.
Mas esse em cuja fronte se anuncia
Velhice em longos anos enrugados,
E que a experiência fria
Tem na lição dos erros seus passados,
Esse a quem lei severa
Da natureza já marcou a idade,
Da vida grave, austera,
Que exemplos de honra deve à mocidade,
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Luz da virtude sendo,
E que da idade e brio se esquecendo,
O que não é, simula,
Brancos cabelos cuidadoso tinge,
Bojudo ventre que indica a gula,
Com a cinta, vão, restringe.
Esse que em cinzas frias vulcões finge,
Filhos, esposa olvida,
Adorador de damas se improvisa
E toma por divisa
Aos pés, no leito de mulher impura
Gastar os restos da mofenta vida
Que à própria dissoluta tédio inspira.
Esse, na desventura,
Contra a vil cortesã em vão conspira.
O mundo ri ao vê-lo desprezado,
Pobre, bater debalde no lupanar!
Galo velho depois de depenado,
A cortesã o atira ao muladar;
Caiu no seu lugar!
Do amor do velho o ouro é o veículo
Que à libertina embota o paladar;
Sem ouro o velho estulto inútil brada,
Que o mundo lhe responde em gargalhada:
- Ridículo! Ridículo!...
A velhice é do tempo a majestade,
Tem a cultos direito;
É-lhe cetro o bastão a que se arrima,
E trono a gravidade.
Tributos colheu de geral respeito,
Não se abaixa às paixões, se eleva à estima
E com a experiência, que ilusões evita,
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Sábios preceitos nos conselhos dita.
Honra à velhice que o passado arquiva!
Honra da árvore antiga
Ao tronco que inda sombra oferece e abriga,
De seiva embora pobre!
Da nova geração que se ergue altiva,
Cada mancebo que passando vai,
Da velhice na face augusta e nobre
A imagem majestosa vê do pai,
E ante ela reverente se descobre.
Honra à velhice! E no dever de honrá-la
Primeiro o tempo seja!
Ter na fronte uma c’roa e nodoá-la
Duplo erro é do velho que doudeja,
Porque na própria fronte a nódoa imprime,
E a velhice que o honra, vil deprime.
Velho que os anos mente e solta a rédea
A paixões, insensato,
É só rei de comédia,
Mísero personagem caricato,
A c’roa papelão, sólio tripeça,
E feliz se a plateia ajuizada
No meio ou fim da peça
Deixa a degradação sem pateada.
Pobre cão derreado
Que não pode correr, embalde insista,
E a custo apenas late desgraçado,
Da caça embora farejando a pista,
Que uma jovem matilha segue ativa;
Cão que o vigor perdeu,
De quem a corça zomba, e mal se esquiva,
Cão que o dono nas trelas não meteu,
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Se por hábito ou manha
Veio de rastos para uivar à caça,
Pobre cão, inda sendo cão de raça,
Se não lhe vale o dó, sovas apanha.
Velho que amor e cortesãs fareja,
E de moço valente ares ostenta,
Perde o que é no ser desfigurado
Jamais chega a imitar o que deseja,
E em carnaval perpétuo se apresenta
Nem velho, nem rapaz – um mascarado.
Mártir do esforço imposto à natureza
E vítima do sacrifício,
Nele tudo é postiço;
Das pernas dúbias a mendaz firmeza,
Da idade falsa o embusteiro viço,
De impudicas paixões o ardor fictício
Postiço! Fingimento
No aspecto seu e até no sentimento!
Que glória de ser tolo!
Aos pés das cortesãs caro pagando
Complacências com tédio concedidas,
Num trono se imagina, quando a rolo
Pelo chão do desprezo anda apanhando
Restos imundos de fruições fruídas!
Que tolo obstinado
Que nem às vezes sente
Leito em desordem e a almofada quente,
A mundanaria (sic) a simular furor
De um ciúme adoidado,
E o ruído abalado
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Dos passos de quem vai no corredor
Pé por pé se esgueirando
Até chegar à escada,
E logo após, na rua, a gargalhada
Que estronda, e não a entende o miserando!
