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D. Paula!"
Não era possível chegar mais a ponto. D. Paula entrou na sala exatamente quando a 
sobrinha enxugava os olhos cansados de chorar. Compreende-se o assombro da tia. 
Entender-se-á também o da sobrinha, em se sabendo que D. Paula vive no alto da Tijuca, 
donde raras vezes desce; a última foi pelo Natal passado, e estamos em maio de 1882. 
Desceu ontem, à tarde, e foi para casa da irmã, rua do Lavradio. Hoje, tão depressa 
almoçou, vestiu-se e correu a visitar a sobrinha. A primeira escrava que a viu, quis ir avisar 
a senhora, mas D. Paula ordenou-lhe que não, e foi pé ante pé, muito devagar, para 
impedir o rumor das saias, abriu a porta da sala de visitas, e entrou.  

— Que é isto? exclamou.  

Venancinha atirou-se-lhe aos braços, as lágrimas vieram-lhe de novo. A tia beijou-a muito, 
abraçou-a, disse-lhe palavras de conforto, e pediu, e quis que lhe contasse o que era, se 
alguma doença, ou...  

— Antes fosse uma doença! antes fosse a morte! interrompeu a moça.  

— Não digas tolices; mas que foi? anda, que foi?  

Venancinha enxugou os olhos e começou a falar. Não pôde ir além de cinco ou seis 
palavras; as lágrimas tornaram, tão abundantes e impetuosas, que D. Paula achou de bom 
aviso deixá-las correr primeiro. Entretanto, foi tirando a capa de rendas pretas que a 
envolvia, e descalçando as luvas. Era uma bonita velha, elegante, dona de um par de olhos 
grandes, que deviam ter sido infinitos. Enquanto a sobrinha chorava, ela foi cerrar 
cautelosamente a porta da sala, e voltou ao canapé. No fim de alguns minutos, Venancinha 
cessou de chorar, e confiou à tia o que era.  

Era nada menos que uma briga com o marido, tão violenta, que chegaram a falar de 
separação. A causa eram ciúmes. Desde muito que o marido embirrava com um sujeito; 
mas na véspera à noite, em casa do C..., vendo-a dançar com ele duas vezes e conversar 
alguns minutos, concluiu que eram namorados. Voltou amuado para casa; de manhã, 
acabado o almoço, a cólera estourou, e ele disse-lhe coisas duras e amargas, que ela repeliu 
com outras.  

— Onde está teu marido? perguntou a tia.  

— Saiu; parece que foi para o escritório.  

D. Paula perguntou-lhe se o escritório era ainda o mesmo, e disse-lhe que descansasse, que 
não era nada; dali a duas horas tudo estaria acabado. Calçava as luvas rapidamente.  

— Titia vai lá?  
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— Vou... Pois então? Vou. Teu marido é bom, são arrufos. 104? Vou lá; espera por mim, 
que as escravas não te vejam.  

Tudo isso era dito com volubilidade, confiança e doçura. Calçadas as luvas, pôs o 
mantelete, e a sobrinha ajudou-a, falando também, jurando que, apesar de tudo, adorava o 
Conrado. Conrado era o marido, advogado desde 1874. D. Paula saiu, levando muitos 
beijos da moça. Na verdade, não podia chegar mais a ponto. De caminho, parece que ela 
encarou o incidente, não digo desconfiada, mas curiosa, um pouco inquieta da realidade 
positiva; em todo caso ia resoluta a reconstruir a paz doméstica.  

Chegou, não achou o sobrinho no escritório, mas ele veio logo, e, passado o primeiro 
espanto, não foi preciso que D. Paula lhe dissesse o objeto da visita; Conrado adivinhou 
tudo. Confessou que fora excessivo em algumas coisas, e, por outro lado, não atribuía à 
mulher nenhuma índole perversa ou viciosa. Só isso; no mais, era uma cabeça de vento, 
muito amiga de cortesias, de olhos ternos, de palavrinhas doces, e a leviandade também é 
uma das portas do vício. Em relação à pessoa de quem se tratava, não tinha dúvida de que 
eram namorados. Venancinha contara só o fato da véspera; não referiu outros, quatro ou 
cinco, o penúltimo no teatro, onde chegou a haver tal ou qual escândalo. Não estava 
disposto a cobrir com a sua responsabilidade os desazos da mulher. Que namorasse, mas 
por conta própria.  

D. Paula ouviu tudo, calada; depois falou também. Concordava que a sobrinha fosse 
leviana; era próprio da idade. Moça bonita não sai à rua sem atrair os olhos, e é natural que 
a admiração dos outros a lisonjeie. Também é natural que o que ela fizer de lisonjeada 
pareça aos outros e ao marido um princípio de namoro: a fatuidade de uns e o ciúme do 
outro explicam tudo. Pela parte dela, acabava de ver a moça chorar lágrimas sinceras, 
deixou-a consternada, falando de morrer, abatida com o que ele lhe dissera. E se ele 
próprio só lhe atribuía leviandade, por que não proceder com cautela e doçura, por meio de 
conselho e de observação, poupando-lhe as ocasiões, apontando-lhe o mal que fazem à 
reputação de uma senhora as aparências de acordo, de simpatia, de boa vontade para os 
homens?  

Não gastou menos de vinte minutos a boa senhora em dizer essas coisas mansas, com tão 
boa sombra, que o sobrinho sentiu apaziguar-se-lhe o coração. Resistia, é verdade; duas ou 
três vezes, para não resvalar na indulgência, declarou à tia que entre eles tudo estava 
acabado. E, para animar-se, evocava mentalmente as razões que tinha contra a mulher. A 
tia, porém, abaixava a cabeça para deixar passar a onda, e surgia outra vez com os seus 
grandes olhos sagazes e teimosos. Conrado ia cedendo aos poucos e mal. Foi então que D. 
Paula propôs um meio-termo.  

— Você perdoa-lhe, fazem as pazes, e ela vai estar comigo, na Tijuca, um ou dois meses; 
uma espécie de desterro. Eu, durante este tempo, encarrego-me de lhe pôr ordem no 
espírito. Valeu?  
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Conrado aceitou. D. Paula, tão depressa obteve a palavra, despediu-se para levar a boa 
nova à outra, Conrado acompanhou-a até à escada. Apertaram as mãos; D. Paula não 
soltou a dele sem lhe repetir os conselhos de brandura e prudência; depois, fez esta 
reflexão natural:  

— E vão ver que o homem de quem se trata nem merece um minuto dos nossos cuidados...  

— É um tal Vasco Maria Portela...  

D. Paula empalideceu. Que Vasco Maria Portela? Um velho, antigo diplomata, que... Não, 
esse estava na Europa desde alguns anos, aposentado, e acabava de receber um título de 
barão. Era um filho dele, chegado de pouco, um pelintra... D. Paula apertou-lhe a mão, e 
desceu rapidamente. No corredor, sem ter necessidade de ajustar a capa, fê-lo durante 
alguns minutos, com a mão trêmula e um pouco de alvoroço na fisionomia. Chegou mesmo 
a olhar para o chão, refletindo. Saiu, foi ter com a sobrinha, levando a reconciliação e a 
cláusula. Venancinha aceitou tudo.  

Dois dias depois foram para a Tijuca. Venancinha ia menos alegre do que prometera; 
provavelmente era o exílio, ou pode ser também que algumas saudades. Em todo caso, o 
nome de Vasco subiu a Tijuca, se não em ambas as cabeças, ao menos na da tia, onde era 
uma espécie de eco, um som remoto e brando, alguma coisa que parecia vir do tempo da 
Stoltz e do ministério Paraná. Cantora e ministério, coisas frágeis, não o eram menos que a 
ventura de ser moça, e onde iam essas três eternidades? Jaziam nas ruínas de trinta anos. 
Era tudo o que D. Paula tinha em si e diante de si.  

Já se entende que o outro Vasco, o antigo, também foi moço e amou. Amaram-se, 
fartaram-se um do outro, à sombra do casamento, durante alguns anos, e, como o vento 
que passa não guarda a palestra dos homens, não há meio de escrever aqui o que então se 
disse da aventura. A aventura acabou; foi uma sucessão de horas doces e amargas, de 
delícias, de lágrimas, de cóleras, de arroubos, drogas várias com que encheram a esta 
senhora a taça das paixões. D. Paula esgotou-a inteira e emborcou-a depois para não mais 
beber. A saciedade trouxe-lhe a abstinência, e com o tempo foi esta última fase que fez a 
opinião. Morreu-lhe o marido e foram vindo os anos. D. Paula era agora uma pessoa 
austera e pia, cheia de prestígio e consideração.  

A sobrinha é que lhe levou o pensamento ao passado. Foi a presença de uma situação 
análoga, de mistura com o nome e o sangue do mesmo homem, que lhe acordou algumas 
velhas lembranças. Não esqueçam que elas estavam na Tijuca, que iam viver juntas 
algumas semanas, e que uma obedecia à outra; era tentar e desafiar a memória.  

— Mas nós deveras não voltamos à cidade tão cedo? perguntou Venancinha rindo, no outro 
dia de manhã.  

— Já estás aborrecida?  

— Não, não, isso nunca, mas pergunto...  
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D. Paula, rindo também, fez com o dedo um gesto negativo; depois, perguntou-lhe se tinha 
saudades cá de baixo. Venancinha respondeu que nenhumas; e para dar mais força à 
resposta, acompanhou-a de um descair dos cantos da boca, a modo de indiferença e 
desdém. Era pôr demais na carta, D. Paula tinha o bom costume de não ler às carreiras, 
como quem vai salvar o pai da forca, mas devagar, enfiando os olhos entre as sílabas e 
entre as letras, para ver tudo, e achou que o gesto da sobrinha era excessivo.  

— Eles amam-se! pensou ela.  

A descoberta avivou o espírito do passado. D. Paula forcejou por sacudir fora essas 
memórias importunas; elas, porém, voltavam, ou de manso ou de assalto, como raparigas 
que eram, cantando, rindo, fazendo o diabo. D. Paula tornou aos seus bailes de outro 
tempo, às suas eternas valsas que faziam pasmar a toda a gente, às mazurcas, que ela metia 
à cara das sobrinhas como sendo a mais graciosa coisa do mundo, e aos teatros, e às cartas, 
e vagamente, aos beijos; mas tudo isso — e esta é a situação — tudo isso era como as frias 
crônicas, esqueleto da história, sem a alma da história. Passava-se tudo na cabeça. D. Paula 
tentava emparelhar o coração com o cérebro, a ver se sentia alguma coisa além da pura 
repetição mental, mas, por mais que evocasse as comoções extintas, não lhe voltava 
nenhuma. Coisas truncadas!  

Se ela conseguisse espiar para dentro do coração da sobrinha, pode ser que achasse ali a 
sua imagem, e então... Desde que esta idéia penetrou no espírito de D. Paula, complicou-
lhe um pouco a obra de reparação e cura. Era sincera, tratava da alma da outra, queria vê-
la restituída ao marido. Na constância do pecado é que se pode desejar que outros pequem 
também, para descer de companhia ao purgatório; mas aqui o pecado já não existia. D. 
Paula mostrava à sobrinha a superioridade do marido, as suas virtudes e assim também as 
paixões, que podiam dar um mau desfecho ao casamento, pior que trágico, o repúdio.  

Conrado, na primeira visita que lhes fez, nove dias depois, confirmou a advertência da tia; 
entrou frio e saiu frio. Venancinha ficou aterrada. Esperava que os nove dias de separação 
tivessem abrandado o marido, e, em verdade, assim era; mas ele mascarou-se à entrada e 
conteve-se para não capitular. E isto foi mais salutar que tudo o mais. O terror de perder o 
marido foi o principal elemento de restauração. O próprio desterro não pôde tanto.  

Vai senão quando, dois dias depois daquela visita, estando ambas ao portão da chácara, 
prestes a sair para o passeio do costume, viram vir um cavaleiro. Venancinha fixou a vista, 
deu um pequeno grito, e correu a esconder-se atrás do muro. D. Paula compreendeu e 
ficou. Quis ver o cavaleiro de mais perto; viu-o dali a dois ou três minutos, um galhardo 
rapaz, elegante, com as suas finas botas lustrosas, muito bem-posto no selim; tinha a 
mesma cara do outro Vasco, era o filho; o mesmo jeito da cabeça, um pouco à direita, os 
mesmos ombros largos, os mesmos olhos redondos e profundos.  

Nessa mesma noite, Venancinha contou-lhe tudo, depois da primeira palavra que ela lhe 
arrancou. Tinham-se visto nas corridas, uma vez, logo que ele chegou da Europa. Quinze 
dias depois, foi-lhe apresentado em um baile, e pareceu-lhe tão bem, com um ar tão 
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parisiense, que ela falou dele, na manhã seguinte, ao marido. Conrado franziu o sobrolho, e 
foi este gesto que lhe deu uma idéia que até então não tinha. Começou a vê-lo com prazer; 
daí a pouco com certa ansiedade. Ele falava-lhe respeitosamente, dizia-lhe coisas amigas, 
que ela era a mais bonita moça do Rio, e a mais elegante, que já em Paris ouvira elogiá-la 
muito, por algumas senhoras da família Alvarenga. Tinha graça em criticar os outros, e 
sabia dizer também umas palavras sentidas, como ninguém. Não falava de amor, mas 
perseguia-a com os olhos, e ela, por mais que afastasse os seus, não podia afastá-los de 
todo. Começou a pensar nele, amiudadamente, com interesse, e quando se encontravam, 
batia-lhe muito o coração; pode ser que ele lhe visse então, no rosto, a impressão que fazia.  

D. Paula, inclinada para ela, ouvia essa narração, que aí fica apenas resumida e 
coordenada. Tinha toda a vida nos olhos; a boca meio aberta, parecia beber as palavras da 
sobrinha, ansiosamente, como um cordial. E pedia-lhe mais, que lhe contasse tudo, tudo. 
Venancinha criou confiança. O ar da tia era tão jovem, a exortação tão meiga e cheia de um 
perdão antecipado, que ela achou ali uma confidente e amiga, não obstante algumas frases 
severas que lhe ouviu, mescladas às outras, por um motivo de inconsciente hipocrisia. Não 
digo cálculo; D. Paula enganava-se a si mesma. Podemos compará-la a um general 
inválido, que forceja por achar um pouco do antigo ardor na audiência de outras 
campanhas.  

— Já vês que teu marido tinha razão, dizia ela; foste imprudente, muito imprudente...  

Venancinha achou que sim, mas jurou que estava tudo acabado.  

— Receio que não. Chegaste a amá-lo deveras?  

— Titia...  

— Tu ainda gostas dele!  

— Juro que não. Não gosto; mas confesso... sim... confesso que gostei... Perdoe-me tudo; 
não diga nada a Conrado; estou arrependida... Repito que a princípio um pouco 
fascinada... Mas que quer a senhora?  

— Ele declarou-te alguma coisa?  

— Declarou; foi no teatro, uma noite, no teatro Lírico, à saída. Tinha costume de ir buscar-
me ao camarote e conduzir-me até o carro, e foi à saída... duas palavras...  

D. Paula não perguntou, por pudor, as próprias palavras do namorado, mas imaginou as 
circunstâncias, o corredor, os pares que saíam, as luzes, a multidão, o rumor das vozes, e 
teve o poder de representar, com o quadro, um pouco das sensações dela; e pediu-lhas com 
interesse, astutamente.  

— Não sei o que senti, acudiu a moça cuja comoção crescente ia desatando a língua; não 
me lembro dos primeiros cinco minutos. Creio que fiquei séria; em todo o caso, não lhe 
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disse nada. Pareceu-me que toda gente olhava para nós, que teriam ouvido, e quando 
alguém me cumprimentava sorrindo, dava-me ideia de estar caçoando. Desci as escadas 
não sei como, entrei no carro sem saber o que fazia; ao apertar-lhe a mão, afrouxei bem os 
dedos. Juro-lhe que não queria ter ouvido nada. Conrado disse-me que tinha sono, e 
encostou-se ao fundo do carro; foi melhor assim, porque eu não sei que diria, se tivéssemos 
de ir conversando. Encostei-me também, mas por pouco tempo; não podia estar na mesma 
posição. Olhava para fora através dos vidros, e via só o clarão dos lampiões, de quando em 
quando, e afinal nem isso mesmo; via os corredores do teatro, as escadas, as pessoas todas, 
e ele ao pé de mim, cochichando as palavras, duas palavras só, e não posso dizer o que 
pensei em todo esse tempo; tinha as ideias baralhadas, confusas, uma revolução em mim...  

— Mas, em casa?  

— Em casa, despindo-me, é que pude refletir um pouco, mas muito pouco. Dormi tarde, e 
mal. De manhã, tinha a cabeça aturdida. Não posso dizer que estava alegre nem triste; 
lembro-me que pensava muito nele, e para arredá-lo prometi a mim mesma revelar tudo 
ao Conrado; mas o pensamento voltava outra vez. De quando em quando, parecia-me 
escutar a voz dele, e estremecia. Cheguei a lembrar-me que, à despedida, lhe dera os dedos 
frouxos, e sentia, não sei como diga, uma espécie de arrependimento, um medo de o ter 
ofendido... e depois vinha o desejo de o ver outra vez... Perdoe-me, titia; a senhora é que 
quer que lhe conte tudo.  

A resposta de D. Paula foi apertar-lhe muito a mão e fazer um gesto de cabeça. Afinal 
achava alguma coisa de outro tempo, ao contato daquelas sensações ingenuamente 
narradas. Tinha os olhos ora meio cerrados, na sonolência da recordação, — ora aguçados 
de curiosidade e calor, e ouvia tudo, dia por dia, encontro por encontro, a própria cena do 
teatro, que a sobrinha a princípio lhe ocultara. E vinha tudo o mais, horas de ânsia, de 
saudade, de medo, de esperança, desalentos, dissimulações, ímpetos, toda a agitação de 
uma criatura em tais circunstâncias, nada dispensava a curiosidade insaciável da tia. Não 
era um livro, não era sequer um capítulo de adultério, mas um prólogo, — interessante e 
violento.  

Venancinha acabou. A tia não lhe disse nada, deixou-se estar metida em si mesma; depois 
acordou, pegou-lhe na mão e puxou-a. Não lhe falou logo; fitou primeiro, e de perto, toda 
essa mocidade, inquieta e palpitante, a boca fresca, os olhos ainda infinitos, e só voltou a si 
quando a sobrinha lhe pediu outra vez perdão. D. Paula disse-lhe tudo o que a ternura e a 
austeridade da mãe lhe poderia dizer, falou-lhe de castidade, de amor ao marido, de 
respeito público; foi tão eloqüente que Venancinha não pôde conter-se, e chorou.  

Veio o chá, mas não há chá possível depois de certas confidências. Venancinha recolheu-se 
logo, e, como a luz era agora maior, saiu da sala com os olhos baixos, para que o criado lhe 
não visse a comoção. D. Paula ficou diante da mesa e do criado. Gastou vinte minutos, ou 
pouco menos, em beber uma xícara de chá e roer um biscoito, e apenas ficou só, foi 
encostar-se à janela, que dava para a chácara.  



Página �  de �8 72
Ventava um pouco, as folhas moviam-se sussurrando, e, conquanto não fossem as mesmas 
do outro tempo, ainda assim perguntavam-lhe: "Paula, você lembra-se do outro tempo?" 
Que esta é a particularidade das folhas, as gerações que passam contam às que chegam as 
coisas que viram, e é assim que todas sabem tudo e perguntam por tudo. Você lembra-se 
do outro tempo?  

Lembrar, lembrava; mas aquela sensação de há pouco, reflexo apenas, tinha agora cessado. 
Em vão repetia as palavras da sobrinha, farejando o ar agreste da noite: era só na cabeça 
que achava algum vestígio, reminiscências, coisas truncadas. O coração empacara de novo, 
o sangue ia outra vez com a andadura do costume. Faltava-lhe o contato moral da outra. E 
continuava, apesar de tudo, diante da noite, que era igual às outras noites de então, e nada 
tinha que se parecesse com as do tempo da Stoltz e do marquês de Paraná; mas 
continuava, e lá dentro as pretas espalhavam o sono contando anedotas, e diziam, uma ou 
outra vez, impacientes:  

—Sinhá velha hoje deita tarde como diabo!  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Missa do Galo!
[Páginas Recolhidas, 1899; A Semana, 12/5/1894]"

Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, há muitos anos, contava 
eu dezessete, ela trinta. Era noite de Natal. Havendo ajustado com um vizinho irmos à 
missa do galo, preferi não dormir; combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite.  

A casa em que eu estava hospedado era a do escrivão Meneses, que fora casado, em 
primeiras núpcias, com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe 
desta acolheram-me bem, quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, 
a estudar preparatórios. Vivia tranquilo, naquela casa assobradada da Rua do Senado, com 
os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a 
mulher, a sogra e duas escravas. Costumes velhos. Às dez horas da noite toda a gente 
estava nos quartos; às dez e meia a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro, e mais de uma 
vez, ouvindo dizer ao Meneses que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas 
ocasiões, a sogra fazia uma careta, e as escravas riam à socapa; ele não respondia, vestia-
se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um 
eufemismo em ação. Meneses trazia amores com uma senhora, separada do marido, e 
dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio, com a 
existência da comborça; mas, afinal, resignara-se, acostumara-se, e acabou achando que 
era muito direito.  

Boa Conceição! Chamavam-lhe "a santa", e fazia jus ao título, tão facilmente suportava os 
esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, 
nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para maometana; 
aceitaria um harém, com as aparências salvas. Deus me perdoe, se a julgo mal. Tudo nela 
era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que 
chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia 
odiar; pode ser até que não soubesse amar.  

Naquela noite de Natal foi o escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia 
estar em Mangaratiba, em férias; mas fiquei até o Natal para ver "a missa do galo na 
Corte". A família recolheu-se à hora do costume; eu meti-me na sala da frente, vestido e 
pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha três 
chaves a porta; uma estava com o escrivão, eu levaria outra, a terceira ficava em casa.  

— Mas, Sr. Nogueira, que fará você todo esse tempo? perguntou-me a mãe de Conceição.  

— Leio, D. Inácia.  

Tinha comigo um romance, os Três Mosqueteiros, velha tradução creio do Jornal do 
Comércio. Sentei-me à mesa que havia no centro da sala, e à luz de um candeeiro de 
querosene, enquanto a casa dormia, trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e 
fui-me às aventuras. Dentro em pouco estava completamente ébrio de Dumas. Os minutos 
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voavam, ao contrário do que costumam fazer, quando são de espera; ouvi bater onze horas, 
mas quase sem dar por elas, um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro 
veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor que ia da sala de visitas à de 
jantar; levantei a cabeça; logo depois vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição.  

— Ainda não foi? perguntou ela.  

— Não fui, parece que ainda não é meia-noite.  

— Que paciência!  

Conceição entrou na sala, arrastando as chinelinhas da alcova. Vestia um roupão branco, 
mal apanhado na cintura. Sendo magra, tinha um ar de visão romântica, não disparatada 
com o meu livro de aventuras. Fechei o livro; ela foi sentar-se na cadeira que ficava 
defronte de mim, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se a havia acordado, sem 
querer, fazendo barulho, respondeu com presteza:  

— Não! qual! Acordei por acordar.  

Fitei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de 
dormir; pareciam não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria 
alguma coisa em outro espírito, depressa a botei fora, sem advertir que talvez não dormisse 
justamente por minha causa, e mentisse para me não afligir ou aborrecer. Já disse que ela 
era boa, muito boa.  

— Mas a hora já há de estar próxima, disse eu.  