Maníaco infeliz! Nem dó merece;
Não crê em quem o avisa
Do imenso opróbrio a cujo abismo desce,
E quanto mais o avilta a dama impura,
Mais ele em fogos fátuos se eletriza
E dobra de ternura!
Dobra e redobra até que hora de horror
(De iniquidade não
Que é ótima a lição)
Sinistra soa: da miséria é a hora;
Foi-se o ouro do velho – adeus amor
De cortesã! Debalde o velho chora,
Ela ao vê-lo chorar, a rir desata;
Muito brincou com o rato velho a gata,
Não tem mais que arranhar, encolhe a pata
E o rato já sem pelo manda embora.

III
Glórias de velho devasso
Que caiu por gosto em laço
De cortesã desastrada!
Glórias de estúpido escravo
Que nas mãos da depravada
E a troco de um gozo ignavo,
E muitas vezes negado,
Se presta a ser depenado!
Glórias de sócio pagante,
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Mas nos lucros só mealheiro;
São glórias que a desfrutante (sic)
Concede a um velho escudeiro.
Glórias de homem sem brio
Que a esposa e filha condena
A martírio imerecido,
E em ridículo desvario
Pela mulher que o depena,
Vive de paixão perdido!
Glórias de pobre sandeu
Que tem balda de juízo
E que em fundo tremedal,
Caído o tonto animal,
Supõe que subiu ao céu
- Eis a glória de Narciso!
Oh, que amante apreciável!
Outro igual nunca Voragem
Do seu amor na estalagem
Hospedou tão desfrutável!
E faminta dissoluta
Voragem preia o devasso
E com furor o desfruta.
Custa-lhe a condescendência,
Ceda embora gozo escasso;
Mas no tédio há paciência
P’ra quem comer sabe a fruta,
E deitar fora o bagaço.
Voragem vive em fulgores,
Mal deseja e tudo tem,
São tributos, não favores
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Os dons que a sobras lhe vêm.
Não pede, apenas aceita,
Pois sabe ter sem pedir,
E o pobre velho sandeu
Jubiloso se deleita,
Vendo Voragem sorrir
A um novo presente seu.
Voragem no luxo alteia;
Seus pés só calçam cetim,
Ou cobrindo rica meia
Botinas de laços cheia
E em cada laço um rubim.
Em rendas se abisma e roja
Seu corpo às sedas de preço.
Quando é noite ela despoja
Pulsos, colo, orelhas, fronte
Das riquezas do adereço,
Fulgem brilhantes em monte,
Esmeraldas peregrinas,
E alvejam pérolas finas.
Na casa fausto alardeia
Por timbre de ostentação;
Cada dia uma função,
Cada noite orgia e ceia.
As salas alcatifadas,
Os lustres de alto valor,
Ricos vasos de Pompeia,
Longas paredes ornadas
De painéis que em vária ideia
São provocações de amor;
Fofos sofás estofados
Em honras ao vício dados,
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P’ra luxúria imaginados.
Devícias (sic) mil esbanjadas
Pelo crime e o desperdício
A imunda casa do vício
Fazem palácio de fadas.
À porta negro, formoso
Cavalo em brios aceso
Pateia a calçada iroso
Ao carro vendo-se preso,
Em que às ruas e à praça
Vai exibir a devassa.
A noite é dada à vertigem...
Profusão louca nas mesas,
Nos manjares, vinhos, flores,
Pretextos para as torpezas
Da embriaguez na caligem;
Desbarato de riquezas
Em nome de ímpios amores;
Cantos que a beber excitam,
Zombarias petulantes,
Ruído em que todos gritam,
Danças de hórridas bacantes,
Até que aos fumos do vinho
Voragem cambaleando
E no estado mais nefando
Do velho recebe a mão
E com ele vai caminho
Da extrema degradação!

IV
E no lar da família outra é a cena:
Falta o chefe ao casal, o rei ao trono,
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Mãe e filha chorando acerba pena,
Nem consolar-se podem no abandono.
Houve opulência ali; mas houve outrora,
Nem ficou abastança após riqueza;
Perdeu muito a família, muito e agora
Já rasteja às penúrias da pobreza.
Deixara a casa de seus pais herdada
A honesta esposa e habita humilde teto;
Mas não dói-lhe a opulência dissipada,
Dói-lhe do esposo o gelo e o desafeto.
Seu mal não provocou; foi sempre nobre
Exemplo de honra – e no infortúnio rude
A que o marido a reduziu tão pobre,
Ainda ergue a fronte régia da virtude.
Oito lustros mal conta, inda é formosa,
Sabe que a sedução miséria explora...
Não a teme por si, forte briosa
Resistirá; mas pela filha chora.
Quinze anos só e esplêndida beleza
Refulge Inês e virginal candura;
Mas, vaidosa, e aos fulgores da riqueza
Afeita, é mais exposta à desventura.
Das graças realçador (sic) o luxo amava;
Na pobreza se julga desmerecida;
Lembra-lhe triste o fausto em que brilhava,
Vive em saudades consumindo a vida.
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Velam cuidados maternais, alerta
Da flor guardando a angélica pureza,
E o coração da pobre mãe se aperta
Calculando os perigos da beleza.
E já também conspiram sedutores
A inocente Inês turificando,
Fingindo flamas d’imortais amores
E da vaidade as flamas atiçando.
Não lhe falam, que a mãe não dá guarida
Aos ímpios; mas, passando, Inês espiam,
E o gesto, e o enleio de paixão fingida
E o olhar de adoração tredos lhe enviam.
Acendeu nesses monstros a ousadia,
Lábio do pai que a filha já macula;
Que um pai devasso é dos devassos o guia
E contra a filha a sedução açula.
Velho insensato! Os cofres despejara
Dando opulência à cortesã imunda
E enquanto à infame com esplendor aclara
A esposa e a filha na miséria afunda.
Vende os bens, vende a casa e se endivida,
Da esposa e Inês as próprias joias pilha;
Malvado! Por venal prostituída,
Sem pão deixa a mulher, sem pão a filha!...
Da família ao já mísero sacrário
Foge, e sem dó da fome que lá fica,
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Arranca última soma do usurário
E vai tornar a cortesã mais rica.
Réprobo e vil! A esposa virtuosa
Em miséria e abandono atroz esquece,
E a inocente filha tão formosa,
Anjo que o céu lhe dera, ao vício of ’rece!
Velho ignóbil! Por dois punhados de ouro
A própria esposa e a filha venderia,
Se a troco da sua honra inda um tesouro
Levasse ao antro da faminta harpia.
Último grau de sórdida baixeza!
Quadro asqueroso da libertinagem!
É Voragem o tipo da torpeza,
E o velho inda é mais torpe que Voragem!

V
E na pobre casinha, onde ficaram
As duas em solidão,
Dia e noite as coitadas trabalharam
Para comprar o pão.
Até que um dia a mãe desventurada
Enferma se prostrou,
E a triste filha ansiosa, amargurada
Nenhum recurso achou...
Chama debalde o pai Inês em pranto,
Que o velho ouvir não quer;
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Prende-o Voragem com infernal encanto;
Que lhe importa a mulher?
Morre-lhe a mãe à míngua! Inês aflita
Na angústia se desola;
À porta corre, esmola; esmola!...
Ao grito dessa filha consternada
Acode a sedução...
E inda a virtude logo despertada
De Inês recolhe a mão.
Mas já da pobre mãe na face fria
Vê-se da morte a imagem.
A filha desespera... E o pai na orgia
Se prosterna à Voragem!