— Que paciência a sua de esperar acordado, enquanto o vizinho dorme! E esperar sozinho! 
Não tem medo de almas do outro mundo? Eu cuidei que se assustasse quando me viu.  

— Quando ouvi os passos estranhei; mas a senhora apareceu logo.  

— Que é que estava lendo? Não diga, já sei, é o romance dos Mosqueteiros.  

— Justamente: é muito bonito.  

— Gosta de romances?  

— Gosto.  

— Já leu a Moreninha?  

— Do Dr. Macedo? Tenho lá em Mangaratiba.  

— Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta de tempo. Que romances é que 
você tem lido?  
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Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no 
espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio-cerradas, sem os tirar de mim. De 
vez em quando passava a língua pelos beiços, para umedecê-los. Quando acabei de falar, 
não me disse nada; ficamos assim alguns segundos. Em seguida, vi-a endireitar a cabeça, 
cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira, 
tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos.  

— Talvez esteja aborrecida, pensei eu.  

E logo alto:  

— D. Conceição, creio que vão sendo horas, e eu...  

— Não, não, ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio, são onze e meia. Tem tempo. Você, 
perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia?  

— Já tenho feito isso.  

— Eu, não; perdendo uma noite, no outro dia estou que não posso, e, meia hora que seja, 
hei de passar pelo sono. Mas também estou ficando velha.  

— Que velha o quê, D. Conceição?  

Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume tinha os gestos demorados e 
as atitudes tranquilas; agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da 
sala e deu alguns passos, entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim, com 
o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra embora, tinha 
não sei que balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo; essa feição nunca me 
pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes, examinando um trecho de 
cortina ou concertando a posição de algum objeto no aparador; afinal deteve-se, ante mim, 
com a mesa de permeio. Estreito era o círculo das suas ideias; tornou ao espanto de me ver 
esperar acordado; eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira missa do galo na 
Corte, e não queria perdê-la.  

— É a mesma missa da roça; todas as missas se parecem.  

— Acredito; mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. Olhe, a semana santa na 
Corte é mais bonita que na roça. S. João não digo, nem Santo Antônio...  

Pouco a pouco, tinha-se reclinado; fincara os cotovelos no mármore da mesa e metera o 
rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente, 
e eu vi-lhe metade dos braços, muito claros, e menos magros do que se poderiam supor. A 
vista não era nova para mim, posto também não fosse comum; naquele momento, porém, 
a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis, que apesar da pouca claridade, 
podia contá-las do meu lugar. A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o 
livro. Continuei a dizer o que pensava das festas da roça e da cidade, e de outras coisas que 
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me iam vindo à boca. Falava emendando os assuntos, sem saber por quê, variando deles ou 
tornando aos primeiros, e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de 
brancos, todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros; o nariz, seco 
e longo, um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu alteava um 
pouco a voz, ela reprimia-me:  

— Mais baixo! mamãe pode acordar.  

E não saía daquela posição, que me enchia de gosto, tão perto ficavam as nossas caras. 
Realmente, não era preciso falar alto para ser ouvido: cochichávamos os dois, eu mais que 
ela, porque falava mais; ela, às vezes, ficava séria, muito séria, com a testa um pouco 
franzida. Afinal, cansou; trocou de atitude e de lugar. Deu volta à mesa e veio sentar-se do 
meu lado, no canapé. Voltei-me e pude ver, a furto, o bico das chinelas; mas foi só o tempo 
que ela gastou em sentar-se, o roupão era comprido e cobriu-as logo. Recordo-me que 
eram pretas. Conceição disse baixinho:  

— Mamãe está longe, mas tem o sono muito leve; se acordasse agora, coitada, tão cedo não 
pegava no sono.  

— Eu também sou assim.  

— O quê? perguntou ela inclinando o corpo, para ouvir melhor.  

Fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti-lhe a palavra. Riu-se da 
coincidência; também ela tinha o sono leve; éramos três sonos leves.  

— Há ocasiões em que sou como mamãe; acordando, custa-me dormir outra vez, rolo na 
cama, à toa, levanto-me, acendo vela, passeio, torno a deitar-me e nada.  

— Foi o que lhe aconteceu hoje.  

— Não, não, atalhou ela.  

Não entendi a negativa; ela pode ser que também não a entendesse. Pegou das pontas do 
cinto e bateu com elas sobre os joelhos, isto é, o joelho direito, porque acabava de cruzar as 
pernas. Depois referiu uma história de sonhos, e afirmou-me que só tivera um pesadelo, 
em criança. Quis saber se eu os tinha. A conversa reatou-se assim lentamente, longamente, 
sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando eu acabava uma narração ou uma 
explicação, ela inventava outra pergunta ou outra matéria, e eu pegava novamente na 
palavra. De quando em quando, reprimia-me:  

— Mais baixo, mais baixo...  

Havia também umas pausas. Duas outras vezes, pareceu-me que a via dormir; mas os 
olhos, cerrados por um instante, abriam-se logo sem sono nem fadiga, como se ela os 
houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes creio que deu por mim embebido na 
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sua pessoa, e lembra-me que os tornou a fechar, não sei se apressada ou vagarosamente. 
Há impressões dessa noite, que me aparecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, 
atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é que, em certa ocasião, ela, que era 
apenas simpática, ficou linda, ficou lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados; eu, em 
respeito a ela, quis levantar-me; não consentiu, pôs uma das mãos no meu ombro, e 
obrigou-me a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma coisa; mas estremeceu, como se 
tivesse um arrepio de frio, voltou as costas e foi sentar-se na cadeira, onde me achara 
lendo. Dali relanceou a vista pelo espelho, que ficava por cima do canapé, falou de duas 
gravuras que pendiam da parede.  

— Estes quadros estão ficando velhos. Já pedi a Chiquinho para comprar outros. 

Chiquinho era o marido. Os quadros falavam do principal negócio deste homem. Um 
representava "Cleópatra"; não me recordo o assunto do outro, mas eram mulheres. 
Vulgares ambos; naquele tempo não me pareciam feios.  

— São bonitos, disse eu.  

— Bonitos são; mas estão manchados. E depois francamente, eu preferia duas imagens, 
duas santas. Estas são mais próprias para sala de rapaz ou de barbeiro.  

— De barbeiro? A senhora nunca foi a casa de barbeiro.  

— Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros, e 
naturalmente o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família é 
que não acho próprio. É o que eu penso; mas eu penso muita coisa assim esquisita. Seja o 
que for, não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha 
madrinha, muito bonita; mas é de escultura, não se pode pôr na parede, nem eu quero. 
Está no meu oratório.  

A idéia do oratório trouxe-me a da missa, lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. 
Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei para ouvir o que ela contava, com 
doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a 
missa e a igreja. Falava das suas devoções de menina e moça. Em seguida referia umas 
anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de Paquetá, tudo de mistura, quase 
sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente, dos negócios da casa, das 
canseiras de família, que lhe diziam ser muitas, antes de casar, mas não eram nada. Não 
me contou, mas eu sabia que casara aos vinte e sete anos.  

Já agora não trocava de lugar, como a princípio, e quase não saíra da mesma atitude. Não 
tinha os grandes olhos compridos, e entrou a olhar à toa para as paredes.  

— Precisamos mudar o papel da sala, disse daí a pouco, como se falasse consigo. 

Concordei, para dizer alguma coisa, para sair da espécie de sono magnético, ou o que quer 
que era que me tolhia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar a conversação; 
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fazia esforço para arredar os olhos dela, e arredava-os por um sentimento de respeito; mas 
a ideia de parecer que era aborrecimento, quando não era, levava-me os olhos outra vez 
para Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo.  

Chegamos a ficar por algum tempo, — não posso dizer quanto, — inteiramente calados. O 
rumor único e escasso, era um roer de camundongo no gabinete, que me acordou daquela 
espécie de sonolência; quis falar dele, mas não achei modo. Conceição parecia estar 
devaneando. Subitamente, ouvi uma pancada na janela, do lado de fora, e uma voz que 
bradava: "Missa do galo! missa do galo!"  

— Aí está o companheiro, disse ela levantando-se. Tem graça; você é que ficou de ir acordá-
lo, ele é que vem acordar você. Vá, que hão de ser horas; adeus.  

— Já serão horas? perguntei.  

— Naturalmente.  

— Missa do galo! — repetiram de fora, batendo.  

— Vá, vá, não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus, até amanhã.  

E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor dentro, pisando 
mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a 
missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez, entre mim e o padre; fique isto à 
conta dos meus dezessete anos. Na manhã seguinte, ao almoço, falei da missa do galo e da 
gente que estava na igreja sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a 
como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. 
Pelo Ano-Bom fui para Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro em março, o 
escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a 
visitei nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara com o escrevente juramentado do 
marido. 

"
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Singular ocorrência!
[Histórias sem Data, 1884; Gazeta de Notícias, 30/5/1883]"

— Há ocorrências bem singulares. Está vendo aquela dama que vai entrando na Igreja da 
Cruz? Parou agora no adro para dar uma esmola.  

— De preto?  

— Justamente; lá vai entrando; entrou.  

— Não ponha mais na carta. Esse olhar está dizendo que a dama é uma sua recordação de 
outro tempo, e não há de ser de muito tempo, a julgar pelo corpo: é moça de truz.  

— Deve ter quarenta e seis anos.  

— Ah! conservada. Vamos lá; deixe de olhar para o chão, e conte-me tudo. Está viúva, 
naturalmente?  

— Não.  

— Bem; o marido ainda vive. É velho?  

— Não é casada.  

— Solteira?  

— Assim, assim. Deve chamar-se hoje D. Maria de tal. Em 1860 florescia com o nome 
familiar de Marocas. Não era costureira, nem proprietária, nem mestra de meninas; vá 
excluindo as profissões e lá chegará. Morava na rua do Sacramento. Já então era esbelta, e, 
seguramente, mais linda do que hoje; modos sérios, linguagem limpa. Na rua, com o 
vestido afogado, escorrido, sem espavento, arrastava a muitos, ainda assim.  

— Por exemplo, ao senhor.  

— Não, mas ao Andrade, um amigo meu, de vinte e seis anos, meio advogado, meio 
político, nascido nas Alagoas, e casado na Bahia, donde viera em 1859. Era bonita a mulher 
dele, afetuosa, meiga e resignada; quando os conheci, tinham uma filhinha de dois anos.  

— Apesar disso, a Marocas...?  

— É verdade, dominou-o. Olhe, se não tem pressa, conto-lhe uma coisa interessante. 

— Diga.  

— A primeira vez que ele a encontrou, foi à porta da loja Paula Brito, no Rocio. Estava ali, 
viu a distância uma mulher bonita, e esperou, já alvoroçado, porque ele tinha em alto grau 
a paixão das mulheres. Marocas vinha andando, parando e olhando como quem procura 
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alguma casa. Defronte da loja deteve-se um instante; depois, envergonhada e a medo, 
estendeu um pedacinho de papel ao Andrade, e perguntou-lhe onde ficava o número ali 
escrito. Andrade disse-lhe que do outro lado do Rocio, e ensinou-lhe a altura provável da 
casa. Ela cortejou com muita graça; ele ficou sem saber o que pensasse da pergunta.  

— Como eu estou.  

— Nada mais simples: Marocas não sabia ler. Ele não chegou a suspeitá-lo. Viu-a 
atravessar o Rocio, que ainda não tinha estátua nem jardim, e ir à casa que buscava, ainda 
assim perguntando em outras. De noite foi ao Ginásio; dava-se a Dama das Camélias; 
Marocas estava lá, e, no último ato, chorou como uma criança. Não lhe digo nada; no fim 
de quinze dias amavam-se loucamente. Marocas despediu todos os seus namorados, e 
creio que não perdeu pouco; tinha alguns capitalistas bem bons. Ficou só, sozinha, vivendo 
para o Andrade, não querendo outra afeição, não cogitando de nenhum outro interesse.  

— Como a Dama das Camélias.  

— Justo. Andrade ensinou-lhe a ler. Estou mestre-escola, disse-me ele um dia; e foi então 
que me contou a anedota do Rocio. Marocas aprendeu depressa. Compreende-se; o vexame 
de não saber, o desejo de conhecer os romances em que ele lhe falava, e finalmente o gosto 
de obedecer a um desejo dele, de lhe ser agradável... Não me encobriu nada; contou-me 
tudo com um riso de gratidão nos olhos, que o senhor não imagina. Eu tinha a confiança de 
ambos. Jantávamos às vezes os três juntos; e... não sei por que negá-lo, — algumas vezes os 
quatro. Não cuide que eram jantares de gente pândega; alegres, mas honestos. Marocas 
gostava da linguagem afogada, como os vestidos. Pouco a pouco estabeleceu-se intimidade 
entre nós; ela interrogava-me acerca da vida do Andrade, da mulher, da filha, dos hábitos 
dele, se gostava deveras dela, ou se era um capricho, se tivera outros, se era capaz de a 
esquecer, uma chuva de perguntas, e um receio de o perder, que mostravam a força e a 
sinceridade da afeição... Um dia, uma festa de S. João, o Andrade acompanhou a família à 
Gávea, onde ia assistir a um jantar e um baile; dois dias de ausência. Eu fui com eles. 
Marocas, ao despedir-se, recordou a comédia que ouvira algumas semanas antes no 
Ginásio — Janto com minha mãe — e disse-me que, não tendo família para passar a festa 
de S. João, ia fazer como a Sofia Arnoult da comédia, ia jantar com um retrato; mas não 
seria o da mãe, porque não tinha, e sim do Andrade. Este dito ia-lhe rendendo um beijo; o 
Andrade chegou a inclinar-se; ela, porém, vendo que eu estava ali, afastou-o delicadamente 
com a mão.  

— Gosto desse gesto.  

— Ele não gostou menos. Pegou-lhe na cabeça com ambas as mãos, e, paternalmente, 
pingou-lhe o beijo na testa. Seguimos para a Gávea. De caminho disse-me a respeito da 
Marocas as maiores finezas, contou-me as últimas frioleiras de ambos, falou-me do projeto 
que tinha de comprar-lhe uma casa em algum arrabalde, logo que pudesse dispor de 
dinheiro; e, de passagem, elogiou a modéstia da moça, que não queria receber dele mais do 
que o estritamente necessário. Há mais do que isso, disse-lhe eu, e contei-lhe uma coisa 
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que sabia, isto é, que cerca de três semanas antes, a Marocas empenhara algumas joias 
para pagar uma conta da costureira. Esta notícia abalou-o muito; não juro, mas creio que 
ficou com os olhos molhados. Em todo caso, depois de cogitar algum tempo, disse-me que 
definitivamente ia arranjar-lhe uma casa e pô-la ao abrigo da miséria. Na Gávea ainda 
falamos da Marocas, até que as festas acabaram, e nós voltamos. O Andrade deixou a 
família em casa, na Lapa, e foi ao escritório aviar alguns papéis urgentes. Pouco depois do 
meio-dia apareceu-lhe um tal Leandro, ex-agente de certo advogado a pedir-lhe, como de 
costume, dois ou três mil-réis. Era um sujeito reles e vadio. Vivia a explorar os amigos do 
antigo patrão. Andrade deu-lhe três mil-réis, e, como o visse excepcionalmente risonho, 
perguntou-lhe se tinha visto passarinho verde. O Leandro piscou os olhos e lambeu os 
beiços: o Andrade, que dava o cavaco por anedotas eróticas, perguntou-lhe se eram 
amores. Ele mastigou um pouco, e confessou que sim.  

— Olhe; lá vem ela saindo; não é ela?  

— Ela mesma: afastemo-nos da esquina.  

— Realmente, deve ter sido muito bonita. Tem um ar de duquesa.  

— Não olhou para cá; não olha nunca para os lados. Vai subir pela rua do Ouvidor...  

— Sim, senhor. Compreendo o Andrade.  

— Vamos ao caso. O Leandro confessou que tivera na véspera uma fortuna rara, ou antes 
única, uma coisa que ele nunca esperara achar, nem merecia mesmo, porque se conhecia e 
não passava de um pobre-diabo. Mas, enfim, os pobres também são filhos de Deus. Foi o 
caso que, na véspera, perto das dez horas da noite, encontrara no Rocio uma dama vestida 
com simplicidade, vistosa de corpo, e muito embrulhada num xale grande. A dama vinha 
atrás dele, e mais depressa; ao passar rentezinha com ele, fitou-lhe muito os olhos, e foi 
andando devagar, como quem espera. O pobre-diabo imaginou que era engano de pessoa; 
confessou ao Andrade que, apesar da roupa simples, viu logo que não era coisa para os 
seus beiços. Foi andando; a mulher, parada, fitou-o outra vez, mas com tal instância, que 
ele chegou a atrever-se um pouco; ela atreveu-se o resto... Ah! um anjo! E que casa, que 
sala rica! Coisa papa-fina. E depois o desinteresse... "Olhe, acrescentou ele, para V. S.ª é 
que era um bom arranjo." Andrade abanou a cabeça; não lhe cheirava o comborço. Mas o 
Leandro teimou; era na rua do Sacramento, número tantos...  

— Não me diga isso!  

— Imagine como não ficou o Andrade. Ele mesmo não soube o que fez nem o que disse 
durante os primeiros minutos, nem o que pensou nem o que sentiu. Afinal teve força para 
perguntar se era verdade o que estava contando; mas o outro advertiu que não tinha 
nenhuma necessidade de inventar semelhante coisa; vendo, porém, o alvoroço do Andrade, 
pediu-lhe segredo, dizendo que ele, pela sua parte, era discreto. Parece que ia sair; 
Andrade deteve-o, e propôs-lhe um negócio; propôs-lhe ganhar vinte mil-réis. —"Pronto!" 
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— "Dou-lhe vinte mil-réis, se você for comigo à casa dessa moça e disser em presença dela 
que é ela mesma".  

— Oh!  

— Não defendo o Andrade; a coisa não era bonita; mas a paixão, nesse caso, cega os 
melhores homens. Andrade era digno, generoso, sincero; mas o golpe fora tão profundo, e 
ele amava-a tanto, que não recuou diante de uma tal vingança.  

— O outro aceitou?  

— Hesitou um pouco, estou que por medo, não por dignidade, mas vinte mil-réis... Pôs 
uma condição: não metê-lo em barulhos... Marocas estava na sala, quando o Andrade 
entrou. Caminhou para a porta, na intenção de o abraçar; mas o Andrade advertiu-a, com o 
gesto, que trazia alguém. Depois, fitando-a muito, fez entrar o Leandro; Marocas 
empalideceu. — "É esta senhora?" perguntou ele. — "Sim, senhor", murmurou o Leandro 
com voz sumida, porque há ações ainda mais ignóbeis do que o próprio homem que as 
comete. Andrade abriu a carteira com grande afetação, tirou uma nota de vinte mil-réis e 
deu-lha; e, com a mesma afetação, ordenou-lhe que se retirasse. O Leandro saiu. A cena 
que se seguiu, foi breve, mas dramática. Não a soube inteiramente, porque o próprio 
Andrade é que me contou tudo, e, naturalmente, estava tão atordoado, que muita coisa lhe 
escapou. Ela não confessou nada; mas estava fora de si, e, quando ele, depois de lhe dizer 
as coisas mais duras do mundo, atirou-se para a porta, ela rojou-se-lhe aos pés, agarrou-
lhe as mãos, lacrimosa, desesperada, ameaçando matar-se; e ficou atirada ao chão, no 
patamar da escada; ele desceu vertiginosamente e saiu.  

— Na verdade, um sujeito reles, apanhado na rua; provavelmente eram hábitos dela? 

 — Não.  

— Não?  

— Ouça o resto. De noite seriam oito horas, o Andrade veio à minha casa, e esperou por 
mim. Já me tinha procurado três vezes. Fiquei estupefato, mas como duvidar, se ele tivera 
a precaução de levar a prova até à evidência? Não lhe conto o que ouvi, os planos de 
vingança, as exclamações, os nomes que lhe chamou, todo o estilo e todo o repertório 
dessas crises. Meu conselho foi que a deixasse; que, afinal, vivesse para a mulher e a filha, 
a mulher tão boa, tão meiga... Ele concordava, mas tornava ao furor. Do furor passou à 
dúvida; chegou a imaginar que a Marocas, com o fim de o experimentar, inventara o 
artifício e pagara ao Leandro para vir dizer-lhe aquilo; e a prova é que o Leandro, não 
querendo ele saber quem era, teimou e lhe disse a casa e o número. E agarrado a esta 
inverossimilhança, tentava fugir à realidade; mas a realidade vinha, — a palidez de 
Marocas, a alegria sincera do Leandro, tudo o que lhe dizia que a aventura era certa. Creio 
até que ele arrependia-se de ter ido tão longe. Quanto a mim, cogitava na aventura, sem 
atinar com a explicação. Tão modesta! maneiras tão acanhadas!  
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— Há uma frase de teatro que pode explicar a aventura, uma frase de Augier, creio eu: "a 
nostalgia da lama".  

— Acho que não; mas vá ouvindo. Às dez horas apareceu-nos em casa uma criada de 
Marocas, uma preta forra, muito amiga da ama. Andava aflita em procura do Andrade, 
porque a Marocas, depois de chorar muito, trancada no quarto, saiu de casa sem jantar, e 
não voltara mais. Contive o Andrade, cujo primeiro gesto foi para sair logo. A preta pedia-
nos por tudo, que fôssemos descobrir a ama. "Não é costume dela sair?" perguntou o 
Andrade com sarcasmo. Mas a preta disse que não era costume. "Está ouvindo?" bradou 
ele para mim. Era a esperança que de novo empolgara o coração do pobre-diabo. "E 
ontem?..." disse eu. A preta respondeu que na véspera sim; mas não lhe perguntei mais 
nada, tive compaixão do Andrade, cuja aflição crescia, e cujo pundonor ia cedendo diante 
do perigo. Saímos em busca da Marocas; fomos a todas as casas em que era possível 
encontrá-la; fomos à polícia; mas a noite passou-se sem outro resultado. De manhã 
voltamos à polícia. O chefe ou um dos delegados, não me lembra, era amigo do Andrade, 
que lhe contou da aventura a parte conveniente; aliás a ligação do Andrade e da Marocas 
era conhecida de todos os seus amigos. Pesquisou-se tudo; nenhum desastre se dera 
durante a noite; as barcas da praia Grande não viram cair ao mar nenhum passageiro; as 
casas de armas não venderam nenhuma; as boticas nenhum veneno. A polícia pôs em 
campo todos os seus recursos, e nada. Não lhe digo o estado de aflição em que o pobre 
Andrade viveu durante essas longas horas, porque todo o dia se passou em pesquisas 
inúteis. Não era só a dor de a perder; era também o remorso, a dúvida, ao menos, da 
consciência, em presença de um possível desastre, que parecia justificar a moça. Ele 
perguntava-me, a cada passo, se não era natural fazer o que fez, no delírio da indignação, 
se eu não faria a mesma coisa. Mas depois tornava a afirmar a aventura, e provava-me que 
era verdadeira, com o mesmo ardor com que na véspera tentara provar que era falsa; o que 
ele queria era acomodar a realidade ao sentimento da ocasião.  

— Mas, enfim, descobriram a Marocas?  