E Inês de novo brada: - esmola; esmola!
E acode a sedução...
Mundo! Essa virgem pela mãe se imola:
Perdão! Perdão! Perdão!

VI
E no prostíbulo infame
Já se retorce e brame
O velho corrompido,
Que a vil de ouro, sedenta,
Ao vê-lo empobrecido
Enregelada ostenta,
Mais do que tédio, horror
Desse teimoso amor.
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E inda como lagarta
Da planta ao pé grudada,
Narciso não se aparta
Da cortesã malvada.
Escárnio dos devassos,
Vê que Voragem, fera,
A seus olhos tolera
Que com audazes braços
Abracem-lhe a cintura
E alardes loucos façam
Da injúria iníqua e dura,
Pois quando o corpo abraçam,
Ousam cruéis olhá-lo
E impunes desdenhá-lo.
Mas a lagarta insiste
E a ignomínias novas,
Às mais incríveis provas
Esquálida resiste.
Em noite de suplício
O velho miserável
Do impuro lar do vício
É despedido e sai,
Enquanto a esfinge atrai
Mancebo rico e amável,
Ali no antro o demora
E da traição não cora.
Tranca-se a porta ruim...
E o velho em pé na rua,
Na casa os olhos tendo,
Da noite espera o fim.
Vela em ciúme horrendo;
Há frio e em bagas sua,
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Mas fica preso à injúria.
Resplende o sol brilhante;
Abre-se a porta ignara,
E o infeliz em fúria
Vê retirar-se o amante
Que rir-lhe ousa na cara!...
Foge em furor violento
Narciso e vai no fundo
De atro cortiço imundo
Seu rude aviltamento
E abjeção chorar.
Mas da lagarta imagem
Gruda-se no lupanar;
A raiva sopitando,
Escravo é de Voragem,
Aos pés da harpia volta,
Deixando o seu cubículo.
E o impudente bando
Da cortesã a escolta
Recebe-o, gritando:
- Ridículo! Ridículo!
E teima ainda a lagarta!
Em vão com o último raio
Voragem a fulmina;
De insultos mil não farta
Ao velho impõe ferina
Que em pé, submisso e gaio,
Em prova de alto afeto,
Ao seu novo dileto
Servindo curvo à mesa
De pajem faça ensaio.
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E desce a tal baixeza
E faz-se o velho abjeto
Torpíssimo lacaio!
Não há poder de injúria
Que espante este devasso.
A diva da luxúria
Tolera-o por cansaço,
E em falta de outro ofício
O estúpido Narciso
Serve pr’a escárnio e riso
Nas bacanais do vício.
Mas vem sinistro dia
De infâmia a mais tremenda,
Em que o furor da orgia
Jantar à ceia emenda.
Bodo à libertinagem,
Damas, jovens perdidos,
Convivas corrompidos.
E anfitrião – Voragem.
Confuso burburinho,
Da frase a incontinência
Mostram como a decência
Ali se afoga em vinho.
É noite; o gás se acende
E mais o ardor se ateia;
Com Amor, Baco se entende,
Torna o jantar em ceia.
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- Falta Narciso à festa,
Grita uma voz mais alta!
- Morcego o sol detesta
E à noite nunca falta.
- Mas se ele ama Voragem,
Sol ou do sol imagem?!
O sol tornou-se lua,
E o velho as noites vela
E goza a sua bela
Sozinho, em pé na rua
A olhar-lhe p’la janela.
Geral, ébria risada
Em rude aplauso estala;
Mas já Voragem brada
E assim aos sócios fala:
- Narciso horror me causa,
Conspurca o nosso grêmio.
E após ligeira pausa:
- Darei, prometo, um prêmio,
Um beijo ao mais astuto
Que em melhor trama acerte,
Que pronto me liberte
Do velho ascoso e bruto.
Quem serve ao meu desejo?
Quem quer? Quem quer um beijo?