— Estávamos comendo alguma coisa, em um hotel, eram perto de oito horas, quando 
recebemos notícia de um vestígio: — um cocheiro que levara na véspera uma senhora para 
o Jardim Botânico, onde ela entrou em uma hospedaria, e ficou. Nem acabamos o jantar; 
fomos no mesmo carro ao Jardim Botânico. O dono da hospedaria confirmou a versão; 
acrescentando que a pessoa se recolhera a um quarto, não comera nada desde que chegou 
na véspera; apenas pediu uma xícara de café; parecia profundamente abatida. 
Encaminhamo-nos para o quarto, o dono da hospedaria bateu à porta; ela respondeu com 
voz fraca, e abriu. O Andrade nem me deu tempo de preparar nada; empurrou-me, e 
caíram nos braços um do outro. Marocas chorou muito e perdeu os sentidos.  

— Tudo se explicou?  

— Coisa nenhuma. Nenhum deles tornou ao assunto; livres de um naufrágio, não quiseram 
saber nada da tempestade que os meteu a pique. A reconciliação fez-se depressa. O 
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Andrade comprou-lhe, meses depois, uma casinha em Catumbi; a Marocas deu-lhe um 
filho, que morreu de dois anos. Quando ele seguiu para o Norte, em comissão do governo, 
a afeição era ainda a mesma, posto que os primeiros ardores não tivessem já a mesma 
intensidade. Não obstante, ela quis ir também; fui eu que a obriguei a ficar. O Andrade 
contava tornar ao fim de pouco tempo, mas, como lhe disse, morreu na província. A 
Marocas sentiu profundamente a morte, pôs luto, e considerou-se viúva; sei que, nos três 
primeiros anos, ouvia sempre uma missa no dia aniversário. Há dez anos perdi-a de vista. 
Que lhe parece tudo isto?  

— Realmente, há ocorrências bem singulares, se o senhor não abusou da minha 
ingenuidade de rapaz para imaginar um romance...  

— Não inventei nada; é a realidade pura.  

— Pois, senhor, é curioso. No meio de uma paixão tão ardente, tão sincera... Eu ainda estou 
na minha; acho que foi a nostalgia da lama.  

— Não: nunca a Marocas desceu até os Leandros.  

— Então por que desceria naquela noite?  

— Era um homem que ela supunha separado, por um abismo, de todas as suas relações 
pessoais; daí a confiança. Mas o acaso, que é um deus e um diabo ao mesmo tempo... 
Enfim, coisas!  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Noite de almirante!
[Histórias sem Data, 1884; Gazeta de Notícias, 10/2/1884]"

Deolindo Venta-Grande (era uma alcunha de bordo) saiu do arsenal da marinha e enfiou 
pela rua de Bragança. Batiam três horas da tarde. Era a fina flor dos marujos e, demais, 
levava um grande ar de felicidade nos olhos. A corveta dele voltou de uma longa viagem de 
instrução, e Deolindo veio à terra tão depressa alcançou licença. Os companheiros 
disseram-lhe, rindo:  

— Ah! Venta-Grande! Que noite de almirante vai você passar! ceia, viola e os braços de 
Genoveva. Colozinho de Genoveva...  

Deolindo sorriu. Era assim mesmo, uma noite de almirante, como eles dizem, uma dessas 
grandes noites de almirante que o esperava em terra. Começara a paixão três meses antes 
de sair a corveta. Chamava-se Genoveva, caboclinha de vinte anos, esperta, olho negro e 
atrevido. Encontraram-se em casa de terceiro e ficaram morrendo um pelo outro, a tal 
ponto que estiveram prestes a dar uma cabeçada, ele deixaria o serviço e ela o 
acompanharia para a vila mais recôndita do interior.  

A velha Inácia, que morava com ela, dissuadiu-os disso; Deolindo não teve remédio senão 
seguir em viagem de instrução. Eram oito ou dez meses de ausência. Como fiança 
recíproca, entenderam dever fazer um juramento de fidelidade.  

— Juro por Deus que está no céu. E você?  

— Eu também.  

— Diz direito.  

— Juro por Deus que está no céu; a luz me falte na hora da morte.  

Estava celebrado o contrato. Não havia descrer da sinceridade de ambos; ela chorava 
doidamente, ele mordia o beiço para dissimular. Afinal separaram-se, Genoveva foi ver sair 
a corveta e voltou para casa com um tal aperto no coração que parecia que "lhe ia dar uma 
coisa". Não lhe deu nada, felizmente; os dias foram passando, as semanas, os meses, dez 
meses, ao cabo dos quais, a corveta tornou e Deolindo com ela.  

Lá vai ele agora, pela rua de Bragança, Prainha e Saúde, até ao princípio da Gamboa, onde 
mora Genoveva. A casa é uma rotulazinha escura, portal rachado do sol, passando o 
cemitério dos Ingleses; lá deve estar Genoveva, debruçada à janela, esperando por ele. 
Deolindo prepara uma palavra que lhe diga. Já formulou esta: "Jurei e cumpri", mas 
procura outra melhor. Ao mesmo tempo lembra as mulheres que viu por esse mundo de 
Cristo, italianas, marselhesas ou turcas, muitas delas bonitas, ou que lhe pareciam tais. 
Concorda que nem todas seriam para os beiços dele, mas algumas eram, e nem por isso fez 
caso de nenhuma. Só pensava em Genoveva. A mesma casinha dela, tão pequenina, e a 
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mobília de pé quebrado, tudo velho e pouco, isso mesmo lhe lembrava diante dos palácios 
de outras terras. Foi à custa de muita economia que comprou em Trieste um par de 
brincos, que leva agora no bolso com algumas bugigangas. E ela que lhe guardaria? Pode 
ser que um lenço marcado com o nome dele e uma âncora na ponta, porque ela sabia 
marcar muito bem. Nisto chegou à Gamboa, passou o cemitério e deu com a casa fechada. 
Bateu, falou-lhe uma voz conhecida, a da velha Inácia, que veio abrir-lhe a porta com 
grandes exclamações de prazer. Deolindo, impaciente, perguntou por Genoveva.  

— Não me fale nessa maluca, arremeteu a velha. Estou bem satisfeita com o conselho que 
lhe dei. Olhe lá se fugisse. Estava agora como o lindo amor.  

— Mas que foi? que foi?  

A velha disse-lhe que descansasse, que não era nada, uma dessas coisas que aparecem na 
vida; não valia a pena zangar-se. Genoveva andava com a cabeça virada...  

— Mas virada por quê?  

— Está com um mascate, José Diogo. Conheceu José Diogo, mascate de fazendas? Está 
com ele. Não imagina a paixão que eles têm um pelo outro. Ela então anda maluca. Foi o 
motivo da nossa briga. José Diogo não me saía da porta; eram conversas e mais conversas, 
até que eu um dia disse que não queria a minha casa difamada. Ah! meu pai do céu! foi um 
dia de juízo. Genoveva investiu para mim com uns olhos deste tamanho, dizendo que 
nunca difamou ninguém e não precisava de esmolas. Que esmolas, Genoveva? O que digo é 
que não quero esses cochichos à porta, desde as ave-marias... Dois dias depois estava 
mudada e brigada comigo.  

— Onde mora ela?  

— Na praia Formosa, antes de chegar à pedreira, uma rótula pintada de novo. 

Deolindo não quis ouvir mais nada. A velha Inácia, um tanto arrependida, ainda lhe deu 
avisos de prudência, mas ele não os escutou e foi andando. Deixo de notar o que pensou 
em todo o caminho; não pensou nada. As ideias marinhavam-lhe no cérebro, como em 
hora de temporal, no meio de uma confusão de ventos e apitos. Entre elas rutilou a faca de 
bordo, ensanguentada e vingadora. Tinha passado a Gamboa, o saco do Alferes, entrara na 
praia Formosa. Não sabia o número de casa, mas era perto da pedreira, pintada de novo, e 
com auxílio da vizinhança poderia achá-la. Não contou com o acaso que pegou de 
Genoveva e fê-la sentar à janela, cosendo, no momento em que Deolindo ia passando. Ele 
conheceu-a e parou; ela, vendo o vulto de um homem, levantou os olhos e deu com o 
marujo.  

— Que é isso? exclamou espantada. Quando chegou? Entre, seu Deolindo.  

E, levantando-se, abriu a rótula e fê-lo entrar. Qualquer outro homem ficaria alvoroçado de 
esperanças, tão francas eram as maneiras da rapariga; podia ser que a velha se enganasse 
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ou mentisse; podia ser mesmo que a cantiga do mascate estivesse acabada. Tudo isso lhe 
passou pela cabeça, sem a forma precisa do raciocínio ou da reflexão, mas em tumulto e 
rápido. Genoveva deixou a porta aberta: fê-lo sentar-se, pediu-lhe notícias da viagem e 
achou-o mais gordo; nenhuma comoção nem intimidade. Deolindo perdeu a última 
esperança. Em falta de faca, bastavam-lhe as mãos para estrangular Genoveva, que era um 
pedacinho de gente, e durante os primeiros minutos não pensou em outra coisa.  

— Sei tudo, disse ele.  

— Quem lhe contou?  

Deolindo levantou os ombros.  

— Fosse quem fosse, tornou ela, disseram-lhe que eu gostava muito de um moço?  

— Disseram.  

— Disseram a verdade.  

Deolindo chegou a ter um ímpeto; ela fê-lo parar só com a ação dos olhos. Em seguida 
disse que, se lhe abrira a porta, é porque contava que era homem de juízo. Contou-lhe 
então tudo, as saudades que curtira, as propostas do mascate, as suas recusas, até que um 
dia, sem saber como, amanhecera gostando dele.  

— Pode crer que pensei muito e muito em você. Sinhá Inácia que lhe diga se não chorei 
muito... Mas o coração mudou... Mudou... Conto-lhe tudo isto, como se estivesse diante do 
padre, concluiu sorrindo.  

Não sorria de escárnio. A expressão das palavras é que era uma mescla de candura e 
cinismo, de insolência e simplicidade, que desisto de definir melhor. Creio até que 
insolência e cinismo são mal aplicados. Genoveva não se defendia de um erro ou de um 
perjúrio; não se defendia de nada; faltava-lhe o padrão moral das ações. O que dizia, em 
resumo, é que era melhor não ter mudado, dava-se bem com a afeição do Deolindo, a prova 
é que quis fugir com ele; mas, uma vez que o mascate venceu o marujo, a razão era do 
mascate, e cumpria declará-lo. Que vos parece? O pobre marujo citava o juramento de 
despedida, como uma obrigação eterna, diante da qual consentira em não fugir e 
embarcar: "Juro por Deus que está no céu; a luz me falte na hora da morte". Se embarcou, 
foi porque ela lhe jurou isso. Com essas palavras é que andou, viajou, esperou e tornou; 
foram elas que lhe deram a força de viver. Juro por Deus que está no céu; a luz me falte na 
hora da morte...  

— Pois, sim, Deolindo, era verdade. Quando jurei, era verdade. Tanto era verdade que eu 
queria fugir com você para o sertão. Só Deus sabe se era verdade! Mas vieram outras 
coisas... Veio este moço e eu comecei a gostar dele...  

— Mas a gente jura é para isso mesmo; é para não gostar de mais ninguém...  
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— Deixa disso, Deolindo. Então você só se lembrou de mim? Deixa de partes...  

— A que horas volta José Diogo?  

— Não volta hoje.  

— Não?  

— Não volta; está lá para os lados de Guaratiba com a caixa; deve voltar sexta-feira ou 
sábado... E por que é que você quer saber? Que mal lhe fez ele?  

Pode ser que qualquer outra mulher tivesse igual palavra; poucas lhe dariam uma 
expressão tão cândida, não de propósito, mas involuntariamente. Vede que estamos aqui 
muito próximos da natureza. Que mal lhe fez ele? Que mal lhe fez esta pedra que caiu de 
cima? Qualquer mestre de física lhe explicaria a queda das pedras. Deolindo declarou, com 
um gesto de desespero, que queria matá-lo. Genoveva olhou para ele com desprezo, sorriu 
de leve e deu um muxoxo; e, como ele lhe falasse de ingratidão e perjúrio, não pôde 
disfarçar o pasmo. Que perjúrio? que ingratidão? Já lhe tinha dito e repetia que quando 
jurou era verdade. Nossa Senhora, que ali estava, em cima da cômoda, sabia se era verdade 
ou não. Era assim que lhe pagava o que padeceu? E ele que tanto enchia a boca de 
fidelidade, tinha-se lembrado dela por onde andou?  

A resposta dele foi meter a mão no bolso e tirar o pacote que lhe trazia. Ela abriu-o, 
aventou as bugigangas, uma por uma, e por fim deu com os brincos. Não eram nem 
poderiam ser ricos; eram mesmo de mau gosto, mas faziam uma vista de todos os diabos. 
Genoveva pegou deles, contente, deslumbrada, mirou-os por um lado e outro, perto e longe 
dos olhos, e afinal enfiou-os nas orelhas; depois foi ao espelho de pataca, suspenso na 
parede, entre a janela e a rótula, para ver o efeito que lhe faziam. Recuou, aproximou-se, 
voltou a cabeça da direita para a esquerda e da esquerda para a direita.  

— Sim, senhor, muito bonito, disse ela, fazendo uma grande mesura de agradecimento. 
Onde é que comprou?  

Creio que ele não respondeu nada, nem teria tempo para isso, porque ela disparou mais 
duas ou três perguntas, uma atrás da outra, tão confusa estava de receber um mimo a troco 
de um esquecimento. Confusão de cinco ou quatro minutos; pode ser que dois. Não tardou 
que tirasse os brincos, e os contemplasse e pusesse na caixinha em cima da mesa redonda 
que estava no meio da sala. Ele pela sua parte começou a crer que, assim como a perdeu, 
estando ausente, assim o outro, ausente, podia também perdê-la; e, provavelmente, ela não 
lhe jurara nada.  

— Brincando, brincando, é noite, disse Genoveva.  

Com efeito, a noite ia caindo rapidamente. Já não podiam ver o hospital dos Lázaros e mal 
distinguiam a ilha dos Melões; as mesmas lanchas e canoas, postas em seco, defronte da 
casa, confundiram-se com a terra e o lodo da praia. Genoveva acendeu uma vela. Depois foi 
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sentar-se na soleira da porta e pediu-lhe que contasse alguma coisa das terras por onde 
andara. Deolindo recusou a princípio; disse que se ia embora, levantou-se e deu alguns 
passos na sala. Mas o demônio da esperança mordia e babujava o coração do pobre-diabo, 
e ele voltou a sentar-se, para dizer duas ou três anedotas de bordo. Genoveva escutava com 
atenção. Interrompidos por uma mulher da vizinhança, que ali veio, Genoveva fê-la sentar-
se também para ouvir "as bonitas histórias que o Sr. Deolindo estava contando". Não 
houve outra apresentação. A grande dama que prolonga a vigília para concluir a leitura de 
um livro ou de um capítulo, não vive mais intimamente a vida dos personagens do que a 
antiga amante do marujo vivia as cenas que ele ia contando, tão livremente interessada e 
presa, como se entre ambos não houvesse mais que uma narração de episódios. Que 
importa à grande dama o autor do livro? Que importava a esta rapariga o contador dos 
episódios?  

A esperança, entretanto, começava a desampará-lo e ele levantou-se definitivamente para 
sair. Genoveva não quis deixá-lo sair antes que a amiga visse os brincos, e foi mostrar-lhos 
com grandes encarecimentos. A outra ficou encantada, elogiou-os muito, perguntou se os 
comprara em França e pediu a Genoveva que os pusesse.  

— Realmente, são muito bonitos.  

Quero crer que o próprio marujo concordou com essa opinião. Gostou de os ver, achou que 
pareciam feitos para ela e, durante alguns segundos, saboreou o prazer exclusivo e 
superfino de haver dado um bom presente; mas foram só alguns segundos.  

Como ele se despedisse, Genoveva acompanhou-o até à porta para lhe agradecer ainda 
uma vez o mimo, e provavelmente dizer-lhe algumas coisas meigas e inúteis. A amiga, que 
deixara ficar na sala, apenas lhe ouviu esta palavra: "Deixa disso, Deolindo"; e esta outra 
do marinheiro: "Você verá". Não pôde ouvir o resto, que não passou de um sussurro.  

Deolindo seguiu, praia fora, cabisbaixo e lento, não já o rapaz impetuoso da tarde, mas 
com um ar velho e triste, ou, para usar outra metáfora de marujo, como um homem "que 
vai do meio caminho para terra". Genoveva entrou logo depois, alegre e barulhenta. 
Contou à outra a anedota dos seus amores marítimos, gabou muito o gênio do Deolindo e 
os seus bonitos modos; a amiga declarou achá-lo grandemente simpático.  

— Muito bom rapaz, insistiu Genoveva. Sabe o que ele me disse agora?  

— Que foi?  

— Que vai matar-se.  

— Jesus!  

— Qual o quê! Não se mata, não. Deolindo é assim mesmo; diz as coisas, mas não faz. Você 
verá que não se mata. Coitado, são ciúmes. Mas os brincos são muito engraçados.  
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— Eu aqui ainda não vi destes.  

— Nem eu, concordou Genoveva, examinando-os à luz. Depois guardou-os e convidou a 
outra a coser. — Vamos coser um bocadinho, quero acabar o meu corpinho azul...  

A verdade é que o marinheiro não se matou. No dia seguinte, alguns dos companheiros 
bateram-lhe no ombro, cumprimentando-o pela noite de almirante, e pediram-lhe notícias 
de Genoveva, se estava mais bonita, se chorara muito na ausência, etc. Ele respondia a 
tudo com um sorriso satisfeito e discreto, um sorriso de pessoa que viveu uma grande 
noite. Parece que teve vergonha da realidade e preferiu mentir. 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A senhora do Galvão!
[Histórias sem Data, 1884; Gazeta de Notícias, 14/5/1884]"

Começaram a rosnar dos amores deste advogado com a viúva do brigadeiro, quando eles 
não tinham ainda passado dos primeiros obséquios. Assim vai o mundo. Assim se fazem 
algumas reputações más, e, o que parece absurdo, algumas boas. Com efeito, há vidas que 
só têm prólogo; mas toda a gente fala do grande livro que se lhe segue, e o autor morre com 
as folhas em branco. No presente caso, as folhas escreveram-se, formando todas um grosso 
volume de trezentas páginas compactas, sem contar as notas. Estas foram postas no fim, 
não para esclarecer, mas para recordar os capítulos passados; tal é o método nesses livros 
de colaboração. Mas a verdade é que eles apenas combinavam no plano, quando a mulher 
do advogado recebeu este bilhete anônimo:  

“Não é possível que a senhora se deixe embair mais tempo, tão escandalosamente, por uma 
de suas amigas, que se consola da viuvez, seduzindo os maridos alheios, quando bastava 
conservar os cachos...” 

Que cachos? Maria Olímpia não perguntou que cachos eram; eram da viúva do brigadeiro, 
que os trazia por gosto, e não por moda. Creio que isto se passou em 1853. Maria Olímpia 
leu e releu o bilhete; examinou a letra, que lhe pareceu de mulher e disfarçada, e percorreu 
mentalmente a primeira linha das suas amigas, a ver se descobria a autora. Não descobriu 
nada, dobrou o papel e fitou o tapete do chão, caindo-lhe os olhos justamente no ponto do 
desenho em que dois pombinhos ensinavam um ao outro a maneira de fazer de dois bicos 
um bico. Há dessas ironias do acaso, que dão vontade de destruir o universo. Afinal meteu 
o bilhete no vestido, e encarou a mucama, que esperava por ela, e que lhe perguntou: 

 — Nhanhã não quer mais ver o xale?  

Maria Olímpia pegou no xale que a mucama lhe dava e foi pô-lo aos ombros, defronte do 
espelho. Achou que lhe ficava bem, muito melhor que à viúva. Cotejou as suas graças com 
as da outra. Nem os olhos nem a boca eram comparáveis; a viúva tinha os ombros 
estreitinhos, a cabeça grande, e o andar feio. Era alta; mas que tinha ser alta? E os trinta e 
cinco anos de idade, mais nove que ela? Enquanto fazia essas reflexões, ia compondo, 
pregando e despregando o xale.  

— Este parece melhor que o outro, aventurou a mucama.  

— Não sei... disse a senhora, chegando-se mais para a janela, com os dois nas mãos.  

— Bota o outro, nhanhã.  

A nhanhã obedeceu. Experimentou cinco xales dos dez que ali estavam, em caixas, vindos 
de uma loja da rua da Ajuda. Concluiu que os dois primeiros eram os melhores; mas aqui 
surgiu uma complicação — mínima, realmente — mas tão sutil e profunda na solução, que 
não vacilo em recomendá-la aos nossos pensadores de 1906. A questão era saber qual dos 
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dois xales escolheria, uma vez que o marido, recente advogado, pedia-lhe que fosse 
econômica. Contemplava-os alternadamente, e ora preferia um, ora outro. De repente, 
lembrou-lhe a aleivosia do marido, a necessidade de mortificá-lo, castigá-lo, mostrar-lhe 
que não era peteca de ninguém, nem maltrapilha; e, de raiva, comprou ambos os xales.  

Ao bater das quatros horas (era a hora do marido) nada de marido. Nem às quatro, nem às 
quatro e meia. Maria Olímpia imaginava uma porção de coisas aborrecidas, ia à janela, 
tornava a entrar, temia um desastre ou doença repentina; pensou também que fosse uma 
sessão do júri. Cinco horas, e nada. Os cachos da viúva também negrejavam diante dela, 
entre a doença e o júri, com uns tons de azul-ferrete, que era provavelmente a cor do diabo. 
Realmente era para exaurir a paciência de uma moça de vinte e seis anos. Vinte e seis anos; 
não tinha mais. Era filha de um deputado do tempo da Regência, que a deixou menina; e 
foi uma tia que a educou com muita distinção. A tia não a levou muito cedo a bailes e 
espetáculos. Era religiosa, conduziu-a primeiro à igreja. Maria Olímpia tinha a vocação da 
vida exterior, e, nas procissões e missas cantadas, gostava principalmente do rumor, da 
pompa; a devoção era sincera, tíbia e distraída. A primeira coisa que ela via na tribuna das 
igrejas, era a si mesma. Tinha um gosto particular em olhar de cima para baixo, fitar a 
multidão das mulheres ajoelhadas ou sentadas, e os rapazes, que, por baixo do coro ou nas 
portas laterais, temperavam com atitudes namoradas as cerimônias latinas. Não entendia 
os sermões; o resto, porém, orquestra, canto, flores, luzes, sanefas, ouros, gentes, tudo 
exercia nela um singular feitiço. Magra devoção, que escasseou ainda mais com o primeiro 
espetáculo e o primeiro baile. Não alcançou a Candiani, mas ouviu a Ida Edelvira, dançou à 
larga, e ganhou fama de elegante.  

Eram cinco horas e meia, quando o Galvão chegou. Maria Olímpia, que então passeava na 
sala, tão depressa lhe ouviu os pés, fez o que faria qualquer outra senhora na mesma 
situação: pegou de um jornal de modas, e sentou-se, lendo, com um grande ar de pouco-
caso. Galvão entrou ofegante, risonho, cheio de carinhos, perguntando-lhe se estava 
zangada, e jurando que tinha um motivo para a demora, um motivo que ela havia de 
agradecer, se soubesse...  

— Não é preciso, interrompeu ela friamente. Levantou-se; foram jantar. Falaram pouco; 
ela menos que ele, mas em todo o caso, sem parecer magoada. Pode ser que entrasse a 
duvidar da carta anônima; pode ser também que os dois xales lhe pesassem na consciência. 
No fim do jantar, Galvão explicou a demora; tinha ido, a pé, ao teatro Provisório, comprar 
um camarote para essa noite: davam os Lombardos. De lá, na volta, foi encomendar um 
carro...  

— Os Lombardos? interrompeu Maria Olímpia.  

— Sim; canta o Laboceta, canta a Jacobson; há bailado. Você nunca ouviu os Lombardos?  

— Nunca.  
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— E aí está por que me demorei. Que é que você merecia agora? Merecia que eu lhe 
cortasse a ponta desse narizinho arrebitado...  

Como ele acompanhasse o dito com um gesto, ela recuou a cabeça; depois acabou de tomar 
o café. Tenhamos pena da alma desta moça. Os primeiros acordes dos Lombardos ecoavam 
nela, enquanto a carta anônima lhe trazia uma nota lúgubre, espécie de réquiem. E por que 
é que a carta não seria uma calúnia? Naturalmente não era outra coisa: alguma invenção 
de inimigos, ou para afligi-la, ou para fazê-los brigar. Era isto mesmo. Entretanto, uma vez 
que estava avisada, não os perderia de vista. Aqui acudiu-lhe uma ideia: consultou o 
marido se mandaria convidar a viúva.  

— Não, respondeu ele; o carro só tem dois lugares, e eu não hei de ir na boleia.  

Maria Olímpia sorriu de contente, e levantou-se. Há muito tempo que tinha vontade de 
ouvir os Lombardos. Vamos aos Lombardos! Trá, lá, lá, lá... Meia hora depois foi vestir-se. 
Galvão, quando a viu pronta daí a pouco, ficou encantado. "Minha mulher é linda", pensou 
ele; e fez um gesto para estreitá-la ao peito; mas a mulher recuou, pedindo-lhe que não a 
amarrotasse. E, como ele, por umas veleidades de camareiro, pretendeu consertar-lhe a 
pluma do cabelo, ela disse-lhe enfastiada:  

— Deixa, Eduardo! Já veio o carro?  

Entraram no carro e seguiram para o teatro. Quem é que estava no camarote contíguo ao 
deles? Justamente a viúva e a mãe. Esta coincidência, filha do acaso, podia fazer crer 
algum ajuste prévio. Maria Olímpia chegou a suspeitá-lo; mas a sensação da entrada não 
lhe deu tempo de examinar a suspeita. Toda a sala voltara-se para vê-la, e ela bebeu, a 
tragos demorados, o leite da admiração pública. Demais, o marido teve a inspiração, 
maquiavélica, de lhe dizer ao ouvido: "Antes a mandasses convidar; ficava-nos devendo o 
favor". Qualquer suspeita cairia diante desta palavra. Contudo, ela cuidou de os não perder 
de vista — e renovou a resolução de cinco em cinco minutos, durante meia hora, até que, 
não podendo fixar a atenção, deixou-a andar. Lá vai ela, inquieta, vai direito ao clarão das 
luzes, ao esplendor dos vestuários, um pouco à ópera, como pedindo a todas as coisas 
alguma sensação deleitosa em que se espreguice uma alma fria e pessoal. E volta depois à 
própria dona, ao seu leque, às suas luvas, aos adornos do vestido, realmente magníficos. 
Nos intervalos, conversando com a viúva, Maria Olímpia tinha a voz e os gestos do 
costume, sem cálculo, sem esforço, sem sentimento, esquecida da carta. Justamente nos 
intervalos é que o marido, com uma discrição rara entre os filhos dos homens, ia para os 
corredores ou para o saguão pedir notícias do ministério.  

Juntas saíram do camarote, no fim, e atravessaram os corredores. A modéstia com que a 
viúva trajava podia realçar a magnificência da amiga. As feições, porém, não eram o que 
esta afirmou, quando ensaiava os xales de manhã. Não, senhor; eram engraçadas, e tinham 
um certo pico original. Os ombros proporcionais e bonitos. Não contava trinta e cinco 
anos, mas trinta e um; nasceu em 1822, na véspera da independência, tanto que o pai, por 
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brincadeira, entrou a chamá-la Ipiranga, e ficou-lhe esta alcunha entre as amigas. Demais, 
lá estava em Santa Rita o assentamento de batismo.  

Uma semana depois, recebeu Maria Olímpia outra carta anônima. Era mais longa e 
explícita. Vieram outras, uma por semana, durante três meses. Maria Olímpia leu as 
primeiras com algum aborrecimento; as seguintes foram calejando a sensibilidade. Não 
havia dúvida que o marido demorava-se fora, muitas vezes, ao contrário do que fazia 
dantes, ou saía à noite e regressava tarde; mas, segundo dizia, gastava o tempo no 
Wallerstein ou no Bernardo, em palestras políticas. E isto era verdade, uma verdade de 
cinco a dez minutos, o tempo necessário para recolher alguma anedota ou novidade, que 
pudesse repetir em casa, à laia de documento. Dali seguia para o largo de S. Francisco, e 
metia-se no ônibus.  

Tudo era verdade. E, contudo, ela continuava a não crer nas cartas. Ultimamente, não se 
dava mais ao trabalho de as refutar consigo; lia-as uma só vez, e rasgava-as. Com o tempo 
foram surgindo alguns indícios menos vagos, pouco a pouco, ao modo do aparecimento da 
terra aos navegantes; mas este Colombo teimava em não crer na América. Negava o que 
via; não podendo negá-lo, interpretava-o; depois recordava algum caso de alucinação, uma 
anedota de aparências ilusórias, e nesse travesseiro cômodo e mole punha a cabeça e 
dormia. Já então, prosperando-lhe o escritório, dava o Galvão partidas e jantares, iam a 
bailes, teatros, corridas de cavalos. Maria Olímpia vivia alegre, radiante; começava a ser 
um dos nomes da moda. E andava muita vez com a viúva, a despeito das cartas, a tal ponto 
que uma destas lhe dizia: "Parece que é melhor não escrever mais, uma vez que a senhora 
se regala numa comborçaria de mau gosto". Que era comborçaria? Maria Olímpia quis 
perguntá-lo ao marido, mas esqueceu o termo, e não pensou mais nisso.  

Entretanto, constou ao marido que a mulher recebia cartas pelo correio. Cartas de quem? 
Esta notícia foi um golpe duro e inesperado. Galvão examinou de memória as pessoas que 
lhe frequentavam a casa, as que podiam encontrá-la em teatros ou bailes, e achou muitas 
figuras verossímeis. Em verdade, não lhe faltavam adoradores.  

— Cartas de quem? repetia ele mordendo o beiço e franzindo a testa.  

Durante sete dias passou uma vida inquieta e aborrecida, espiando a mulher e gastando em 
casa grande parte do tempo. No oitavo dia, veio uma carta.  

— Para mim? disse ele vivamente.  

— Não; é para mim, respondeu Maria Olímpia, lendo o sobrescrito; parece letra de 
Mariana ou de Lulu Fontoura...  

Não queria vê-la; mas o marido disse que a lesse; podia ser alguma notícia grave. Maria 
Olímpia leu a carta e dobrou-a, sorrindo; ia guardá-la, quando o marido desejou ver o que 
era.  

— Você sorriu, disse ele gracejando; há de ser algum epigrama comigo.  
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— Qual! é um negócio de moldes.  

— Mas deixa ver.  

— Para quê, Eduardo?  

— Que tem? Você, que não quer mostrar, por algum motivo há de ser. Dê cá.  

Já não sorria; tinha a voz trêmula. Ela ainda recusou a carta, uma, duas, três vezes. Teve 
mesmo ideia de rasgá-la, mas era pior, e não conseguiria fazê-lo até o fim. Realmente, era 
uma situação original. Quando ela viu que não tinha remédio, determinou ceder. Que 
melhor ocasião para ler no rosto dele a expressão da verdade? A carta era das mais 
explícitas; falava da viúva em termos crus. Maria Olímpia entregou-lha.  

— Não queria mostrar esta, disse-lhe ela primeiro, como não mostrei outras que tenho 
recebido e botado fora; são tolices, intrigas, que andam fazendo para... Leia, leia a carta. 

Galvão abriu a carta e deitou-lhe os olhos ávidos. Ela enterrou a cabeça na cintura, para ver 
de perto a franja do vestido. Não o viu empalidecer. Quando ele, depois de alguns minutos, 
proferiu duas ou três palavras, tinha já a fisionomia composta e um esboço de sorriso. Mas 
a mulher, que o não adivinhava, respondeu ainda de cabeça baixa; só a levantou daí a três 
ou quatro minutos, e não para fitá-lo de uma vez, mas aos pedaços, como se temesse 
descobrir-lhe nos olhos a confirmação do anônimo. Vendo-lhe, ao contrário, um sorriso, 
achou que era o da inocência, e falou de outra coisa.  

Redobraram as cautelas do marido; parece também que ele não pôde esquivar-se a um tal 
ou qual sentimento de admiração para com a mulher. Pela sua parte, a viúva, tendo notícia 
das cartas, sentiu-se envergonhada; mas reagiu depressa, e requintou de maneiras 
afetuosas com a amiga. Na segunda ou terceira semana de agosto, Galvão fez-se sócio do 
Cassino Fluminense. Era um dos sonhos da mulher. A seis de setembro fazia anos a viúva, 
como sabemos. Na véspera, foi Maria Olímpia (com a tia que chegara de fora) comprar-lhe 
um mimo: era uso entre elas. Comprou-lhe um anel. Viu na mesma casa uma joia 
engraçada, uma meia lua de diamantes para o cabelo, emblema de Diana, que lhe iria 
muito bem sobre a testa. De Maomé que fosse; todo o emblema de diamantes é cristão. 
Maria Olímpia pensou naturalmente na primeira noite do Cassino; e a tia, vendo-lhe o 
desejo, quis comprar a joia, mas era tarde, estava vendida.  

Veio a noite do baile. Maria Olímpia subiu comovida as escadas do Cassino. Pessoas que a 
conheceram naquele tempo, dizem que o que ela achava na vida exterior, era a sensação de 
uma grande carícia pública, a distância; era a sua maneira de ser amada. Entrando no 
Cassino, ia recolher nova cópia de admirações, e não se enganou, porque elas vieram, e de 
fina casta.  

Foi pelas dez horas e meia que a viúva ali apareceu. Estava realmente bela, trajada a 
primor, tendo na cabeça a meia lua de diamantes. Ficava-lhe bem o diabo da joia, com as 
duas pontas para cima, emergindo do cabelo negro. Toda a gente admirou sempre a viúva 
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naquele salão. Tinha muitas amigas, mais ou menos íntimas, não poucos adoradores, e 
possuía um gênero de espírito que espertava com as grandes luzes. Certo secretário de 
legação não cessava de a recomendar aos diplomatas novos: "Causez avec Mme. Tavares; 
c'est adorable!" Assim era nas outras noites; assim foi nesta.  

— Hoje quase não tenho tido tempo de estar com você, disse ela a Maria Olímpia, perto de 
meia-noite.  

— Naturalmente, disse a outra abrindo e fechando o leque; e, depois de umedecer os 
lábios, como para chamar a eles todo o veneno que tinha no coração: — Ipiranga, você está 
hoje uma viúva deliciosa... Vem seduzir mais algum marido?  

A viúva empalideceu, e não pôde dizer nada. Maria Olímpia acrescentou, com os olhos, 
alguma coisa que a humilhasse bem, que lhe respingasse lama no triunfo. Já no resto da 
noite falaram pouco; três dias depois romperam para nunca mais. 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A cartomante!
[Várias Histórias (1895); Gazeta de Notícias, 28/11/1884)"

Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa 
filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira 
de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma 
cartomante; a diferença é que o fazia por outras palavras.  

— Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que ela 
adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas 
começou a botar as cartas, disse-me: "A senhora gosta de uma pessoa..." Confessei que sim, 
e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha 
medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade...  

— Errou! interrompeu Camilo, rindo.  

— Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado, por sua causa. Você 
sabe; já lhe disse. Não ria de mim, não ria...  

Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que 
os seus sustos pareciam de criança; em todo o caso, quando tivesse algum receio, a melhor 
cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a; disse-lhe que era imprudente andar por 
essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois...  

— Qual saber! tive muita cautela, ao entrar na casa.  

— Onde é a casa?  

— Aqui perto, na rua da Guarda Velha; não passava ninguém nessa ocasião. Descansa; eu 
não sou maluca.  

Camilo riu outra vez:  

— Tu crês deveras nessas coisas? perguntou-lhe.  

Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita 
coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência; mas o certo é 
que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e 
satisfeita.  

Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, 
em criança, e ainda depois, foi supersticioso, teve um arsenal inteiro de crendices, que a 
mãe lhe incutiu e que aos vinte anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa 
vegetação parasita, e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos 
os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida, e logo depois em uma só negação total. Camilo 
não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento: 
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limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava a 
incredulidade; diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros, e foi andando.  

Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada; Camilo, 
não só o estava, mas via-a estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes, e, por 
mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era 
na antiga rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pela 
rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia; Camilo desceu pela da Guarda 
Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante.  

Vilela, Camilo e Rita, três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos 
a ela. Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. 
Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico; mas o 
pai morreu, e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego 
público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama 
formosa e tonta; abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo 
arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo, e foi a bordo recebê-lo.  

— É o senhor? exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu 
amigo, falava sempre do senhor.  

Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou 
de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente, era 
graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais 
velha que ambos: contava trinta anos, Vilela vinte e nove e Camilo vinte e seis. Entretanto, 
o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um 
ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo, como os óculos de 
cristal, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, 
nem intuição. 

Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, 
e nesse desastre, que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do 
enterro, dos sufrágios e do inventário; Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o 
faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava 
de passar as horas ao lado dela, era a sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas 
principalmente era mulher e bonita. Odor di femmina: eis o que ele aspirava nela, e em 
volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e 
passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às noites; — ela mal, — ele, 
para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as coisas. Agora a ação da pessoa, os olhos 
teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de o fazer 
ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela 
uma rica bengala de presente, e de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a 
lápis, e foi então que ele pôde ler no próprio coração, não conseguia arrancar os olhos do 
bilhetinho. Palavras vulgares; mas há vulgaridades sublimes, ou, pelo menos, deleitosas. A 
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velha caleça de praça, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, 
fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o 
cercam.  

Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi-se 
acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo, e pingou-lhe o 
veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo 
sentiu de mistura; mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos! Não 
tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos, estrada fora, braços dados, 
pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que 
algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela 
continuavam a ser as mesmas.  

Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e 
dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e, para desviar as suspeitas, 
começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu 
que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências 
prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso 
um pouco de amor-próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para tornar 
menos dura a aleivosia do ato.  

Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la 
sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-
lhe a confiança, e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas 
semanas. Camilo recebeu mais duas ou três cartas anônimas, tão apaixonadas, que não 
podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente; tal foi a opinião de 
Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento: — a virtude é 
preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel; só o interesse é ativo e pródigo.  

Nem por isso Camilo ficou mais sossegado; temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a 
catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível.  

— Bem, disse ela; eu levo os sobrescritos para comparar a letra com as das cartas que lá 
aparecerem; se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a...  

Nenhuma apareceu; mas daí a algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando 
pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. 
A opinião dela é que Camilo devia tornar à casa deles, tatear o marido, e pode ser até que 
lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia; aparecer depois de 
tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia. Mais valia acautelarem-se, 
sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem, em 
caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas.  

No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela: "Vem já, já, à 
nossa casa; preciso falar-te sem demora." Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo; na rua, 
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advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório; por que em casa? Tudo 
indicava matéria especial, e a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele 
combinou todas essas coisas com a notícia da véspera.  

— Vem já, já, à nossa casa; preciso falar-te sem demora, — repetia ele com os olhos no 
papel.  

Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama, Rita subjugada e lacrimosa, Vilela 
indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria, e esperando-
o para matá-lo. Camilo estremeceu, tinha medo: depois sorriu amarelo, e em todo caso 
repugnava-lhe a ideia de recuar, e foi andando. De caminho, lembrou-se de ir a casa; podia 
achar algum recado de Rita, que lhe explicasse tudo. Não achou nada, nem ninguém. 
Voltou à rua, e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil; era 
natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes; podia ser que 
Vilela conhecesse agora tudo. A mesma suspensão das suas visitas, sem motivo aparente, 
apenas com um pretexto fútil, viria confirmar o resto.  

Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam 
decoradas, diante dos olhos, fixas; ou então, — o que era ainda pior, — eram-lhe 
murmuradas ao ouvido, com a própria voz de Vilela. "Vem já, já, à nossa casa; preciso 
falar-te sem demora." Ditas assim, pela voz do outro, tinham um tom de mistério e 
ameaça. Vem, já, já, para quê? Era perto de uma hora da tarde. A comoção crescia de 
minuto a minuto. Tanto imaginou o que se iria passar, que chegou a crê-lo e vê-lo. 
Positivamente, tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que, se nada 
houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois rejeitava a ideia, vexado de si 
mesmo, e seguia, picando o passo, na direção do largo da Carioca, para entrar num tílburi. 
Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo.  

— Quanto antes, melhor, pensou ele; não posso estar assim...  

Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. O tempo voava, e ele não 
tardaria a entestar com o perigo. Quase no fim da rua da Guarda Velha, o tílburi teve de 
parar, a rua estava atravancada com uma carroça, que caíra. Camilo, em si mesmo, 
estimou o obstáculo, e esperou. No fim de cinco minutos, reparou que ao lado, à esquerda, 
ao pé do tílburi, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e nunca ele 
desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as 
outras estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do 
indiferente Destino. 

 Camilo reclinou-se no tílburi, para não ver nada. A agitação dele era grande, 
extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro 
tempo, as velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira 
travessa, e ir por outro caminho: ele respondeu que não, que esperasse. E inclinava-se para 
fitar a casa... Depois fez um gesto incrédulo: era a ideia de ouvir a cartomante, que lhe 
passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas; desapareceu, reapareceu, e 
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tornou a esvair-se no cérebro; mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, 
fazendo uns giros concêntricos... Na rua, gritavam os homens, safando a carroça:  

— Anda! agora! empurra! vá! vá!  

Daí a pouco estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras 
coisas; mas a voz do marido sussurrava-lhe às orelhas as palavras da carta: "Vem, já, já..." 
E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam 
descer e entrar... Camilo achou-se diante de um longo véu opaco... pensou rapidamente no 
inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos 
extraordinários: e a mesma frase do príncipe de Dinamarca reboava-lhe dentro: "Há mais 
coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia..." Que perdia ele, se...?  

Deu por si na calçada, ao pé da porta: disse ao cocheiro que esperasse, e rápido enfiou pelo 
corredor, e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão 
pegajoso; mas ele não viu nem sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve 
ideia de descer; mas era tarde, a curiosidade fustigava-lhe o sangue, as fontes latejavam-
lhe; ele tornou a bater uma, duas, três pancadas. Veio uma mulher; era a cartomante. 
Camilo disse que ia consultá-la, ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por uma escada 
ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima, havia uma salinha, mal alumiada por 
uma janela, que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar 
de pobreza, que antes aumentava do que destruía o prestígio.  

A cartomante fê-lo sentar diante da mesa, e sentou-se do lado oposto, com as costas para a 
janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma 
gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava, 
rapidamente, olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 
quarenta anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou três 
cartas sobre a mesa, e disse-lhe:  

— Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto...  

Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo.  

— E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não...  

— A mim e a ela, explicou vivamente ele.  

A cartomante não sorriu: disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez das cartas e 
baralhou-as, com os longos dedos finos, de unhas descuradas; baralhou-as bem, transpôs 
os maços, uma, duas, três vezes; depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela 
curioso e ansioso.  

— As cartas dizem-me...  
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Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não 
tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro; ele, o terceiro, ignorava 
tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela: ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe 
do amor que os ligava, da beleza de Rita... Camilo estava deslumbrado. A cartomante 
acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta.  

— A senhora restituiu-me a paz ao espírito, disse ele estendendo a mão por cima da mesa e 
apertando a da cartomante.  

Esta levantou-se, rindo.  

— Vá, disse ela; vá, ragazzo innamorato...  

E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu, como se fosse a mão 
da própria sibila, e levantou-se também. A cartomante foi à cômoda, sobre a qual estava 
um prato com passas, tirou um cacho destas, começou a despencá-las e comê-las, 
mostrando duas fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação comum, a 
mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse; ignorava 
o preço.  

— Passas custam dinheiro, disse ele afinal, tirando a carteira. Quantas quer mandar 
buscar?  

— Pergunte ao seu coração, respondeu ela.  

Camilo tirou uma nota de dez mil-réis, e deu-lha. Os olhos da cartomante fuzilaram. O 
preço usual era dois mil-réis.  

— Vejo bem que o senhor gosta muito dela... E faz bem; ela gosta muito do senhor. Vá, vá, 
tranquilo. Olhe a escada, é escura; ponha o chapéu...  

A cartomante tinha já guardado a nota na algibeira, e descia com ele, falando, com um leve 
sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo, e desceu a escada que levava à rua, enquanto a 
cartomante, alegre com a paga, tornava acima, cantarolando uma barcarola. Camilo achou 
o tílburi esperando; a rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo.  

Tudo lhe parecia agora melhor, as outras coisas traziam outro aspecto, o céu estava 
límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou pueris; recordou os 
termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele lhe 
descobrira a ameaça? Advertiu também que eram urgentes, e que fizera mal em demorar-
se tanto; podia ser algum negócio grave e gravíssimo.  

— Vamos, vamos depressa, repetia ele ao cocheiro.  

E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer coisa; parece que formou 
também o plano de aproveitar o incidente para tornar à antiga assiduidade... De volta com 
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os planos, reboavam-lhe na alma as palavras da cartomante. Em verdade, ela adivinhara o 
objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro; por que não adivinharia o 
resto? O presente que se ignora vale o futuro. Era assim, lentas e contínuas, que as velhas 
crenças do rapaz iam tornando ao de cima, e o mistério empolgava-o com as unhas de 
ferro. Às vezes queria rir, e ria de si mesmo, algo vexado; mas a mulher, as cartas, as 
palavras secas e afirmativas, a exortação: — Vá, vá, ragazzo innamorato; e no fim, ao longe, 
a barcarola da despedida, lenta e graciosa, tais eram os elementos recentes, que formavam, 
com os antigos, uma fé nova e vivaz.  

A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e 
nas que haviam de vir. Ao passar pela Glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos 
para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação do 
futuro, longo, longo, interminável.  

Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e 
entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os seis degraus de pedra, e mal teve tempo de bater, 
a porta abriu-se, e apareceu-lhe Vilela.  

— Desculpa, não pude vir mais cedo; que há?  

Vilela não lhe respondeu; tinha as feições decompostas; fez-lhe sinal, e foram para uma 
saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror: — ao fundo sobre o 
canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola, e, com dois tiros de 
revólver, estirou-o morto no chão.  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O caso da vara!
[Páginas Recolhidas (1899); Gazeta de Notícias, 1º/2/1891]"

Damião fugiu do seminário às onze horas da manhã de uma sexta-feira de agosto. Não sei 
bem o ano; foi antes de 1850. Passados alguns minutos parou vexado; não contava com o 
efeito que produzia nos olhos da outra gente aquele seminarista que ia espantado, 
medroso, fugitivo. Desconhecia as ruas, andava e desandava; finalmente parou. Para onde 
iria? Para casa, não; lá estava o pai que o devolveria ao seminário, depois de um bom 
castigo. Não assentara no ponto de refúgio, porque a saída estava determinada para mais 
tarde; uma circunstância fortuita a apressou. Para onde iria? Lembrou-se do padrinho, 
João Carneiro, mas o padrinho era um moleirão sem vontade, que por si só não faria coisa 
útil. Foi ele que o levou ao seminário e o apresentou ao reitor:  

— Trago-lhe o grande homem que há de ser, disse ele ao reitor.  