E dentre os libertinos
Almeno, o desastrado,
Célebre em desatinos,
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E o mais desenfreado,
Exclama: - Irene, eu tenho
Certo, potente meio
De pôr ao bruto um freio,
Que longe o há de conter.
E neste grande empenho,
Eia, Voragem, ri!
Moral, honra e dever
Hão de exultar por ti!
Darás terna e clemente
Um pai à bela Inês,
A bolsa a um indigente,
Marido à viuvez.
E a radiar de glória
Irás, Irene, à história.
Mas olha, eu mercadejo,
Não teço ardis de graça
E p’ra pagar-me a troça,
É muito pouco um beijo.
- Silêncio, diz Voragem,
Narciso vai chegar.
Acende o ponche, ó pajem,
P’ra o velho embebedar!
E num olhar obsceno,
Ao libertino Almeno
Tudo promete dar.

VII
A turba assanhada que o vinho exaltara,
À crápula afeita de pé se sustém.
Da mesa, onde as taças quebradas deixara,
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Se afasta sinistra; nem mais a contém
O horror de um projeto, qu’insânia do vício
Será da virtude tremendo suplício.
Mulheres malditas a rir com estridor,
Que álcool recendem e ostentam despejo,
Mancebos viciosos da idade na flor,
Sem brio formando da infâmia o cortejo,
Lá vão, prelibando perversos ardis,
Levar ânsia e morte ao lar da infeliz.
A turba se lança fremente na rua,
Almeno adiante, mostrando o caminho,
Voragem terrível, que ao mal não recua,
O segue, exalando respiros de vinho,
E às tontas o indigno e velho execrando,
Servindo de escárnio no meio do bando.
Assaz se engolfara no ponche e na ceia,
Truão das perversas marchava a empurrões;
Opróbrio dos velhos, ali cambaleia,
Pagando o tributo de cem libações;
E estúpido e ébrio o imundo animal
Vai ser o carrasco da esposa leal.
Na besta há o instinto que supre o juízo;
A besta nas trevas o abismo pressente.
E gasto na crápula, incônscio Narciso,
A horrendo assassínio se presta indolente;
Nem tem, depravado, o instinto do bruto!
É menos que a besta um homem corrupto.
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E as ébrias mulheres que, enfim, quase nuas
Em solto deboche furiais vociferam,
E os homens sem pejo qu’infrenes nas ruas
Moral e costumes ultrajam, laceram,
Em grita malvada que Almeno excitava,
Insultam o teto que um anjo abrigava.
Desperta [em] Narciso pavor que o estremece;
Da vil temulência surgindo espantado,
Possesso maldito do altar que conhece,
Refusa as imagens que houvera agravado;
Debalde se estorce, piedade implorando
Da iníqua Voragem ao crápula bando.
É tarde! Em risadas rompendo os devassos,
O réprobo velho com força agarram,
Ao ar o suspendem, sustentando-o nos braços
E à casa da pobre fatais avançam,
Em coro bradando: - Marido à viuvez!
Socorro à indigente! E pai para Inês!
E a turba malvada na audaz truculência
À porta trancada se atira furiosa.
O rir dos corruptos atiça a demência
Dos ímpios, lançados na empresa afrontosa;
O ataque redobra que à porta acomete,
E o corpo do velho se torna aríete.

VIII
Ainda enferma e a disputar à morte
A vida que não ama,
Mísera esposa abandonada treme
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Da vozeria cada vez mais forte
Que à porta lhe rebrama,
Como na praia o mar qu’irado freme.
Ai! Que pretende a horrível zombaria
Da mártir moribunda?…
Em breve a esposa vai morrer; que intenta
Voragem fera?… A cortesã ímpia
Também semelha, imunda,
Verme que no cadáver se apascenta.
Cresce o ruído atroz que a esposa humilha
Com a grita insultuosa;
Tão só – casada e sem marido – a triste
A seu lado procura embalde a filha
Que então – talvez medrosa
De tanto horror, aos trances não lhe assiste.