— Venha, acudiu este, venha o grande homem, contanto que seja também humilde e bom. 
A verdadeira grandeza é chã. Moço...  

Tal foi a entrada. Pouco tempo depois fugiu o rapaz ao seminário. Aqui o vemos agora na 
rua, espantado, incerto, sem atinar com refúgio nem conselho; percorreu de memória as 
casas de parentes e amigos, sem se fixar em nenhuma. De repente, exclamou:  

— Vou pegar-me com Sinhá Rita! Ela manda chamar meu padrinho, diz-lhe que quer que 
eu saia do seminário... Talvez assim...  

Sinhá Rita era uma viúva, querida de João Carneiro; Damião tinha umas ideias vagas dessa 
situação e tratou de a aproveitar. Onde morava? Estava tão atordoado, que só daí a alguns 
minutos é que lhe acudiu a casa; era no largo do Capim.  

— Santo nome de Jesus! Que é isto? bradou Sinhá Rita, sentando-se na marquesa, onde 
estava reclinada.  

Damião acabava de entrar espavorido; no momento de chegar à casa, vira passar um 
padre, e deu um empurrão à porta, que por fortuna não estava fechada a chave nem 
ferrolho. Depois de entrar espiou pela rótula, a ver o padre. Este não deu por ele e ia 
andando.  

— Mas que é isto, Sr. Damião? bradou novamente a dona da casa, que só agora o 
conhecera. Que vem fazer aqui?  

Damião, trêmulo, mal podendo falar, disse que não tivesse medo, não era nada; ia explicar 
tudo.  

— Descanse; e explique-se.  

— Já lhe digo; não pratiquei nenhum crime, isso juro; mas espere.  
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Sinhá Rita olhava para ele espantada, e todas as crias, de casa, e de fora, que estavam 
sentadas em volta da sala, diante das suas almofadas de renda, todas fizeram parar os 
bilros e as mãos. Sinhá Rita vivia principalmente de ensinar a fazer renda, crivo e bordado. 
Enquanto o rapaz tomava fôlego, ordenou às pequenas que trabalhassem, e esperou. 
Afinal, Damião contou tudo, o desgosto que lhe dava o seminário; estava certo de que não 
podia ser bom padre; falou com paixão, pediu-lhe que o salvasse.  

— Como assim? Não posso nada.  

— Pode, querendo.  

— Não, replicou ela abanando a cabeça; não me meto em negócios de sua família, que mal 
conheço; e então seu pai, que dizem que é zangado!  

Damião viu-se perdido. Ajoelhou-se-lhe aos pés, beijou-lhe as mãos, desesperado.  

— Pode muito, Sinhá Rita; peço-lhe pelo amor de Deus, pelo que a senhora tiver de mais 
sagrado, por alma de seu marido, salve-me da morte, porque eu mato-me, se voltar para 
aquela casa.  

Sinhá Rita, lisonjeada com as súplicas do moço, tentou chamá-lo a outros sentimentos. A 
vida de padre era santa e bonita, disse-lhe ela; o tempo lhe mostraria que era melhor 
vencer as repugnâncias e um dia... Não, nada, nunca! redarguia Damião, abanando a 
cabeça e beijando-lhe as mãos; e repetia que era a sua morte. Sinhá Rita hesitou ainda 
muito tempo; afinal perguntou-lhe por que não ia ter com o padrinho.  

— Meu padrinho? Esse é ainda pior que papai; não me atende, duvido que atenda a 
ninguém...  

— Não atende? interrompeu Sinhá Rita ferida em seus brios. Ora, eu lhe mostro se atende 
ou não...  

Chamou um moleque e bradou-lhe que fosse à casa do Sr. João Carneiro chamá-lo, já e já; 
e se não estivesse em casa, perguntasse onde podia ser encontrado, e corresse a dizer-lhe 
que precisava muito de lhe falar imediatamente.  

— Anda, moleque.  

Damião suspirou alto e triste. Ela, para mascarar a autoridade com que dera aquelas 
ordens, explicou ao moço que o Sr. João Carneiro fora amigo do marido e arranjara-lhe 
algumas crias para ensinar. Depois, como ele continuasse triste, encostado a um portal, 
puxou-lhe o nariz, rindo:  

— Ande lá, seu padreco, descanse que tudo se há de arranjar.  

Sinhá Rita tinha quarenta anos na certidão de batismo, e vinte e sete nos olhos. Era 
apessoada, viva, patusca, amiga de rir; mas, quando convinha, brava como diabo. Quis 
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alegrar o rapaz, e, apesar da situação, não lhe custou muito. Dentro de pouco, ambos eles 
riam, ela contava-lhe anedotas, e pedia-lhe outras, que ele referia com singular graça. Uma 
destas, estúrdia, obrigada a trejeitos, fez rir a uma das crias de Sinhá Rita, que esquecera o 
trabalho, para mirar e escutar o moço. Sinhá Rita pegou de uma vara que estava ao pé da 
marquesa, e ameaçou-a:  

— Lucrécia, olha a vara!  

A pequena abaixou a cabeça, aparando o golpe, mas o golpe não veio. Era uma advertência; 
se à noitinha a tarefa não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo do costume. 
Damião olhou para a pequena; era uma negrinha, magricela, um frangalho de nada, com 
uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão esquerda. Contava onze anos. Damião 
reparou que tossia, mas para dentro, surdamente, a fim de não interromper a conversação. 
Teve pena da negrinha, e resolveu apadrinhá-la, se não acabasse a tarefa. Sinhá Rita não 
lhe negaria o perdão... Demais, ela rira por achar-lhe graça; a culpa era sua, se há culpa em 
ter chiste.  

Nisto, chegou João Carneiro. Empalideceu quando viu ali o afilhado, e olhou para Sinhá 
Rita, que não gastou tempo com preâmbulos. Disse-lhe que era preciso tirar o moço do 
seminário, que ele não tinha vocação para a vida eclesiástica, e antes um padre de menos 
que um padre ruim. Cá fora também se podia amar e servir a Nosso Senhor. João Carneiro, 
assombrado, não achou que replicar durante os primeiros minutos; afinal, abriu a boca e 
repreendeu o afilhado por ter vindo incomodar "pessoas estranhas", e em seguida afirmou 
que o castigaria.  

— Qual castigar, qual nada! interrompeu Sinhá Rita. Castigar por quê? Vá, vá falar a seu 
compadre.  

— Não afianço nada, não creio que seja possível...  

— Há de ser possível, afianço eu. Se o senhor quiser, continuou ela com certo tom 
insinuativo, tudo se há de arranjar. Peça-lhe muito, que ele cede. Ande, senhor João 
Carneiro, seu afilhado não volta para o seminário; digo-lhe que não volta...  

— Mas, minha senhora...  

— Vá, vá.  

João Carneiro não se animava a sair, nem podia ficar. Estava entre um puxar de forças 
opostas. Não lhe importava, em suma, que o rapaz acabasse clérigo, advogado ou médico, 
ou outra qualquer coisa, vadio que fosse; mas o pior é que lhe cometiam uma luta ingente 
com os sentimentos mais íntimos do compadre, sem certeza do resultado; e, se este fosse 
negativo, outra luta com Sinhá Rita, cuja última palavra era ameaçadora: "digo-lhe que ele 
não volta". Tinha de haver por força um escândalo. João Carneiro estava com a pupila 
desvairada, a pálpebra trêmula, o peito ofegante. Os olhares que deitava a Sinhá Rita eram 
de súplica, mesclados de um tênue raio de censura. Por que lhe não pedia outra coisa? Por 
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que lhe não ordenava que fosse a pé, debaixo de chuva, à Tijuca, ou Jacarepaguá? Mas logo 
persuadir ao compadre que mudasse a carreira do filho... Conhecia o velho; era capaz de 
lhe quebrar uma jarra na cara. Ah! se o rapaz caísse ali, de repente, apoplético, morto! Era 
uma solução, — cruel, é certo, mas definitiva.  

— Então? insistiu Sinhá Rita.  

Ele fez-lhe um gesto de mão que esperasse. Coçava a barba, procurando um recurso. Deus 
do céu! um decreto do papa dissolvendo a igreja, ou, pelo menos, extinguindo os 
seminários, faria acabar tudo em bem. João Carneiro voltaria para casa e ia jogar os três-
setes. Imaginai que o barbeiro de Napoleão era encarregado de comandar a batalha de 
Austerlitz... Mas a Igreja continuava, os seminários continuavam, o afilhado continuava 
cosido à parede, olhos baixos, esperando, sem solução apoplética.  

— Vá, vá, disse Sinhá Rita dando-lhe o chapéu e a bengala.  

Não teve remédio. O barbeiro meteu a navalha no estojo, travou da espada e saiu à 
campanha. Damião respirou; exteriormente deixou-se estar na mesma, olhos fincados no 
chão, acabrunhado. Sinhá Rita puxou-lhe desta vez o queixo.  

— Ande jantar, deixe-se de melancolias.  

— A senhora crê que ele alcance alguma coisa?  

— Há de alcançar tudo, redarguiu Sinhá Rita cheia de si. Ande, que a sopa está esfriando.  

Apesar do gênio galhofeiro de Sinhá Rita e do seu próprio espírito leve, Damião esteve 
menos alegre ao jantar que na primeira parte do dia. Não fiava do caráter mole do 
padrinho. Contudo, jantou bem; e, para o fim, voltou às pilhérias da manhã. À sobremesa, 
ouviu um rumor de gente na sala, e perguntou se o vinham prender.  

— Hão de ser as moças.  

Levantaram-se e passaram à sala. As moças eram cinco vizinhas que iam todas as tardes 
tomar café com Sinhá Rita, e ali ficavam até o cair da noite. As discípulas, findo o jantar 
delas, tornaram às almofadas do trabalho. Sinhá Rita presidia a todo esse mulherio de casa 
e de fora. O sussurro dos bilros e o palavrear das moças eram ecos tão mundanos, tão 
alheios à teologia e ao latim, que o rapaz deixou-se ir por eles e esqueceu o resto. Durante 
os primeiros minutos, ainda houve da parte das vizinhas certo acanhamento, mas passou 
depressa. Uma delas cantou uma modinha, ao som da guitarra, tangida por Sinhá Rita, e a 
tarde foi passando depressa. Antes do fim, Sinhá Rita pediu a Damião que contasse certa 
anedota que lhe agradara muito. Era a tal que fizera rir Lucrécia.  

— Ande, senhor Damião, não se faça de rogado, que as moças querem ir embora. Vocês vão 
gostar muito.  
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Damião não teve remédio senão obedecer. Malgrado o anúncio e a expectação, que serviam 
a diminuir o chiste e o efeito, a anedota acabou entre risadas das moças. Damião, contente 
de si, não esqueceu Lucrécia e olhou para ela, a ver se rira também. Viu-a com a cabeça 
metida na almofada para acabar a tarefa. Não ria; ou teria rido para dentro, como tossia.  

Saíram as vizinhas, e a tarde caiu de todo. A alma de Damião foi-se fazendo tenebrosa, 
antes da noite. Que estaria acontecendo? De instante a instante, ia espiar pela rótula, e 
voltava cada vez mais desanimado. Nem sombra do padrinho. Com certeza, o pai fê-lo 
calar, mandou chamar dois negros, foi à polícia pedir um pedestre, e aí vinha pegá-lo à 
força e levá-lo ao seminário. Damião perguntou a Sinhá Rita se a casa não teria saída pelos 
fundos; correu ao quintal, e calculou que podia saltar o muro. Quis ainda saber se haveria 
modo de fugir para a rua da Vala, ou se era melhor falar a algum vizinho que fizesse o favor 
de o receber. O pior era a batina; se Sinhá Rita lhe pudesse arranjar um rodaque, uma 
sobrecasaca velha... Sinhá Rita dispunha justamente de um rodaque, lembrança ou 
esquecimento de João Carneiro.  

— Tenho um rodaque do meu defunto, disse ela, rindo; mas para que está com esses 
sustos? Tudo se há de arranjar, descanse.  

Afinal, à boca da noite, apareceu um escravo do padrinho, com uma carta para Sinhá Rita. 
O negócio ainda não estava composto; o pai ficou furioso e quis quebrar tudo; bradou que 
não, senhor, que o peralta havia de ir para o seminário, ou então metia-o no Aljube ou na 
presiganga. João Carneiro lutou muito para conseguir que o compadre não resolvesse logo, 
que dormisse a noite, e meditasse bem se era conveniente dar à religião um sujeito tão 
rebelde e vicioso. Explicava na carta que falou assim para melhor ganhar a causa. Não a 
tinha por ganha; mas no dia seguinte lá iria ver o homem, e teimar de novo. Concluía 
dizendo que o moço fosse para a casa dele.  

Damião acabou de ler a carta e olhou para Sinhá Rita. Não tenho outra tábua de salvação, 
pensou ele. Sinhá Rita mandou vir um tinteiro de chifre, e na meia folha da própria carta 
escreveu esta resposta: "Joãozinho, ou você salva o moço, ou nunca mais nos vemos". 
Fechou a carta com obreia, e deu-a ao escravo, para que a levasse depressa. Voltou a 
reanimar o seminarista, que estava outra vez no capuz da humildade e da consternação. 
Disse-lhe que sossegasse, que aquele negócio era agora dela.  

— Hão de ver para quanto presto! Não, que eu não sou de brincadeiras!  

Era a hora de recolher os trabalhos. Sinhá Rita examinou-os; todas as discípulas tinham 
concluído a tarefa. Só Lucrécia estava ainda à almofada, meneando os bilros, já sem ver; 
Sinhá Rita chegou-se a ela, viu que a tarefa não estava acabada, ficou furiosa, e agarrou-a 
por uma orelha.  

— Ah! malandra!  

— Nhanhã, nhanhã! pelo amor de Deus! por Nossa Senhora que está no céu.  
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— Malandra! Nossa Senhora não protege vadias!  

Lucrécia fez um esforço, soltou-se das mãos da senhora, e fugiu para dentro; a senhora foi 
atrás e agarrou-a.  

— Anda cá!  

— Minha senhora, me perdoe! tossia a negrinha.  

— Não perdoo, não. Onde está a vara?  

E tornaram ambas à sala, uma presa pela orelha, debatendo-se, chorando e pedindo; a 
outra dizendo que não, que a havia de castigar.  

— Onde está a vara?  

A vara estava à cabeceira da marquesa, do outro lado da sala. Sinhá Rita, não querendo 
soltar a pequena, bradou ao seminarista.  

— Sr. Damião, dê-me aquela vara, faz favor?  

Damião ficou frio... Cruel instante! Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Sim, tinha jurado 
apadrinhar a pequena, que, por causa dele, atrasara o trabalho...  

— Dê-me a vara, Sr. Damião!  

Damião chegou a caminhar na direção da marquesa. A negrinha pediu-lhe então por tudo 
o que houvesse mais sagrado, pela mãe, pelo pai, por Nosso Senhor...  

— Me acuda, meu sinhô moço!  

Sinhá Rita, com a cara em fogo e os olhos esbugalhados, instava pela vara, sem largar a 
negrinha, agora presa de um acesso de tosse. Damião sentiu-se compungido; mas ele 
precisava tanto sair do seminário! Chegou à marquesa, pegou na vara e entregou-a a Sinhá 
Rita. 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O capítulo dos chapéus!
[Histórias sem Data (1884); A Estação, agosto-setembro de 1883] 

"
GÉRONTE 

Dans quel chapitre, s'il vous plaît?  
SGANARELLE  

Dans le chapitre des chapeaux.  
(MOLIÈRE)  "

Musa, canta o despeito de Mariana, esposa do bacharel Conrado Seabra, naquela manhã de 
abril de 1879. Qual a causa de tamanho alvoroço? Um simples chapéu, leve, não 
deselegante, um chapéu baixo. Conrado, advogado, com escritório na rua da Quitanda, 
trazia-o todos os dias à cidade, ia com ele às audiências; só não o levava às recepções, 
teatro lírico, enterros e visitas de cerimônia. No mais era constante, e isto desde cinco ou 
seis anos, que tantos eram os do casamento. Ora, naquela singular manhã de abril, 
acabado o almoço, Conrado começou a enrolar um cigarro, e Mariana anunciou sorrindo 
que ia pedir-lhe uma coisa.  

— Que é, meu anjo?  

— Você é capaz de fazer-me um sacrifício?  

— Dez, vinte...  

— Pois então não vá mais à cidade com aquele chapéu.  

— Por quê? é feio?  

— Não digo que seja feio; mas é cá para fora, para andar na vizinhança, à tarde ou à noite, 
mas na cidade, um advogado, não me parece que...  

— Que tolice, iaiá!  

— Pois sim, mas faz-me este favor, faz?  

Conrado riscou um fósforo, acendeu o cigarro, e fez-lhe um gesto de gracejo, para 
desconversar; mas a mulher teimou. A teima, a princípio frouxa e súplice, tornou-se logo 
imperiosa e áspera. Conrado ficou espantado. Conhecia a mulher; era, de ordinário, uma 
criatura passiva, meiga, de uma plasticidade de encomenda, capaz de usar com a mesma 
divina indiferença tanto um diadema régio como uma touca. A prova é que, tendo tido uma 
vida de andarilha nos últimos dois anos de solteira, tão depressa casou como se afez aos 
hábitos quietos. Saía às vezes, e a maior parte delas por instâncias do próprio consorte; 
mas só estava comodamente em casa. Móveis, cortinas, ornatos supriam-lhe os filhos; 
tinha-lhes um amor de mãe; e tal era a concordância da pessoa com o meio, que ela 



Página �  de �47 72
saboreava os trastes na posição ocupada, as cortinas com as dobras do costume, e assim o 
resto. Uma das três janelas, por exemplo, que davam para a rua vivia sempre meia aberta; 
nunca era outra. Nem o gabinete do marido escapava às exigências monótonas da mulher, 
que mantinha sem alteração a desordem dos livros, e até chegava a restaurá-la. Os hábitos 
mentais seguiam a mesma uniformidade. Mariana dispunha de mui poucas noções, e 
nunca lera senão os mesmos livros: — a Moreninha de Macedo, sete vezes; Ivanhoe e o 
Pirata de Walter Scott, dez vezes; o Mot de l'Énigme, de Madame Craven, onze vezes.  

"
Isto posto, como explicar o caso do chapéu? Na véspera, à noite, enquanto o marido fora a 
uma sessão do Instituto da Ordem dos Advogados, o pai de Mariana veio à casa deles. Era 
um bom velho, magro, pausado, ex-funcionário público, ralado de saudades do tempo em 
que os empregados iam de casaca para as suas repartições. Casaca era o que ele, ainda 
agora, levava aos enterros, não pela razão que o leitor suspeita, a solenidade da morte ou a 
gravidade da despedida última, mas por esta menos filosófica, por ser um costume antigo. 
Não dava outra, nem da casaca nos enterros, nem do jantar às duas horas, nem de vinte 
usos mais. E tão aferrado aos hábitos, que no aniversário do casamento da filha, ia para lá 
às seis horas da tarde, jantado e digerido, via comer, e no fim aceitava um pouco de doce, 
um cálice de vinho e café. Tal era o sogro de Conrado; como supor que ele aprovasse o 
chapéu baixo do genro? Suportava-o calado, em atenção às qualidades da pessoa; nada 
mais. Acontecera-lhe, porém, naquele dia, vê-lo de relance na rua, de palestra com outros 
chapéus altos de homens públicos, e nunca lhe pareceu tão torpe. De noite, encontrando a 
filha sozinha, abriu-lhe o coração; pintou-lhe o chapéu baixo como a abominação das 
abominações, e instou com ela para que o fizesse desterrar.  

Conrado ignorava essa circunstância, origem do pedido. Conhecendo a docilidade da 
mulher, não entendeu a resistência; e, porque era autoritário, e voluntarioso, a teima veio 
irritá-lo profundamente. Conteve-se ainda assim; preferiu mofar do caso; falou-lhe com tal 
ironia e desdém, que a pobre dama sentiu-se humilhada. Mariana quis levantar-se duas 
vezes; ele obrigou-a a ficar, a primeira pegando-lhe levemente no pulso, a segunda 
subjugando-a com o olhar. E dizia sorrindo:  

— Olhe, iaiá, tenho uma razão filosófica para não fazer o que você me pede. Nunca lhe 
disse isto; mas já agora confio-lhe tudo.  

Mariana mordia o lábio, sem dizer mais nada; pegou de uma faca, e entrou a bater com ela 
devagarinho para fazer alguma coisa; mas, nem isso mesmo consentiu o marido, que lhe 
tirou a faca delicadamente, e continuou:  

— A escolha do chapéu não é uma ação indiferente, como você pode supor; é regida por um 
princípio metafísico. Não cuide que quem compra um chapéu exerce uma ação voluntária e 
livre; a verdade é que obedece a um determinismo obscuro. A ilusão da liberdade existe 
arraigada nos compradores, e é mantida pelos chapeleiros que, ao verem um freguês 
ensaiar trinta ou quarenta chapéus, e sair sem comprar nenhum, imaginam que ele está 
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procurando livremente uma combinação elegante. O princípio metafísico é este: — o 
chapéu é a integração do homem, um prolongamento da cabeça, um complemento 
decretado ab eterno; ninguém o pode trocar sem mutilação. É uma questão profunda que 
ainda não ocorreu a ninguém. Os sábios têm estudado tudo desde o astro até o verme, ou, 
para exemplificar bibliograficamente, desde Laplace... você nunca leu Laplace? desde 
Laplace e a Mecânica Celeste até Darwin e o seu curioso livro das Minhocas, e, entretanto, 
não se lembraram ainda de parar diante do chapéu e estudá-lo por todos os lados. 
Ninguém advertiu que há uma metafísica do chapéu. Talvez eu escreva uma memória a 
este respeito. São nove horas e três quartos; não tenho tempo de dizer mais nada; mas você 
reflita consigo, e verá... Quem sabe? pode ser até que nem mesmo o chapéu seja 
complemento do homem, mas o homem do chapéu...  

Mariana venceu-se afinal, e deixou a mesa. Não entendera nada daquela nomenclatura 
áspera nem da singular teoria; mas sentiu que era um sarcasmo, e, dentro de si, chorava de 
vergonha. O marido subiu para vestir-se; desceu daí a alguns minutos, e parou diante dela 
com o famoso chapéu na cabeça. Mariana achou-lho, na verdade, torpe, ordinário, vulgar, 
nada sério. Conrado despediu-se cerimoniosamente e saiu.  

A irritação da dama tinha afrouxado muito; mas, o sentimento de humilhação subsistia. 
Mariana não chorou, não clamou, como supunha que ia fazer; mas, consigo mesma, 
recordou a simplicidade do pedido, os sarcasmos de Conrado, e, posto reconhecesse que 
fora um pouco exigente, não achava justificação para tais excessos. Ia de um lado para 
outro, sem poder parar; foi à sala de visitas, chegou à janela meio aberta, viu ainda o 
marido, na rua, à espera do bonde, de costas para casa, com o eterno e torpíssimo chapéu 
na cabeça. Mariana sentiu-se tomada de ódio contra essa peça ridícula; não compreendia 
como pudera suportá-la por tantos anos. E relembrava os anos, pensava na docilidade dos 
seus modos, na aquiescência a todas as vontades e caprichos do marido, e perguntava a si 
mesma se não seria essa justamente a causa do excesso daquela manhã. Chamava-se tola, 
moleirona; se tivesse feito como tantas outras, a Clara e a Sofia, por exemplo, que tratavam 
os maridos como eles deviam ser tratados, não lhe aconteceria nem metade, nem uma 
sombra do que lhe aconteceu. De reflexão em reflexão, chegou à ideia de sair. Vestiu-se, e 
foi à casa da Sofia, uma antiga companheira de colégio, com o fim de espairecer, não de lhe 
contar nada.  

Sofia tinha trinta anos, mais dois que Mariana. Era alta, forte, muito senhora de si. 
Recebeu a amiga com as festas do costume; e, posto que esta lhe não dissesse nada, 
adivinhou que trazia um desgosto e grande. Adeus, planos de Mariana! Daí a vinte minutos 
contava-lhe tudo. Sofia riu dela, sacudiu os ombros; disse-lhe que a culpa não era do 
marido.  

— Bem sei, é minha, concordava Mariana.  
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— Não seja tola, iaiá! Você tem sido muito mole com ele. Mas seja forte uma vez; não faça 
caso; não lhe fale tão cedo; e se ele vier fazer as pazes, diga-lhe que mude primeiro de 
chapéu.  

— Veja você, uma coisa de nada...  

— No fim de contas, ele tem muita razão; tanta como outros. Olhe a pamonha da Beatriz; 
não foi agora para a roça, só porque o marido implicou com um inglês que costumava 
passar a cavalo de tarde? Coitado do inglês! Naturalmente nem deu pela falta. A gente 
pode viver bem com seu marido, respeitando-se, não indo contra os desejos um do outro, 
sem pirraças, nem despotismo. Olhe; eu cá vivo muito bem com o meu Ricardo; temos 
muita harmonia. Não lhe peço uma coisa que ele me não faça logo; mesmo quando não 
tem vontade nenhuma, basta que eu feche a cara, obedece logo. Não era ele que teimaria 
assim por causa de um chapéu! Tinha que ver! Pois não! Onde iria ele parar! Mudava de 
chapéu, quer quisesse, quer não.  

Mariana ouvia com inveja essa bela definição do sossego conjugal. A rebelião de Eva 
embocava nela os seus clarins; e o contato da amiga dava-lhe um prurido de independência 
e vontade. Para completar a situação, esta Sofia não era só muito senhora de si, mas 
também dos outros; tinha olhos para todos os ingleses, a cavalo ou a pé. Honesta, mas 
namoradeira; o termo é cru, e não há tempo de compor outro mais brando. Namorava a 
torto e a direito, por uma necessidade natural, um costume de solteira. Era o troco miúdo 
do amor, que ela distribuía a todos os pobres que lhe batiam à porta: — um níquel a um, 
outro a outro; nunca uma nota de cinco mil-réis, menos ainda uma apólice. Ora este 
sentimento caritativo induziu-a a propor à amiga que fossem passear, ver as lojas, 
contemplar a vista de outros chapéus bonitos e graves. Mariana aceitou; um certo demônio 
soprava nela as fúrias da vingança. Demais, a amiga tinha o dom de fascinar, virtude de 
Bonaparte, e não lhe deu tempo de refletir. Pois sim, iria, estava cansada de viver cativa. 
Também queria gozar um pouco, etc., etc.  

Enquanto Sofia foi vestir-se, Mariana deixou-se estar na sala, irrequieta e contente consigo 
mesma. Planeou a vida de toda aquela semana, marcando os dias e horas de cada coisa, 
como numa viagem oficial. Levantava-se, sentava-se, ia à janela, à espera da amiga.  

— Sofia parece que morreu, dizia de quando em quando.  

De uma das vezes que foi à janela, viu passar um rapaz a cavalo. Não era inglês, mas 
lembrou-lhe a outra, que o marido levou para a roça, desconfiado de um inglês, e sentiu 
crescer-lhe o ódio contra a raça masculina, — com exceção, talvez, dos rapazes a cavalo. Na 
verdade, aquele era afetado demais; esticava a perna no estribo com evidente vaidade das 
botas, dobrava a mão na cintura, com um ar de figurino. Mariana notou-lhe esses dois 
defeitos; mas achou que o chapéu resgatava-os; não que fosse um chapéu alto; era baixo, 
mas próprio do aparelho equestre. Não cobria a cabeça de um advogado indo gravemente 
para o escritório, mas a de um homem que espairecia ou matava o tempo.  
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Os tacões de Sofia desceram a escada, compassadamente. Pronta! disse ela daí a pouco, ao 
entrar na sala. Realmente, estava bonita. Já sabemos que era alta. O chapéu aumentava-
lhe o ar senhoril; e um diabo de vestido de seda preta, arredondando-lhe as formas do 
busto, fazia-a ainda mais vistosa. Ao pé dela, a figura de Mariana desaparecia um pouco. 
Era preciso atentar primeiro nesta para ver que possuía feições mui graciosas, uns olhos 
lindos, muita e natural elegância. O pior é que a outra dominava desde logo; e onde 
houvesse pouco tempo de as ver, tomava-o Sofia para si. Este reparo seria incompleto, se 
eu não acrescentasse que Sofia tinha consciência da superioridade, e que apreciava por isso 
mesmo as belezas do gênero Mariana, menos derramadas e aparentes. Se é um defeito, não 
me compete emendá-lo.  

— Onde vamos nós? perguntou Mariana.  

— Que tolice! vamos passear à cidade... Agora me lembro, vou tirar o retrato; depois vou ao 
dentista. Não; primeiro vamos ao dentista. Você não precisa de ir ao dentista?  

— Não.  

— Nem tirar o retrato?  

— Já tenho muitos. E para quê? para dá-lo "àquele senhor"?  

Sofia compreendeu que o ressentimento da amiga persistia, e, durante o caminho, tratou 
de lhe pôr um ou dois bagos mais de pimenta. Disse-lhe que, embora fosse difícil, ainda era 
tempo de libertar-se. E ensinava-lhe um método para subtrair-se à tirania. Não convinha ir 
logo de um salto, mas devagar, com segurança, de maneira que ele desse por si quando ela 
lhe pusesse o pé no pescoço. Obra de algumas semanas, três a quatro, não mais. Ela, Sofia, 
estava pronta a ajudá-la. E repetia-lhe que não fosse mole, que não era escrava de 
ninguém, etc. Mariana ia cantando dentro do coração a marselhesa do matrimônio.  

Chegaram à rua do Ouvidor. Era pouco mais do meio-dia. Muita gente, andando ou 
parada, o movimento do costume. Mariana sentiu-se um pouco atordoada, como sempre 
lhe acontecia. A uniformidade e a placidez, que eram o fundo do seu caráter e de sua vida, 
receberam daquela agitação os repelões do costume. Ela mal podia andar por entre os 
grupos, menos ainda sabia onde fixasse os olhos, tal era a confusão das gentes, tal era a 
variedade das lojas. Conchegava-se muito à amiga, e, sem reparar que tinham passado a 
casa do dentista, ia ansiosa de lá entrar. Era um repouso; era alguma coisa melhor do que o 
tumulto.  

— Esta rua do Ouvidor! ia dizendo.  

— Sim? respondia Sofia, voltando a cabeça para ela e os olhos para um rapaz que estava na 
outra calçada.  

Sofia, prática daqueles mares, transpunha, rasgava ou contornava as gentes com muita 
perícia e tranquilidade. A figura impunha; os que a conheciam gostavam de vê-la outra vez; 
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os que não a conheciam paravam ou voltavam-se para admirar-lhe o garbo. E a boa 
senhora, cheia de caridade, derramava os olhos à direita e à esquerda, sem grande 
escândalo, porque Mariana servia a coonestar os movimentos. Nada dizia seguidamente; 
parece até que mal ouvia as respostas da outra: mas falava de tudo, de outras damas, que 
iam ou vinham, de uma loja, de um chapéu... Justamente os chapéus, — de senhora ou de 
homem, — abundavam naquela primeira hora da rua do Ouvidor.  

— Olha este, dizia-lhe Sofia.  

E Mariana acudia a vê-los, femininos ou masculinos, sem saber onde ficar, porque os 
demônios dos chapéus sucediam-se como num caleidoscópio. Onde era o dentista? 
perguntava ela à amiga. Sofia só à segunda vez lhe respondeu que tinham passado a casa; 
mas já agora iriam até ao fim da rua; voltariam depois. Voltaram finalmente.  

— Uf! respirou Mariana entrando no corredor.  

— Que é, meu Deus? Ora você! Parece da roça...  

A sala do dentista tinha já algumas freguesas. Mariana não achou entre elas uma só cara 
conhecida, e para fugir ao exame das pessoas estranhas, foi para a janela. Da janela podia 
gozar a rua, sem atropelo. Recostou-se; Sofia veio ter com ela. Alguns chapéus masculinos, 
parados, começaram a fitá-las; outros, passando, faziam a mesma coisa. Mariana 
aborreceu-se da insistência; mas, notando que fitavam principalmente a amiga, dissolveu-
se-lhe o tédio numa espécie de inveja. Sofia, entretanto, contava-lhe a história de alguns 
chapéus, — ou, mais corretamente, as aventuras. Um deles merecia os pensamentos de 
Fulana; outro andava derretido por Sicrana, e ela por ele, tanto que eram certos na rua do 
Ouvidor às quartas e sábados, entre duas e três horas. Mariana ouvia aturdida. Na verdade, 
o chapéu era bonito, trazia uma linda gravata, e possuía um ar entre elegante e pelintra, 
mas...  

— Não juro, ouviu? replicava a outra, mas é o que se diz.  

Mariana fitou pensativa o chapéu denunciado. Havia agora mais três, de igual porte e 
graça, e provavelmente os quatro falavam delas, e falavam bem. Mariana enrubesceu 
muito, voltou a cabeça para o outro lado, tornou logo à primeira atitude, e afinal entrou. 
Entrando, viu na sala duas senhoras recém-chegadas, e com elas um rapaz que se levantou 
prontamente e veio cumprimentá-la com muita cerimônia. Era o seu primeiro namorado.  

Este primeiro namorado devia ter agora trinta e três anos. Andara por fora, na roça, na 
Europa, e afinal na presidência de uma província do sul. Era mediano de estatura, pálido, 
barba inteira e rara, e muito apertado na roupa. Tinha na mão um chapéu novo, alto, preto, 
grave, presidencial, administrativo, um chapéu adequado à pessoa e às ambições. Mariana, 
entretanto, mal pôde vê-lo. Tão confusa ficou, tão desorientada com a presença de um 
homem que conhecera em especiais circunstâncias, e a quem não vira desde 1877, que não 
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pôde reparar em nada. Estendeu-lhe os dedos, parece mesmo que murmurou uma resposta 
qualquer, e ia tornar à janela, quando a amiga saiu dali.  

Sofia conhecia também o recém-chegado. Trocaram algumas palavras. Mariana, 
impaciente, perguntou-lhe ao ouvido se não era melhor adiar os dentes para outro dia; mas 
a amiga disse-lhe que não; negócio de meia hora a três quartos. Mariana sentia-se opressa: 
a presença de um tal homem atava-lhe os sentidos, lançava-a na luta e na confusão. Tudo 
culpa do marido. Se ele não teimasse e não caçoasse com ela, ainda em cima, não 
aconteceria nada. E Mariana, pensando assim, jurava tirar uma desforra. De memória 
contemplava a casa, tão sossegada, tão bonitinha, onde podia estar agora, como de 
costume, sem os safanões da rua, sem a dependência da amiga...  

— Mariana, disse-lhe esta, o Dr. Viçoso teima que está muito magro. Você não acha que 
está mais gordo do que no ano passado... Não se lembra dele no ano passado?  

Dr. Viçoso era o próprio namorado antigo, que palestrava com Sofia, olhando muitas vezes 
para Mariana. Esta respondeu negativamente. Ele aproveitou a fresta para puxá-la à 
conversação; disse que, na verdade, não a vira desde alguns anos. E sublinhava o dito com 
um certo olhar triste e profundo. Depois abriu o estojo dos assuntos, sacou para fora o 
teatro lírico. Que tal achavam a companhia? Na opinião dele era excelente, menos o 
barítono; o barítono parecia-lhe cansado. Sofia protestou contra o cansaço do barítono, 
mas ele insistiu, acrescentando que, em Londres, onde o ouvira pela primeira vez, já lhe 
parecera a mesma coisa. As damas, sim, senhora; tanto a soprano como a contralto eram 
de primeira ordem. E falou das óperas, citava os trechos, elogiou a orquestra, 
principalmente nos Huguenotes... Tinha visto Mariana na última noite, no quarto ou 
quinto camarote da esquerda, não era verdade?  

— Fomos, murmurou ela, acentuando bem o plural.  

— No Cassino é que a não tenho visto, continuou ele.  

— Está ficando um bicho do mato, acudiu Sofia rindo.  

Viçoso gostara muito do último baile, e desfiou as suas recordações; Sofia fez o mesmo às 
dela. As melhores toilettes foram descritas por ambos com muita particularidade; depois 
vieram as pessoas, os caracteres, dois ou três picos de malícia; mas tão anódina, que não 
fez mal a ninguém. Mariana ouvia-os sem interesse; duas ou três vezes chegou a levantar-
se e ir à janela; mas os chapéus eram tantos e tão curiosos, que ela voltava a sentar-se. 
Interiormente, disse alguns nomes feios à amiga; não os ponho aqui por não serem 
necessários, e, aliás, seria de mau gosto desvendar o que esta moça pôde pensar da outra 
durante alguns minutos de irritação.  

— E as corridas do Jockey Club? perguntou o ex-presidente.  

Mariana continuava a abanar a cabeça. Não tinha ido às corridas naquele ano. Pois perdera 
muito, a penúltima, principalmente; esteve animadíssima, e os cavalos eram de primeira 
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ordem. As de Epsom, que ele vira, quando esteve em Inglaterra, não eram melhores do que 
a penúltima do Prado Fluminense. E Sofia dizia que sim, que realmente a penúltima 
corrida honrava o Jockey Club. Confessou que gostava muito; dava emoções fortes. A 
conversação descambou em dois concertos daquela semana; depois tomou a barca, subiu a 
serra e foi a Petrópolis, onde dois diplomatas lhe fizeram as despesas da estada. Como 
falassem da esposa de um ministro, Sofia lembrou-se de ser agradável ao ex-presidente, 
declarando-lhe que era preciso casar também porque em breve estaria no ministério. 
Viçoso teve um estremeção de prazer, e sorriu, e protestou que não; depois, com os olhos 
em Mariana, disse que provavelmente não casaria nunca... Mariana enrubesceu muito e 
levantou-se.  

— Você está com muita pressa, disse-lhe Sofia. Quantas são? continuou voltando-se para 
Viçoso.  

— Perto de três! exclamou ele.  

Era tarde; tinha de ir à câmara dos deputados. Foi falar às duas senhoras, que 
acompanhara, e que eram primas suas, e despediu-se; vinha despedir-se das outras, mas 
Sofia declarou que sairia também. Já agora não esperava mais. A verdade é que a ideia de 
ir à câmara dos deputados começara a faiscar-lhe na cabeça.  

— Vamos à câmara? propôs ela à outra.  

— Não, não, disse Mariana; não posso, estou muito cansada.  

— Vamos, um bocadinho só; eu também estou muito cansada...  

Mariana teimou ainda um pouco; mas teimar contra Sofia, — a pomba discutindo com o 
gavião, — era realmente insensatez. Não teve remédio, foi. A rua estava agora mais agitada, 
as gentes iam e vinham por ambas as calçadas, e complicavam-se no cruzamento das ruas. 
De mais a mais, o obsequioso ex-presidente flanqueava as duas damas, tendo-se oferecido 
para arranjar-lhes uma tribuna. A alma de Mariana sentia-se cada vez mais dilacerada de 
toda essa confusão de coisas. Perdera o interesse da primeira hora; e o despeito, que lhe 
dera forças para um vôo audaz e fugidio, começava a afrouxar as asas, ou afrouxara-as 
inteiramente. E outra vez recordava a casa, tão quieta, com todas as coisas nos seus 
lugares, metódicas, respeitosas umas com as outras, fazendo-se tudo sem atropelo, e, 
principalmente, sem mudança imprevista. E a alma batia o pé, raivosa... Não ouvia nada do 
que o Viçoso ia dizendo, conquanto ele falasse alto, e muitas coisas fossem ditas para ela. 
Não ouvia, não queria ouvir nada. Só pedia a Deus que as horas andassem depressa. 
Chegaram à câmara e foram para uma tribuna. O rumor das saias chamou a atenção de uns 
vinte deputados, que restavam, escutando um discurso de orçamento. Tão depressa o 
Viçoso pediu licença e saiu, Mariana disse rapidamente à amiga que não lhe fizesse outra.  

— Que outra? perguntou Sofia.  
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— Não me pregue outra peça como esta de andar de um lugar para outro feito maluca. Que 
tenho eu com a câmara? que me importam discursos que não entendo?  

Sofia sorriu, agitou o leque e recebeu em cheio o olhar de um dos secretários. Muitos eram 
os olhos que a fitavam quando ela ia à câmara, mas os do tal secretário tinham uma 
expressão mais especial, cálida e súplice. Entende-se, pois, que ela não o recebeu de 
supetão; pode mesmo entender-se que o procurou curiosa. Enquanto acolhia esse olhar 
legislativo ia respondendo à amiga, com brandura, que a culpa era dela, e que a sua 
intenção era boa, era restituir-lhe a posse de si mesma.  

— Mas, se você acha que a aborreço, não venha mais comigo, concluiu Sofia.  

E, inclinando-se um pouco:  

— Olha o ministro da justiça.  

Mariana não teve remédio senão ver o ministro da justiça. Este aguentava o discurso do 
orador, um governista, que provava a conveniência dos tribunais correcionais, e, 
incidentemente, compendiava a antiga legislação colonial. Nenhum aparte; um silêncio 
resignado, polido, discreto e cauteloso. Mariana passeava os olhos de um lado para outro, 
sem interesse; Sofia dizia-lhe muitas coisas, para dar saída a uma porção de gestos 
graciosos. No fim de quinze minutos agitou-se a câmara, graças a uma expressão do orador 
e uma réplica da oposição. Trocaram-se apartes, os segundos mais bravos que os 
primeiros, e seguiu-se um tumulto, que durou perto de um quarto de hora.  

Essa diversão não o foi para Mariana, cujo espírito, plácido e uniforme, ficou atarantado no 
meio de tanta e tão inesperada agitação. Ela chegou a levantar-se para sair; mas, sentou-se 
outra vez. Já agora estava disposta a ir ao fim, arrependida e resoluta a chorar só consigo 
as suas mágoas conjugais. A dúvida começou mesmo a entrar nela. Tinha razão no pedido 
ao marido; mas era caso de doer-se tanto? era razoável o espalhafato? Certamente que as 
ironias dele foram cruéis; mas, em suma, era a primeira vez que ela lhe batera o pé, e, 
naturalmente, a novidade irritou-o. De qualquer modo, porém, fora um erro ir revelar tudo 
à amiga. Sofia iria talvez contá-lo a outras... Esta ideia trouxe um calafrio a Mariana; a 
indiscrição da amiga era certa; tinha-lhe ouvido uma porção de histórias de chapéus 
masculinos e femininos, coisa mais grave do que uma simples briga de casados. Mariana 
sentiu necessidade de lisonjeá-la, e cobriu a sua impaciência e zanga com uma máscara de 
docilidade hipócrita. Começou a sorrir também, a fazer algumas observações, a respeito de 
um ou outro deputado, e assim chegaram ao fim do discurso e da sessão.  

Eram quatro horas dadas. — Toca a recolher, disse Sofia; e Mariana concordou que sim, 
mas sem impaciência, e ambas tornaram a subir a rua do Ouvidor. A rua, a entrada no 
bonde completaram a fadiga do espírito de Mariana, que afinal respirou quando viu que ia 
caminho de casa. Pouco antes de apear-se a outra, pediu-lhe que guardasse segredo sobre o 
que lhe contara; Sofia prometeu que sim.  
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Mariana respirou. A rola estava livre do gavião. Levava a alma doente dos encontrões, 
vertiginosa da diversidade de coisas e pessoas. Tinha necessidade de equilíbrio e saúde. A 
casa estava perto; à medida que ia vendo as outras casas e chácaras próximas, Mariana 
sentia-se restituída a si mesma. Chegou finalmente; entrou no jardim, respirou. Era aquele 
o seu mundo; menos um vaso, que o jardineiro trocara de lugar.  

— João, bota este vaso onde estava antes, disse ela.  

Tudo o mais estava em ordem, a sala de entrada, a de visitas, a de jantar, os seus quartos, 
tudo. Mariana sentou-se primeiro, em diferentes lugares, olhando bem para todas as 
coisas, tão quietas e ordenadas. Depois de uma manhã inteira de perturbação e variedade, 
a monotonia trazia-lhe um grande bem, e nunca lhe pareceu tão deliciosa. Na verdade, 
fizera mal... Quis recapitular os sucessos e não pôde; a alma espreguiçava-se toda naquela 
uniformidade caseira. Quando muito, pensou na figura do Viçoso, que achava agora 
ridícula, e era injustiça. Despiu-se lentamente, com amor, indo certeira a cada objeto. Uma 
vez despida, pensou outra vez na briga com o marido. Achou que, bem pesadas as coisas, a 
principal culpa era dela. Que diabo de teima por causa de um chapéu, que o marido usava 
há tantos anos? Também o pai era exigente demais...  

— Vou ver a cara com que ele vem, pensou ela.  

Eram cinco e meia; não tardaria muito. Mariana foi à sala da frente, espiou pela vidraça, 
prestou o ouvido ao bonde, e nada. Sentou-se ali mesmo com o Ivanhoe nas palmas, 
querendo ler e não lendo nada. Os olhos iam até o fim da página, e tornavam ao princípio, 
em primeiro lugar, porque não apanhavam o sentido, em segundo lugar, porque uma ou 
outra vez desviavam-se para saborear a correção das cortinas ou qualquer outra feição 
particular da sala. Santa monotonia, tu a acalentavas no teu regaço eterno.  

Enfim, parou um bonde; apeou-se o marido; rangeu a porta de ferro do jardim. Mariana foi 
à vidraça, e espiou. Conrado entrava lentamente, olhando para a direita e a esquerda, com 
o chapéu na cabeça, não o famoso chapéu do costume, porém outro, o que a mulher lhe 
tinha pedido de manhã. O espírito de Mariana recebeu um choque violento, igual ao que 
lhe dera o vaso do jardim trocado, — ou ao que lhe daria uma lauda de Voltaire entre as 
folhas da Moreninha ou de Ivanhoe... Era a nota desigual no meio da harmoniosa sonata 
da vida. Não, não podia ser esse chapéu. Realmente, que mania a dela exigir que ele 
deixasse o outro que lhe ficava tão bem? E que não fosse o mais próprio, era o de longos 
anos; era o que quadrava à fisionomia do marido... Conrado entrou por uma porta lateral. 
Mariana recebeu-o nos braços.  

— Então, passou? perguntou ele, enfim, cingindo-lhe a cintura.  