Supondo em susto Inês, a aflição dobra
Daquela alma de santa;
Dos filhos pelo amor mães ressuscitam
Alentos; vida a moribunda cobra,
Da esteira se levanta,
Nem teme os ébrios mais que à porta gritam.
À sala chega em titubeantes passos;
Da filha ao quarto vai.
Mas para, ouvindo a grita da embriaguez,
Treme, escutando o coro dos devassos:
- À linda Inês o pai!
- Ouro à indigente, esposo à viuvez!…
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Olvida a filha ao ímpeto da injúria:
Já não há moribunda!
Então rebenta a porta a impulso rude,
A casa invadem bêbados em fúria,
A sala o vício inunda;
Mas recua um momento ante a virtude.
Emagrecida, e pálida, e sublime,
Alta, estupenda, nobre,
Na indignação inda ao pudor curvada,
Seminua escondera o corpo ao crime
Com o seu lençol de pobre,
E arrosta, envolta nele a gente ousada.
Respeito à esposa santa, oh, vil matilha!
Culto à mártir devido!
Mas debalde! De novo a injúria soa.
- Ouro à indigente! Pai à linda filha!
À viuvez marido!
Três vezes ímpio coro a casa atroa.
E ao meio da sala, como escória
Posta fora em desprezo,
Tremente lança a multidão devassa
O velho, o mais perverso herói da história
Que, estúpido, indefeso
Cai; fica imóvel como inerte massa.
Logo Voragem clama eletrizada:
- Marido à viuvez!…
À indigente socorro. E a bolsa infame
A ladra aos pés mandando dar roubada.
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- Agora o pai a Inês,
Brame! E a matilha: - Inês! Inês, rebrame!
Feroz, só, arroja a turba em negro intento:
Com força incrível, rara
Luta em frente a leoa enfurecida;
Mas fraca cede à porta do aposento,
Poluta se escancara,
E a pobre mãe tituba espavorida…
Sem compaixão da mártir que assassina,
Medonha gargalhada,
Que dos ecos do inferno acorda o horror,
Solta em aplauso a corja libertina,
Mostrando desmaiada
Inês… e junto dela o sedutor.
Dentes cerrados, turvo olhar, convulsa
A pobre mãe, furente
E em angústia que os ímpios não contrista,
Alonga um braço que o lençol repulsa
E avança audaz, fremente,
Ombros e peito nus deixando à vista.
Feroz, violenta, agarra exasperada
O esposo que não cobra
A razão mais; arrasta-o desabrida,
Mostra-lhe Inês poluída; horrível brada:
- Devasso!… Eis tua obra!…
E baqueia no chão corpo sem vida.
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IX
Na tarde do outro dia (a Providência o quis,
No mal chamado acaso tremenda lição dava),
Em rua estreita e curva o povo se apinhava
Vendo a fortuna vária em tríplice matiz.
Era que se encontraram, e o passo abrindo estão,
Preso que, a rastos quase, a escolta conduzia;
Negro esquife de pobre que ao cemitério ia,
E carro auri-brilhante do luxo ostentação.
Narciso era na escolta louco levado ao hospício;
No esquife a esposa mártir em fúnebre viagem;
No carro ovante a alegre, a esplêndida Voragem
Ao lado de um mancebo e a pompear no vício.
Enfim – lá vai o doido que leva as mãos atadas;
Lá vai no esquife negro o cadáver de uma santa;
Lá vai também Voragem (crueza; horror qu’espanta!),
Após o doudo esquife a rir às gargalhadas.
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Jr no Progresso Literário. Porto Alegre: PUCRS, 2002. Mimeo.
Dissertação de mestrado; orientação de Maria Eunice Moreira.
Publicado em Cadernos do Centro de Pesquisas Literárias da PUCRS,
Porto Alegre, v. 9, n. 1, jun. 200314.
______. Célio. Progresso literário, Pelotas, RS, jan./fev. 1878.
______. Joaninha. Progresso literário, Pelotas, RS, fev./mar. 1878.
______. O enjeitado. Progresso Literário, Pelotas, RS, ago./set. 1878.
14 As quatro referências seguintes do autor gaúcho têm idêntica origem e publicação.

Bibliografia do romance, romance-folhetim, romance em folhetim, romance
em verso, novela e conto brasileiros – 1826 a 1867.

669

______. Maria. Eco do Sul, Rio Grande, RS, 6 maio 1867.
TAUNAY, Alfred d’Escragnolle. Juca, o tropeiro. In: CALHEIRO,
E.; BRITO, Mário da S. (Org.). O conto romântico.
TAUNAY, Carlos Augusto - atribuído. Olaia e Júlio, ou a periquita:
novela nacional. O beija-flor, RJ, n. 4, p. 108-129; n. 5, p. 145-158;
n. 6, p. 170-184, entre 1830 e 1831, 50 p. JRT, 49. MM atribui-lhe
a autoria em Uma novela brasileira de 1830.
______. Os dous Pedros, ode em francês dedicada à Sua Alteza Real,
o Príncipe Regente do Brasil, com tradução em português. RJ,
1822, in-8º.
______. Algumas considerações sobre a colonização, oferecidas à
Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. RJ, 1834, in-8º.
______. Manual do agricultor brasileiro. Ornado com várias
estampas. RJ, 1839, in-4º.
______. Viagem pitoresca a Petrópolis. RJ, 1862, in-8º.
______. Tratado da cultura do algodoeiro no Brasil, ou arte de tirar
vantagens desta plantação. RJ, 1862, in-8º.
TÁVORA, Franklin. Trindade maldita: contos no botequim. Diário
de Pernambuco, Recife, 1861. JRT, 61.
______. Os índios do Jaguaribe. Diário de Pernambuco, Recife,
1862. JRT, 61.
______. A casa de palha. Jornal do Recife, Recife, 5 jul. a 6 ago.
1866. JRT, 62.
TEIXEIRA E SOUSA, Antônio Gonçalves. O filho do pescador.
1843. RJ: Typ. Paula Brito, 1859.
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Em 1997, a Editora Universidade de Brasília publicou a Antologia

do romance-folhetim. Como, após a escolha dos textos para essa
antologia, haviam sobrado inúmeros outros obtidos junto à Biblioteca
Nacional, foi organizada uma nova compilação com esse material
excedente. Lá se vão muitos anos, mas, finalmente, está pronta essa
segunda coleção, só que, desta vez, contendo o texto integral
de 11 romances inéditos, em livro, da escola romântica brasileira,
abarcando o período que vai de 1830 a 1867.
Contudo, não parece ser pertinente chamar o texto atual de antologia,
já que não se trata de amostragem, mas de textos completos.
Por outro lado, o objetivo agora é priorizar a leitura lúdica e não
a acadêmica, em função do desejo de que este volume tenha uma
boa acolhida junto ao público leitor, leigo ou não.
Com tudo isso queremos dizer que o objetivo principal deste

Romances-folhetim românticos é o prazer de ter em mãos e sob
os nossos olhos textos nunca antes publicados em livro, embora
não deixem de ser matéria para embasar a pesquisa universitária.
E esta, surpreendentemente, vem chegando aos rincões afastados da
ficção apenas publicada em periódicos e/ou revistas literárias no
Brasil do século XIX. Na verdade, parece, a universidade finalmente
compreendeu que essa ficção “marginal”, ou subcanônica, é a seiva
da qual se vão nutrir as obras canônicas desse Romantismo. Quem
estuda um, tem que conhecer o outro; e vice-versa. Aqui vão, portanto,
aqueles 11 textos entregues ao público benevolente.