— Escuta uma coisa, respondeu ela com uma carícia divina, bota fora esse; antes o outro. 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D. Benedita!
UM RETRATO 

[Papéis Avulsos (1882); A Estação, abril-junho de 1882]"

"
"

I 

"
A coisa mais árdua do mundo, depois do ofício de governar, seria dizer a idade exata de D. 
Benedita. Uns davam-lhe quarenta anos, outros quarenta e cinco, alguns trinta e seis. Um 
corretor de fundos descia aos vinte e nove; mas esta opinião, eivada de intenções ocultas, 
carecia daquele cunho de sinceridade que todos gostamos de achar nos conceitos 
humanos. Nem eu a cito, senão para dizer, desde logo, que D. Benedita foi sempre um 
padrão de bons costumes. A astúcia do corretor não fez mais do que indigná-la, embora 
momentaneamente; digo momentaneamente. Quanto às outras conjeturas, oscilando entre 
os trinta e seis e os quarenta e cinco, não desdiziam das feições de D. Benedita, que eram 
maduramente graves e juvenilmente graciosas. Mas, se alguma coisa admira é que 
houvesse suposições neste negócio, quando bastava interrogá-la para saber a verdade 
verdadeira.  

D. Benedita fez quarenta e dois anos no domingo dezenove de setembro de 1869. São seis 
horas da tarde; a mesa da família está ladeada de parentes e amigos, em número de vinte 
ou vinte e cinco pessoas. Muitas dessas estiveram no jantar de 1868, no de 1867 e no de 
1866, e ouviram sempre aludir francamente à idade da dona da casa. Além disso, veem-se 
ali, à mesa, uma moça e um rapaz, seus filhos; este é, decerto, no tamanho e nas maneiras, 
um tanto menino; mas a moça, Eulália, contando dezoito anos, parece ter vinte e um, tal é 
a severidade dos modos e das feições.  

A alegria dos convivas, a excelência do jantar, certas negociações matrimoniais incumbidas 
ao cônego Roxo, aqui presente, e das quais se falará mais abaixo, as boas qualidades da 
dona da casa, tudo isso dá à festa um caráter íntimo e feliz. O cônego levanta-se para 
trinchar o peru. D. Benedita acatava esse uso nacional das casas modestas de confiar o 
peru a um dos convivas, em vez de o fazer retalhar fora da mesa por mãos servis, e o 
cônego era o pianista daquelas ocasiões solenes. Ninguém conhecia melhor a anatomia do 
animal, nem sabia operar com mais presteza. Talvez, — e este fenômeno fica para os 
entendidos, — talvez a circunstância do canonicato aumentasse ao trinchante, no espírito 
dos convivas, uma certa soma de prestígio, que ele não teria, por exemplo, se fosse um 
simples estudante de matemáticas, ou um amanuense de secretaria. Mas, por outro lado, 
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um estudante ou um amanuense, sem a lição do longo uso, poderia dispor da arte 
consumada do cônego? É outra questão importante.  

Venhamos, porém, aos demais convivas, que estão parados, conversando; reina o 
burburinho próprio dos estômagos meio regalados, o riso da natureza que caminha para a 
repleção; é um instante de repouso.  

D. Benedita fala, como as suas visitas, mas não fala para todas, senão para uma, que está 
sentada ao pé dela. Essa é uma senhora gorda, simpática, muito risonha, mãe de um 
bacharel de vinte e dois anos, o Leandrinho, que está sentado defronte delas. D. Benedita 
não se contenta de falar à senhora gorda, tem uma das mãos desta entre as suas; e não se 
contenta de lhe ter presa a mão, fita-lhe uns olhos namorados, vivamente namorados. Não 
os fita, note-se bem, de um modo persistente e longo, mas inquieto, miúdo, repetido, 
instantâneo. Em todo caso, há muita ternura naquele gesto; e, dado que não a houvesse, 
não se perderia nada, porque D. Benedita repete com a boca a D. Maria dos Anjos tudo o 
que com os olhos lhe tem dito: — que está encantada, que considera uma fortuna conhecê-
la, que é muito simpática, muito digna, que traz o coração nos olhos, etc., etc., etc. Uma de 
suas amigas diz-lhe, rindo, que está com ciúmes.  

— Que arrebente! responde ela, rindo também.  

E voltando-se para a outra:  

— Não acha? ninguém deve meter-se com a nossa vida.  

E aí tornavam as finezas, os encarecimentos, os risos, as ofertas, mais isto, mais aquilo, — 
um projeto de passeio, outro de teatro, e promessas de muitas visitas, tudo com tamanha 
expansão e calor, que a outra palpitava de alegria e reconhecimento.  

O peru está comido. D. Maria dos Anjos faz um sinal ao filho; este levanta-se e pede que o 
acompanhem em um brinde:  

— Meus senhores, é preciso desmentir esta máxima dos franceses: — les absents ont tort. 
Bebamos a alguém que está longe, muito longe, no espaço, mas perto, muito perto, no 
coração de sua digna esposa: — bebamos ao ilustre desembargador Proença.  

A assembleia não correspondeu vivamente ao brinde; e para compreendê-lo basta ver o 
rosto triste da dona da casa. Os parentes e os mais íntimos disseram baixinho entre si que 
o Leandrinho fora estouvado; enfim, bebeu-se, mas sem estrépito; ao que parece, para não 
avivar a dor de D. Benedita. Vã precaução! D. Benedita, não podendo conter-se, deixou 
rebentarem-lhe as lágrimas, levantou-se da mesa, retirou-se da sala. D. Maria dos Anjos 
acompanhou-a. Sucedeu um silêncio mortal entre os convivas. Eulália pediu a todos que 
continuassem, que a mãe voltava já.  

— Mamãe é muito sensível, disse ela, e a ideia de que papai está longe de nós...  
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O Leandrinho, consternado, pediu desculpa a Eulália. Um sujeito, ao lado dele, explicou-
lhe que D. Benedita não podia ouvir falar do marido sem receber um golpe no coração — e 
chorar logo; ao que o Leandrinho acudiu dizendo que sabia da tristeza dela, mas estava 
longe de supor que o seu brinde tivesse tão mau efeito.  

— Pois era a coisa mais natural, explicou o sujeito, porque ela morre pelo marido.  

— O cônego, acudiu Leandrinho, disse-me que ele foi para o Pará há uns dois anos...  

— Dois anos e meio; foi nomeado desembargador pelo ministério Zacarias. Ele queria a 
relação de São Paulo, ou da Bahia; mas não pôde ser e aceitou a do Pará.  

— Não voltou mais?  

— Não voltou.  

— D. Benedita naturalmente tem medo de embarcar...  

— Creio que não. Já foi uma vez à Europa. Se bem me lembro, ela ficou para arranjar 
alguns negócios de família; mas foi ficando, ficando, e agora...  

— Mas era muito melhor ter ido em vez de padecer assim... Conhece o marido?  

— Conheço; um homem muito distinto, e ainda moço, forte; não terá mais de quarenta e 
cinco anos. Alto, barbado, bonito. Aqui há tempos disse-se que ele não teimava com a 
mulher, porque estava lá de amores com uma viúva.  

— Ah!  

— E houve até quem viesse contá-lo a ela mesma. Imagine como a pobre senhora ficou! 
Chorou uma noite inteira, no dia seguinte não quis almoçar, e deu todas as ordens para 
seguir no primeiro vapor.  

— Mas não foi?  

— Não foi; desfez a viagem daí a três dias.  

D. Benedita voltou nesse momento, pelo braço de D. Maria dos Anjos. Trazia um sorriso 
envergonhado; pediu desculpa da interrupção, e sentou-se com a recente amiga ao lado, 
agradecendo os cuidados que lhe deu, pegando-lhe outra vez na mão.  

— Vejo que me quer bem, disse ela.  

— A senhora merece, disse D. Maria dos Anjos.  

— Mereço? inquiriu ela entre desvanecida e modesta.  



Página �  de �59 72
E declarou que não, que a outra é que era boa, um anjo, um verdadeiro anjo; palavra que 
ela sublinhou com o mesmo olhar namorado, não persistente e longo, mas inquieto e 
repetido. O cônego, pela sua parte, com o fim de apagar a lembrança do incidente, 
procurou generalizar a conversa, dando-lhe por assunto a eleição do melhor doce. Os 
pareceres divergiram muito. Uns acharam que era o de coco, outros o de caju, alguns o de 
laranja, etc. Um dos convivas, o Leandrinho, autor do brinde, dizia com os olhos, — não 
com a boca, — e dizia-o de um modo astucioso, que o melhor doce eram as faces de Eulália, 
um doce moreno, corado; dito que a mãe dele interiormente aprovava, e que a mãe dela 
não podia ver, tão entregue estava à contemplação da recente amiga. Um anjo, um 
verdadeiro anjo!  

"
"
"

II 

"
D. Benedita levantou-se, no dia seguinte, com a ideia de escrever uma carta ao marido, 
uma longa carta em que lhe narrasse a festa da véspera, nomeasse os convivas e os pratos, 
descrevesse a recepção noturna, e, principalmente, desse notícia das novas relações com D. 
Maria dos Anjos. A mala fechava-se às duas horas da tarde, D. Benedita acordara às nove, 
e, não morando longe (morava no Campo da Aclamação), um escravo levaria a carta ao 
correio muito a tempo. Demais, chovia; D. Benedita arredou a cortina da janela, deu com 
os vidros molhados; era uma chuvinha teimosa, o céu estava todo brochado de uma cor 
pardo-escura, malhada de grossas nuvens negras. Ao longe, viu flutuar e voar o pano que 
cobria o balaio que uma preta levava à cabeça: concluiu que ventava. Magnífico dia para 
não sair, e, portanto, escrever uma carta, duas cartas, todas as cartas de uma esposa ao 
marido ausente. Ninguém viria tentá-la.  

Enquanto ela compõe os babadinhos e rendas do roupão branco, um roupão de cambraia 
que o desembargador lhe dera em 1862, no mesmo dia aniversário, 19 de setembro, 
convido a leitora a observar-lhe as feições. Vê que não lhe dou Vênus; também não lhe dou 
Medusa. Ao contrário de Medusa, nota-se-lhe o alisado simples do cabelo, preso sobre a 
nuca. Os olhos são vulgares, mas têm uma expressão bonachã. A boca é daquelas que, 
ainda não sorrindo, são risonhas, e tem esta outra particularidade, que é uma boca sem 
remorsos nem saudades: podia dizer sem desejos, mas eu só digo o que quero, e só quero 
falar das saudades e dos remorsos. Toda essa cabeça, que não entusiasma, nem repele, 
assenta sobre um corpo antes alto do que baixo, e não magro nem gordo, mas fornido na 
proporção da estatura. Para que falar-lhe das mãos? Há de admirá-las logo, ao travar da 
pena e do papel, com os dedos afilados e vadios, dois deles ornados de cinco ou seis anéis.  
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Creio que é bastante ver o modo por que ela compõe as rendas e os babadinhos do roupão 
para compreender que é uma senhora caprichosa, amiga do arranjo das coisas e de si 
mesma. Noto que rasgou agora o babadinho do punho esquerdo, mas é porque, sendo 
também impaciente, não podia mais “com a vida deste diabo”. Essa foi a sua expressão, 
acompanhada logo de um “Deus me perdoe!” que inteiramente lhe extraiu o veneno. Não 
digo que ela bateu com o pé, mas adivinha-se, por ser um gesto natural de algumas 
senhoras irritadas. Em todo caso, a cólera durou pouco mais de meio minuto. D. Benedita 
foi à caixinha de costura para dar um ponto no rasgão, e contentou-se com um alfinete. O 
alfinete caiu no chão, ela abaixou-se a apanhá-lo. Tinha outros, é verdade, muitos outros, 
mas não achava prudente deixar alfinetes no chão. Abaixando-se, aconteceu-lhe ver a 
ponta da chinela, na qual pareceu-lhe descobrir um sinal branco; sentou-se na cadeira que 
tinha perto, tirou a chinela, e viu o que era: era um roidinho de barata. Outra raiva de D. 
Benedita, porque a chinela era muito galante, e fora-lhe dada por uma amiga do ano 
passado. Um anjo, um verdadeiro anjo! D. Benedita fitou os olhos irritados no sinal 
branco; felizmente a expressão bonachã deles não era tão bonachã que se deixasse eliminar 
de todo por outras expressões menos passivas, e retomou o seu lugar. D. Benedita entrou a 
virar e revirar a chinela, e a passá-la de uma para outra mão, a princípio com amor, logo 
depois maquinalmente, até que as mãos pararam de todo, a chinela caiu no regaço, e D. 
Benedita ficou a olhar para o ar, parada, fixa. Nisto o relógio da sala de jantar começou a 
bater horas. D. Benedita logo às primeiras duas estremeceu:  

— Jesus! Dez horas!  

E, rápida, calçou a chinela, consertou depressa o punho do roupão, e dirigiu-se à 
escrivaninha, para começar a carta. Escreveu, com efeito, a data, e um: — “Meu ingrato 
marido”; enfim, mal traçara estas linhas: — “Você lembrou-se ontem de mim? Eu...”, 
quando Eulália lhe bateu à porta, bradando:  

— Mamãe, mamãe, são horas de almoçar.  

D. Benedita abriu a porta, Eulália beijou-lhe a mão, depois levantou as suas ao céu:  

— Meu Deus! que dorminhoca!  

— O almoço está pronto?  

— Há que séculos!  

— Mas eu tinha dito que hoje o almoço era mais tarde... Estava escrevendo a teu pai. 

Olhou alguns instantes para a filha, como desejosa de lhe dizer alguma coisa grave, ao 
menos difícil, tal era a expressão indecisa e séria dos olhos. Mas não chegou a dizer nada; a 
filha repetiu que o almoço estava na mesa, pegou-lhe do braço e levou-a.  

Deixemo-las almoçar à vontade; descansemos nessa outra sala, a de visitas, sem aliás 
inventariar os móveis dela, como o não fizemos em nenhuma outra sala ou quarto. Não é 
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que eles não prestem, ou sejam de mau gosto; ao contrário, são bons. Mas a impressão 
geral que se recebe é esquisita, como se ao trastejar daquela casa houvesse presidido um 
plano truncado, ou uma sucessão de planos truncados. Mãe, filha e filho almoçaram. 
Deixemos o filho, que nos não importa, um pirralho de doze anos, que parece ter oito, tão 
mofino é ele. Eulália interessa-nos, não só pelo que vimos de relance no capítulo passado, 
como porque, ouvindo a mãe falar em D. Maria dos Anjos e no Leandrinho, ficou muito 
séria e, talvez, um pouco amuada. D. Benedita percebeu que o assunto não era aprazível à 
filha, e recuou da conversa, como alguém que desanda uma rua para evitar um importuno; 
recuou e ergueu-se; a filha veio com ela para a sala de visitas.  

Eram onze horas menos um quarto. D. Benedita conversou com a filha até depois do meio-
dia, para ter tempo de descansar o almoço e escrever a carta. Sabem que a mala fecha às 
duas horas. De fato, alguns minutos, poucos, depois do meio-dia, D. Benedita disse à filha 
que fosse estudar piano, porque ela ia acabar a carta. Saiu da sala; Eulália foi à janela, 
relanceou a vista pelo Campo, e, se lhes disser que com uma pontazinha de tristeza nos 
olhos, podem crer que é a pura verdade. Não era, todavia, a tristeza dos débeis ou dos 
indecisos; era a tristeza dos resolutos, a quem dói de antemão um ato pela mortificação 
que há de trazer a outros, e que, não obstante, juram a si mesmos praticá-lo, e praticam. 
Convenho que nem todas essas particularidades podiam estar nos olhos de Eulália, mas 
por isso mesmo é que as histórias são contadas por alguém, que se incumbe de preencher 
as lacunas e divulgar o escondido. Que era uma tristeza máscula, era; — e que daí a pouco 
os olhos sorriam de um sinal de esperança, também não é mentira.  

— Isto acaba, murmurou ela, vindo para dentro.  

Justamente nessa ocasião parava um carro à porta, apeava-se uma senhora, ouvia-se a 
campainha da escada, descia um moleque a abrir a cancela, e subia as escadas D. Maria dos 
Anjos. D. Benedita, quando lhe disseram quem era, largou a pena, alvoroçada; vestiu-se à 
pressa, calçou-se, e foi à sala.  

— Com este tempo! exclamou. Ah! isto é que é querer bem à gente!  

— Vim sem esperar pela sua visita, só para mostrar que não gosto de cerimônias, e que 
entre nós deve haver a maior liberdade.  

Vieram os cumprimentos de estilo, as palavrinhas doces, os afagos da véspera. D. Benedita 
não se fartava de dizer que a visita naquele dia era uma grande fineza, uma prova de 
verdadeira amizade; mas queria outra, acrescentou daí a um instante, que D. Maria dos 
Anjos ficasse para jantar. Esta desculpou-se, alegando que tinha de ir a outras partes; 
demais, essa era a prova que lhe pedia, — a de ir jantar à casa dela primeiro.  

D. Benedita não hesitou, prometeu que sim, naquela mesma semana.  

— Estava agora mesmo escrevendo o seu nome, continuou.  

— Sim?  
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— Estou escrevendo a meu marido, e falo da senhora. Não lhe repito o que escrevi, mas 
imagine que falei muito mal da senhora, que era antipática, insuportável, maçante, 
aborrecida... Imagine!  

— Imagino, imagino. Pode acrescentar que, apesar de ser tudo isso, e mais alguma coisa, 
apresento-lhe os meus respeitos.  

— Como ela tem graça para dizer as coisas! comentou D. Benedita olhando para a filha.  

Eulália sorriu sem convicção. Sentada na cadeira fronteira à mãe, ao pé da outra ponta do 
sofá em que estava D. Maria dos Anjos, Eulália dava à conversação das duas a soma de 
atenção que a cortesia lhe impunha, e nada mais. Chegava a parecer aborrecida; cada 
sorriso que lhe abria a boca era de um amarelo pálido, um sorriso de favor. Uma das 
tranças, — era de manhã, trazia o cabelo em duas tranças caídas pelas costas abaixo, — 
uma delas servia-lhe de pretexto a alhear-se de quando em quando, porque puxava-a para 
a frente e contava-lhe os fios do cabelo, — ou parecia contá-los. Assim o creu D. Maria dos 
Anjos, quando lhe lançou uma ou duas vezes os olhos, curiosa, desconfiada. D. Benedita é 
que não via nada; via a amiga, a feiticeira, como lhe chamou duas ou três vezes, — 
“feiticeira como ela só”.  

— Já!  

D. Maria dos Anjos explicou que tinha de ir a outras visitas; mas foi obrigada a ficar ainda 
alguns minutos, a pedido da amiga. Como trouxesse um mantelete de renda preta, muito 
elegante, D. Benedita disse que tinha um igual e mandou buscá-lo. Tudo demoras. Mas a 
mãe do Leandrinho estava tão contente! D. Benedita enchia-lhe o coração; achava nela 
todas as qualidades que melhor se ajustavam à sua alma e aos seus costumes, ternura, 
confiança, entusiasmo, simplicidade, uma familiaridade cordial e pronta. Veio o mantelete; 
vieram oferecimentos de alguma coisa, um doce, um licor, um refresco; D. Maria dos Anjos 
não aceitou nada mais do que um beijo e a promessa de que iriam jantar com ela naquela 
semana.  

— Quinta-feira, disse D. Benedita.  

— Palavra?  

— Palavra.  

— Que quer que lhe faça se não for? Há de ser um castigo bem forte.  

— Bem forte? Não me fale mais.  

D. Maria dos Anjos beijou com muita ternura a amiga; depois abraçou e beijou também a 
Eulália, mas a efusão era muito menor de parte a parte. Uma e outra mediam-se, 
estudavam-se, começavam a compreender-se. D. Benedita levou a amiga até o patamar da 
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escada, depois foi à janela para vê-la entrar no carro; a amiga, depois de entrar no carro, 
pôs a cabeça de fora, olhou para cima, e disse-lhe adeus, com a mão.  

— Não falte, ouviu?  

— Quinta-feira.  

Eulália já não estava na sala; D. Benedita correu a acabar a carta. Era tarde; não relatara o 
jantar da véspera, nem já agora podia fazê-lo. Resumiu tudo; encareceu muito as novas 
relações; enfim, escreveu estas palavras:  

“O Cônego Roxo falou-me em casar Eulália com o filho de D. Maria dos Anjos; é um moço 
formado em direito este ano; é conservador, e espera uma promotoria, agora, se o Itaboraí 
não deixar o ministério. Eu acho que o casamento é o melhor possível. O Dr. Leandrinho (é 
o nome dele) é muito bem-educado; fez um brinde a você, cheio de palavras tão bonitas, 
que eu chorei. Eu não sei se Eulália quererá ou não; desconfio de outro sujeito que outro 
dia esteve conosco nas Laranjeiras. Mas você que pensa? Devo limitar-me a aconselhá-la, 
ou impor-lhe a nossa vontade? Eu acho que devo usar um pouco de minha autoridade; mas 
não quero fazer nada sem que você me diga. O melhor seria se você viesse cá.”  

Acabou e fechou a carta; Eulália entrou nessa ocasião, ela deu-lha para mandar, sem 
demora, ao correio; e a filha saiu com a carta sem saber que tratava dela e do seu futuro. D. 
Benedita deixou-se cair no sofá, cansada, exausta. A carta era muito comprida apesar de 
não dizer tudo; e era-lhe tão enfadonho escrever cartas compridas!  

"
"
"

III 

"
Era-lhe tão enfadonho escrever cartas compridas! Esta palavra, fecho do capítulo passado, 
explica a longa prostração de D. Benedita. Meia hora depois de cair no sofá, ergueu-se um 
pouco, e percorreu o gabinete com os olhos, como procurando alguma coisa. Essa coisa era 
um livro. Achou o livro, e podia dizer achou os livros, pois nada menos de três estavam ali, 
dois abertos, um marcado em certa página, todos em cadeiras. Eram três romances que D. 
Benedita lia ao mesmo tempo. Um deles, note-se, custou-lhe não pouco trabalho. Deram-
lhe notícia na rua, perto de casa, com muitos elogios; chegara da Europa na véspera. D. 
Benedita ficou tão entusiasmada, que, apesar de ser longe e tarde, arrepiou caminho e foi 
ela mesmo comprá-lo, correndo nada menos de três livrarias. Voltou ansiosa, namorada do 
livro, tão namorada que abriu as folhas, jantando, e leu os cinco primeiros capítulos 
naquela mesma noite. Sendo preciso dormir, dormiu; no dia seguinte não pôde continuar, 



Página �  de �64 72
depois esqueceu-o. Agora, porém, passados oito dias, querendo ler alguma coisa, 
aconteceu-lhe justamente achá-lo à mão.  

— Ah!  

E ei-la que torna ao sofá, que abre o livro com amor, que mergulha o espírito, os olhos e o 
coração na leitura tão desastradamente interrompida. D. Benedita ama os romances, é 
natural; e adora os romances bonitos, é naturalíssimo. Não admira que esqueça tudo para 
ler este; tudo, até a lição de piano da filha, cujo professor chegou e saiu, sem que ela fosse à 
sala. Eulália despediu-se do professor; depois foi ao gabinete, abriu a porta, caminhou pé 
ante pé até o sofá, e acordou a mãe com um beijo.  

— Dorminhoca!  

— Ainda chove?  

— Não, senhora; agora parou.  

— A carta foi?  

— Foi; mandei o José a toda a pressa. Aposto que mamãe esqueceu-se de dar lembranças a 
papai? Pois olhe, eu não me esqueço nunca.  

D. Benedita bocejou. Já não pensava na carta; pensava no colete que encomendara à 
Charavel, um colete de barbatanas mais moles do que o último. Não gostava de barbatanas 
duras; tinha o corpo mui sensível. Eulália falou ainda algum tempo do pai, mas calou-se 
logo, e vendo no chão o livro aberto, o famoso romance, apanhou-o, fechou-o, pô-lo em 
cima da mesa. Nesse momento vieram trazer uma carta a D. Benedita; era do cônego Roxo, 
que mandava perguntar se estavam em casa naquele dia, porque iria ao enterro dos ossos.  

— Pois não! bradou D. Benedita; estamos em casa, venha, pode vir.  

Eulália escreveu o bilhetinho de resposta. Daí a três quartos de hora fazia o cônego a sua 
entrada na sala de D. Benedita. Era um bom homem o cônego, velho amigo daquela casa, 
na qual, além de trinchar o peru nos dias solenes, como vimos, exercia o papel de 
conselheiro, e exercia-o com lealdade e amor. Eulália, principalmente, merecia-lhe muito; 
vira-a pequena, galante, travessa, amiga dele, e criou-lhe uma afeição paternal, tão 
paternal que tomara a peito casá-la bem, e nenhum noivo melhor do que o Leandrinho, 
pensava o cônego. Naquele dia, a ideia de ir jantar com elas era antes um pretexto; o 
cônego queria tratar o negócio diretamente com a filha do desembargador. Eulália, ou 
porque adivinhasse isso mesmo, ou porque a pessoa do cônego lhe lembrasse o 
Leandrinho, ficou logo preocupada, aborrecida. 

Mas, preocupada ou aborrecida, não quer dizer triste ou desconsolada. Era resoluta, tinha 
têmpera, podia resistir, e resistiu, declarando ao cônego, quando ele naquela noite lhe 
falou do Leandrinho, que absolutamente não queria casar.  
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— Palavra de moça bonita?  

— Palavra de moça feia.  

— Mas, por quê?  

— Porque não quero.  

— E se mamãe quiser?  

— Não quero eu.  

— Mau! isso não é bonito, Eulália.  

Eulália deixou-se estar. O cônego ainda tornou ao assunto, louvou as qualidades do 
candidato, as esperanças da família, as vantagens do casamento; ela ouvia tudo, sem 
contestar nada. Mas quando o cônego formulava de um modo direto a questão, a resposta 
invariável era esta:  

— Já disse tudo.  

— Não quer?  

— Não.  

O desconsolo do bom cônego era profundo e sincero. Queria casá-la bem, e não achava 
melhor noivo. Chegou a interrogá-la discretamente, sobre se tinha alguma preferência em 
outra parte. Mas Eulália, não menos discretamente, respondia que não, que não tinha 
nada; não queria nada; não queria casar. Ele creu que era assim, mas receou também que 
não fosse assim; faltava-lhe o trato suficiente das mulheres para ler através de uma 
negativa. Quando referiu tudo a D. Benedita, esta ficou assombrada com os termos da 
recusa; mas tornou logo a si, e declarou ao padre que a filha não tinha vontade, faria o que 
ela quisesse, e ela queria o casamento.  

— Já agora nem espero resposta do pai, concluiu; declaro-lhe que ela há de casar. Quinta-
feira vou jantar com D. Maria dos Anjos, e combinaremos as coisas.  

— Devo dizer-lhe, ponderou o cônego, que D. Maria dos Anjos não deseja que se faça nada 
à força.  

— Qual força! Não é preciso força.  

O cônego refletiu um instante.  

— Em todo caso, não violentaremos qualquer outra afeição que ela possa ter, disse ele.  

D. Benedita não respondeu nada; mas consigo, no mais fundo de si mesma, jurou que, 
houvesse o que houvesse, acontecesse o que acontecesse, a filha seria nora de D. Maria dos 
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Anjos. E ainda consigo, depois de sair o cônego: — Tinha que ver! um tico de gente, com 
fumaças de governar a casa!  

A quinta-feira raiou. Eulália, — o tico de gente, — levantou-se fresca, lépida, loquaz, com 
todas as janelas da alma abertas ao sopro azul da manhã. A mãe acordou ouvindo um 
trecho italiano, cheio de melodia; era ela que cantava, alegre, sem afetação, com a 
indiferença das aves que cantam para si ou para os seus, e não para o poeta, que as ouve e 
traduz na língua imortal dos homens. D. Benedita afagara muito a ideia de a ver abatida, 
carrancuda, e gastara uma certa soma de imaginação em compor os seus modos, delinear 
os seus atos, ostentar energia e força. E nada! Em vez de uma filha rebelde, uma criatura 
gárrula e submissa. Era começar mal o dia; era sair aparelhada para destruir uma 
fortaleza, e dar com uma cidade aberta, pacífica, hospedeira, que lhe pedia o favor de 
entrar e partir o pão da alegria e da concórdia. Era começar o dia muito mal.  

A segunda causa do tédio de D. Benedita foi um ameaço de enxaqueca, às três horas da 
tarde; um ameaço, ou uma suspeita de possibilidade de ameaço. Chegou a transferir a 
visita, mas a filha ponderou que talvez a visita lhe fizesse bem, e em todo caso, era tarde 
para deixar de ir. D. Benedita não teve remédio, aceitou o reparo. Ao espelho, penteando-
se, esteve quase a dizer que definitivamente ficava: chegou a insinuá-lo à filha.  

— Mamãe veja que D. Maria dos Anjos conta com a senhora, disse-lhe Eulália.  

— Pois sim, redarguiu a mãe, mas não prometi ir doente.  

Enfim, vestiu-se, calçou as luvas, deu as últimas ordens; e devia doer-lhe muito a cabeça, 
porque os modos eram arrebitados, uns modos de pessoa constrangida ao que não quer. A 
filha animava-a muito, lembrava-lhe o vidrinho dos sais, instava que saíssem, descrevia a 
ansiedade de D. Maria dos Anjos, consultava de dois em dois minutos o pequenino relógio, 
que trazia na cintura, etc. Uma amofinação, realmente.  

— O que tu estás é me amofinando, disse-lhe a mãe.  

E saiu, saiu exasperada, com uma grande vontade de esganar a filha, dizendo consigo que a 
pior coisa do mundo era ter filhas. Os filhos ainda vá: criam-se, fazem carreira por si; mas 
as filhas! Felizmente, o jantar de D. Maria dos Anjos aquietou-a; e não digo que a enchesse 
de grande satisfação, porque não foi assim. Os modos de D. Benedita não eram os do 
costume; eram frios, secos, ou quase secos; ela, porém, explicou de si mesma a diferença, 
noticiando o ameaço da enxaqueca, notícia mais triste do que alegre, e que, aliás, alegrou a 
alma de D. Maria dos Anjos, por esta razão fina e profunda: antes a frieza da amiga fosse 
originada na doença do que na quebra do afeto. Demais, a doença não era grave. E que 
fosse grave! Não houve naquele dia mãos presas, olhos nos olhos, manjares comidos entre 
carícias mútuas; não houve nada do jantar de domingo. Um jantar apenas conversado; não 
alegre, conversado; foi o mais que alcançou o cônego. Amável cônego! As disposições de 
Eulália, naquele dia, cumularam-no de esperanças; o riso que brincava nela, a maneira 
expansiva da conversa, a docilidade com que se prestava a tudo, a tocar, a cantar, e o rosto 
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afável, meigo, com que ouvia e falava ao Leandrinho, tudo isso foi para a alma do cônego 
uma renovação de esperanças. Logo hoje é que D. Benedita estava doente! Realmente, era 
caiporismo.  

D. Benedita reanimou-se um pouco, à noite, depois do jantar. Conversou mais, discutiu um 
projeto de passeio ao Jardim Botânico, chegou mesmo a propor que fosse logo no dia 
seguinte; mas Eulália advertiu que era prudente esperar um ou dois dias até que os efeitos 
da enxaqueca desaparecessem de todo; e o olhar que mereceu à mãe, em troca do conselho, 
tinha a ponta aguda de um punhal. Mas a filha não tinha medo dos olhos maternos. De 
noite, ao despentear-se, recapitulando o dia, Eulália repetiu consigo a palavra que lhe 
ouvimos, dias antes, à janela:  

— Isto acaba.  

E, satisfeita de si, antes de dormir, puxou uma certa gaveta, tirou uma caixinha, abriu-a, 
aventou um cartão de alguns centímetros de altura, — um retrato. Não era retrato de 
mulher, não só por ter bigodes, como por estar fardado; era, quando muito, um oficial de 
marinha. Se bonito ou feio, é matéria de opinião. Eulália achava-o bonito; a prova é que o 
beijou, não digo uma vez, mas três. Depois mirou-o, com saudade, tornou a fechá-lo e 
guardá-lo.  

Que fazias tu, mãe cautelosa e ríspida, que não vinhas arrancar às mãos e à boca da filha 
um veneno tão sutil e mortal? D. Benedita, à janela, olhava a noite, entre as estrelas e os 
lampiões de gás, com a imaginação vagabunda, inquieta, roída de saudades e desejos. O dia 
tinha-lhe saído mal, desde manhã. D. Benedita confessava, naquela doce intimidade da 
alma consigo mesma, que o jantar de D. Maria dos Anjos não prestara para nada, e que a 
própria amiga não estava provavelmente nos seus dias de costume. Tinha saudades, não 
sabia bem de quê, e desejos, que ignorava. De quando em quando, bocejava ao modo 
preguiçoso e arrastado dos que caem de sono; mas se alguma coisa tinha era fastio, — 
fastio, impaciência, curiosidade. D. Benedita cogitou seriamente em ir ter com o marido; e 
tão depressa a ideia do marido lhe penetrou no cérebro, como se lhe apertou o coração de 
saudades e remorsos, e o sangue pulou-lhe num tal ímpeto de ir ver o desembargador que, 
se o paquete do Norte estivesse na esquina da rua e as malas prontas, ela embarcaria logo e 
logo. Não importa; o paquete devia estar prestes a sair, oito ou dez dias; era o tempo de 
arranjar as malas. Iria por três meses somente, não era preciso levar muita coisa. Ei-la que 
se consola da grande cidade fluminense, da similitude dos dias, da escassez das coisas, da 
persistência das caras, da mesma fixidez das modas, que era um dos seus árduos 
problemas: — por que é que as modas hão de durar mais de quinze dias?  

— Vou, não há que ver, vou ao Pará, disse ela a meia voz.  

Com efeito, no dia seguinte, logo de manhã, comunicou a resolução à filha, que a recebeu 
sem abalo. Mandou ver as malas que tinha, achou que era preciso mais uma, calculou o 
tamanho, e determinou comprá-la. Eulália, por uma inspiração súbita:  
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— Mas, mamãe, nós não vamos por três meses?  

— Três... ou dois.  

— Pois, então, não vale a pena. As duas malas chegam.  

— Não chegam.  

— Bem; se não chegarem, pode-se comprar na véspera. E mamãe mesmo escolhe; é melhor 
do que mandar esta gente que não sabe nada.  

D. Benedita achou a reflexão judiciosa, e guardou o dinheiro. A filha sorriu para dentro. 
Talvez repetisse consigo a famosa palavra da janela: — Isto acaba. A mãe foi cuidar dos 
arranjos, escolha de roupa, lista das coisas que precisava comprar, um presente para o 
marido, etc. Ah! Que alegria que ele ia ter! Depois do meio-dia saíram para fazer 
encomendas, visitas, comprar as passagens, quatro passagens; levavam uma escrava 
consigo. Eulália ainda tentou arredá-la da ideia, propondo a transferência da viagem; mas 
D. Benedita declarou peremptoriamente que não. No escritório da Companhia de Paquetes 
disseram-lhe que o do Norte saía na sexta-feira da outra semana. Ela pediu as quatro 
passagens; abriu a carteirinha, tirou uma nota, depois duas, refletiu um instante.  

— Basta vir na véspera, não?  

— Basta, mas pode não achar mais.  

— Bem; o senhor guarde os bilhetes: eu mando buscar.  

— O seu nome?  

— O nome? O melhor é não tomar o nome; nós viremos três dias antes de sair o vapor. 
Naturalmente ainda haverá bilhetes.  

— Pode ser.  

— Há de haver.  

Na rua, Eulália observou que era melhor ter comprado logo os bilhetes; e, sabendo-se que 
ela não desejava ir para o Norte nem para o Sul, salvo na fragata em que embarcasse o 
original do retrato da véspera, há de supor-se que a reflexão da moça era profundamente 
maquiavélica. Não digo que não. D. Benedita, entretanto, noticiou a viagem aos amigos e 
conhecidos, nenhum dos quais a ouviu espantado. Um chegou a perguntar-lhe se, enfim, 
daquela vez era certo. D. Maria dos Anjos, que sabia da viagem pelo cônego, se alguma 
coisa a assombrou, quando a amiga se despediu dela, foram as atitudes geladas, o olhar 
fixo no chão, o silêncio, a indiferença. Uma visita de dez minutos apenas, durante os quais 
D. Benedita disse quatro palavras no princípio: — Vamos para o Norte. E duas no fim: — 
Passe bem. E os beijos? Dois tristes beijos de pessoa morta.  
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A viagem não se fez por um motivo supersticioso. D. Benedita, no domingo à noite, 
advertiu que o paquete seguia na sexta-feira, e achou que o dia era mau. Iriam no outro 
paquete. Não foram no outro; mas desta vez os motivos escapam inteiramente ao alcance 
do olhar humano, e o melhor alvitre em tais casos é não teimar com o impenetrável. A 
verdade é que D. Benedita não foi, mas iria no terceiro paquete, a não ser um incidente que 
lhe trocou os planos.  

Tinha a filha inventado uma festa e uma amizade nova. A nova amizade era uma família do 
Andaraí; a festa não se sabe a que propósito foi, mas deve ter sido esplêndida, porque D. 
Benedita ainda falava dela três dias depois. Três dias! Realmente, era demais. Quanto à 
família, era impossível ser mais amável; ao menos, a impressão que deixou na alma de D. 
Benedita foi intensíssima. Uso este superlativo, porque ela mesma o empregou: é um 
documento humano.  

— Aquela gente? Oh! deixou-me uma impressão intensíssima.  

E toca a andar para Andaraí, namorada de D. Petronilha, esposa do conselheiro Beltrão, e 
de uma irmã dela, D. Maricota, que ia casar com um oficial de marinha, irmão de outro 
oficial de marinha, cujos bigodes, olhos, cara, porte, cabelos, são os mesmos do retrato que 
o leitor entreviu há tempos na gavetinha de Eulália. A irmã casada tinha trinta e dois anos, 
e uma seriedade, umas maneiras tão bonitas, que deixaram encantada a esposa do 
desembargador. Quanto à irmã solteira era uma flor, uma flor de cera, outra expressão de 
D. Benedita, que não altero com receio de entibiar a verdade.  

Um dos pontos mais obscuros desta curiosa história é a pressa com que as relações se 
travaram, e os acontecimentos se sucederam. Por exemplo, uma das pessoas que estiveram 
em Andaraí, com D. Benedita, foi o oficial de marinha retratado no cartão particular de 
Eulália, primeiro-tenente Mascarenhas, que o conselheiro Beltrão proclamou futuro 
almirante. Vede, porém, a perfídia do oficial: vinha fardado; e D. Benedita, que amava os 
espetáculos novos, achou-o tão distinto, tão bonito, entre os outros moços à paisana, que o 
preferiu a todos, e lho disse. O oficial agradeceu comovido. Ela ofereceu-lhe a casa; ele 
pediu-lhe licença para fazer uma visita.  

— Uma visita? Vá jantar conosco.  

Mascarenhas fez uma cortesia de aquiescência.  
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— Olhe, disse D. Benedita, vá amanhã.  

Mascarenhas foi, e foi mais cedo. D. Benedita falou-lhe da vida do mar; ele pediu-lhe a 
filha em casamento. D. Benedita ficou sem voz, pasmada. Lembrou-se, é verdade, que 
desconfiara dele, um dia, nas Laranjeiras; mas a suspeita acabara. Agora não os vira 
conversar nem olhar uma só vez. Em casamento! Mas seria mesmo em casamento? Não 
podia ser outra coisa; a atitude séria, respeitosa, implorativa do rapaz dizia bem que se 
tratava de um casamento. Que sonho! Convidar um amigo, e abrir a porta a um genro: era 
o cúmulo do inesperado. Mas o sonho era bonito; o oficial de marinha era um galhardo 
rapaz, forte, elegante, simpático, metia toda a gente no coração, e principalmente parecia 
adorá-la, a ela, D. Benedita. Que magnífico sonho! D. Benedita voltou do pasmo, e 
respondeu que sim, que Eulália era sua. Mascarenhas pegou-lhe na mão e beijou-a 
filialmente.  

— Mas o desembargador? disse ele.  

— O desembargador concordará comigo.  

Tudo andou assim depressa. Certidões passadas, banhos corridos, marcou-se o dia do 
casamento; seria vinte e quatro horas depois de recebida a resposta do desembargador. 
Que alegria a da boa mãe! que atividade no preparo do enxoval, no plano e nas 
encomendas da festa, na escolha dos convidados, etc.! Ela ia de um lado para outro, ora a 
pé, ora de carro, fizesse chuva ou sol. Não se detinha no mesmo objeto muito tempo; a 
semana do enxoval não era a do preparo da festa, nem a das visitas; alternava as coisas, 
voltava atrás, com certa confusão, é verdade. Mas aí estava a filha para suprir as faltas, 
corrigir os defeitos, cercear as demasias, tudo com a sua habilidade natural. Ao contrário 
de todos os noivos, este não as importunava; não jantava todos os dias com elas, segundo 
lhe pedia a dona da casa; jantava aos domingos, e visitava-as uma vez por semana. Matava 
as saudades por meio de cartas, que eram contínuas, longas e secretas, como no tempo do 
namoro. D. Benedita não podia explicar uma tal esquivança, quando ela morria por ele; e 
então vingava-se da esquisitice, morrendo ainda mais, e dizendo dele por toda a parte as 
mais belas coisas do mundo.  

— Uma pérola! uma pérola!  

— E um bonito rapaz, acrescentavam.  

— Não é? De truz.  

A mesma coisa repetia ao marido nas cartas que lhe mandava, antes e depois de receber a 
resposta da primeira. A resposta veio; o desembargador deu o seu consentimento, 
acrescentando que lhe doía muito não poder vir assistir às bodas, por achar-se um tanto 
adoentado; mas abençoava de longe os filhos, e pedia o retrato do genro.  

Cumpriu-se o acordo à risca. Vinte e quatro horas depois de recebida a resposta do Pará 
efetuou-se o casamento, que foi uma festa admirável, esplêndida, no dizer de D. Benedita, 
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quando a contou a algumas amigas. Oficiou o cônego Roxo, e claro é que D. Maria dos 
Anjos não esteve presente, e menos ainda o filho. Ela esperou, note-se, até à última hora 
um bilhete de participação, um convite, uma visita, embora se abstivesse de comparecer; 
mas não recebeu nada. Estava atônita, revolvia a memória a ver se descobria alguma 
inadvertência sua que pudesse explicar a frieza das relações; não achando nada, supôs 
alguma intriga. E supôs mal, pois foi um simples esquecimento. D. Benedita, no dia do 
consórcio, de manhã, teve ideia de que D. Maria dos Anjos não recebera participação.  

— Eulália, parece que não mandamos participação a D. Maria dos Anjos, disse ela à filha, 
almoçando.  

— Não sei; mamãe é quem se incumbiu dos convites.  

— Parece que não, confirmou D. Benedita. João, dá cá mais açúcar.  

O copeiro deu-lhe o açúcar; ela, mexendo o chá, lembrou-se do carro que iria buscar o 
cônego e reiterou uma ordem da véspera. Mas a fortuna é caprichosa. Quinze dias depois 
do casamento, chegou a notícia do óbito do desembargador. Não descrevo a dor de D. 
Benedita; foi dilacerante e sincera. Os noivos, que devaneavam na Tijuca, vieram ter com 
ela; D. Benedita chorou todas as lágrimas de uma esposa austera e fidelíssima. Depois da 
missa do sétimo dia, consultou a filha e o genro acerca da ideia de ir ao Pará, erigir um 
túmulo ao marido, e beijar a terra em que ele repousava. Mascarenhas trocou um olhar 
com a mulher; depois disse à sogra que era melhor irem juntos, porque ele devia seguir 
para o Norte daí a três meses em comissão do governo. D. Benedita recalcitrou um pouco, 
mas aceitou o prazo, dando desde logo todas as ordens necessárias à construção do 
túmulo. O túmulo fez-se; mas a comissão não veio, e D. Benedita não pôde ir.  

Cinco meses depois, deu-se um pequeno incidente na família. D. Benedita mandara 
construir uma casa no caminho da Tijuca, e o genro, com o pretexto de uma interrupção na 
obra, propôs acabá-la. D. Benedita consentiu, e o ato era tanto mais honroso para ela, 
quanto que o genro começava a parecer-lhe insuportável com a sua excessiva disciplina, 
com as suas teimas, impertinências, etc. Verdadeiramente, não havia teimas; nesse 
particular, o genro de D. Benedita contava tanto com a sinceridade da sogra que nunca 
teimava; deixava que ela própria se desmentisse dias depois. Mas pode ser que isto mesmo 
a mortificasse. Felizmente, o governo lembrou-se de o mandar ao Sul; Eulália, grávida, 
ficou com a mãe.  

Foi por esse tempo que um negociante, viúvo, teve ideia de cortejar D. Benedita. O 
primeiro ano de viuvez estava passado. D. Benedita acolheu a ideia com muita simpatia, 
embora sem alvoroço. Defendia-se consigo; alegava a idade e os estudos do filho, que em 
breve estaria a caminho de São Paulo, deixando-a só, sozinha no mundo. O casamento 
seria uma consolação, uma companhia. E consigo, na rua ou em casa, nas horas 
disponíveis, aprimorava o plano com todos os floreios da imaginação vivaz e súbita; era 
uma vida nova, pois desde muito, antes mesmo da morte do marido, pode-se dizer que era 
viúva. O negociante gozava do melhor conceito: a escolha era excelente.  



Página �  de �72 72
Não casou. O genro tornou do Sul, a filha deu à luz um menino robusto e lindo, que foi a 
paixão da avó durante os primeiros meses. Depois, o genro, a filha e o neto foram para o 
Norte. D. Benedita achou-se só e triste; o filho não bastava aos seus afetos. A ideia de viajar 
tornou a rutilar-lhe na mente, mas como um fósforo, que se apaga logo. Viajar sozinha era 
cansar e aborrecer-se ao mesmo tempo; achou melhor ficar.  

Uma companhia lírica, adventícia, sacudiu-lhe o torpor, e restituiu-a à sociedade. A 
sociedade incutiu-lhe outra vez a ideia do casamento, e apontou-lhe logo um pretendente, 
desta vez um advogado, também viúvo.  

— Casarei? não casarei?  

Uma noite, volvendo D. Benedita este problema, à janela da casa de Botafogo, para onde se 
mudara desde alguns meses, viu um singular espetáculo. Primeiramente uma claridade 
opaca, espécie de luz coada por um vidro fosco, vestia o espaço da enseada, fronteiro à 
janela. Nesse quadro apareceu-lhe uma figura vaga e transparente, trajada de névoas, 
toucada de reflexos, sem contornos definidos, porque morriam todos no ar. A figura veio 
até ao peitoril da janela de D. Benedita; e de um gesto sonolento, com uma voz de criança, 
disse-lhe estas palavras sem sentido:  

— Casa... não casarás... se casas... casarás... não casarás... e casas... casando...  

D. Benedita ficou aterrada, sem poder mexer-se; mas ainda teve a força de perguntar à 
figura quem era. A figura achou um princípio de riso, mas perdeu-o logo; depois respondeu 
que era a fada que presidira ao nascimento de D. Benedita: Meu nome é Veleidade, 
concluiu; e, como um suspiro, dispersou-se na noite e no silêncio.


