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de Mão Em Mão

Com a distribuição de livros gratuitamente em locais 
de ampla circulação, este projeto procura incentivar o 
gosto pela leitura.

o leitor poderá levar as publicações, sem necessidade 
de registro de retirada, com o compromisso de que as 
obras serão entregues em pontos de devolução e assim 
partilhadas com futuros leitores. a iniciativa se insere 
dentro das ações da Secretaria Municipal de Cultura de 
São Paulo que buscam a efetivação das políticas de leitura 
e informação, permitindo que todos os cidadãos tenham 
acesso a atividades culturais.

Conheça os pontos de distribuição dos livros “de Mão 
Em Mão” no site <http://www.bibliotecas.sp.gov.br>. 
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Prefácio 

Uma missa de espelhos*

Considerado pela crítica especializada um dos 100 
maiores escritores da literatura de todos os tempos, 
Machado de assis (1839‑1908) é um dos poucos autores 
nacionais a ultrapassar as fronteiras impostas pela língua 
portuguesa, em termos de reconhecimento universal.

Esse prestígio deve ‑se, em boa parte, ao resultado esté‑
tico da sua segunda fase literária, vinculada ao realismo e 
iniciada com Memórias póstumas de Brás Cubas, em 1881. 
a obra foi seguramente a mais radical experimentação da 
prosa brasileira até aquele momento.

os contos de Machado se diferenciam pela maneira 
como o escritor ironiza a falta de sentido da vida. a 
história contada é menos importante do que os recur‑
sos estilísticos apresentados, com resultados sempre 
surpreendentes.

 * Esta edição conta com Glossário no final do volume. dele cons‑
tam as palavras identificadas com números sobrescritos ao longo 
da obra.
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Nesta seleção de contos, que vai de “Missa do galo” a “o 
espelho”, feita especialmente para inaugurar a coleção “de 
mão em mão”, Machado ilumina o mundo interior dos 
personagens, para revelar ‑lhes a sua fragilidade.

a partir de temas universais, como o amor, a vida e a 
morte, Machado de assis observa o esforço da sociedade 
brasileira do século XiX na busca de padrões de compor‑
tamento superiores, sem conseguir dissimular a sua estru‑
tura profundamente injusta. E esse espelho reflete a nossa 
própria existência no mundo de hoje.
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Missa do galo*

Nunca pude entender a conversação que tive com uma 
senhora, há muitos anos, contava eu 17, ela 30. 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 Mangara‑
tiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar prepara‑
tórios. Vivia tranquilo, naquela casa assobradada da Rua 
do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns 
passeios.1 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, 

 * Publicado em 12 de maio de 1894.
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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. Con‑
ceição padecera, a princípio, com a existência da com‑
borça;2 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 cha‑
mamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, 
perdoava tudo. Não sabia odiar; pode ser até que não sou‑
besse amar.

Naquela noite de Natal foi o escrivão ao teatro. Era 
pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangara‑
tiba, 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 passa‑
ria 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, senhor Nogueira, que fará você todo esse 
tempo? – perguntou ‑me a mãe de Conceição.

– Leio, dona inácia.
Tinha comigo um romance, Os três mosqueteiros, velha 

tradução creio do Jornal do Commercio. 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 
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ao cavalo magro de d’artagnan e fui ‑me às aventuras. 
dentro em pouco estava completamente ébrio de dumas. 
os minutos 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 vale‑
ria 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.
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– Quando ouvi os passos estranhei: mas a senhora apa‑
receu 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 doutor Macedo? Tenho lá em Mangaratiba.
– Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta 

de tempo. Que romances é que você tem lido?
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:
– dona 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, dona Conceição?
Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. de cos‑

tume tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas; 
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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 desa‑
linho honesto que trazia, dava ‑me uma impressão singu‑
lar. 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 acor‑
dado; 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. São João não digo, nem Santo antônio…

Pouco a pouco, tinha ‑se reclinado; fincara os cotove‑
los 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. Conti‑
nuei a dizer o que pensava das festas da roça e da cidade, 
e de outras coisas que me iam vindo à boca. Falava emen‑
dando os assuntos, sem saber por que, 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, 
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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 
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saber se eu os tinha. a conversa reatou ‑se assim lenta‑
mente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela 
missa. Quando eu acabava uma narração ou uma expli‑
cação, 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 sua pessoa, e 
lembra ‑me que os tornou a fechar, não sei se apressada ou 
vagarosamente. há impressões dessa noite, que me apa‑
recem 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 res‑
peito a ela, quis levantar ‑me; não consentiu, pôs uma das 
mãos no meu ombro, e obrigou ‑me a estar sentado. Cui‑
dei 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 Chiqui‑
nho para comprar outros.

Chiquinho era o marido. os quadros falavam do prin‑
cipal negócio deste homem. Um representava “Cleó‑
patra”; não me recordo o assunto do outro, mas eram 
mulheres. Vulgares ambos; naquele tempo não me pare‑
ciam feios.

– São bonitos – disse eu.
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– Bonitos são; mas estão manchados. E depois franca‑
mente, eu preferia duas imagens, duas santas. Estas são 
mais próprias para sala de rapaz ou de barbeiro.

– de barbeiro? a senhora nunca foi à 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 ideia 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 con‑
tava, 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, remi‑
niscências de Paquetá, tudo de mistura, quase sem inter‑
rupção. 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 27 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 espé‑
cie de sono magnético, ou o que quer que era que me 
tolhia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar 
a conversação; fazia esforço para arredar os olhos dela, e 
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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 mor‑
rendo. 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. Subita‑
mente, 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 17 
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 tor‑
nei 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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Uns braços*

inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador,3 
recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer, 
debaixo de uma trovoada de nomes, malandro, cabeça de 
vento, estúpido, maluco.

– onde anda que nunca ouve o que lhe digo? hei de 
contar tudo a seu pai, para que lhe sacuda a preguiça do 
corpo com uma boa vara de marmelo, ou um pau; sim, 
ainda pode apanhar, não pense que não. Estúpido! maluco!

– olhe que lá fora é isto mesmo que você vê aqui – con‑
tinuou, voltando ‑se para dona Severina, senhora que vivia 
com ele maritalmente, há anos. – Confunde ‑me os papéis 
todos, erra as casas, vai a um escrivão em vez de ir a outro, 
troca os advogados: é o diabo! É o tal sono pesado e con‑
tínuo. de manhã é o que se vê; primeiro que acorde é pre‑
ciso quebrar ‑lhe os ossos… deixe; amanhã hei de acordá‑
‑lo a pau de vassoura!

dona Severina tocou ‑lhe no pé, como pedindo que aca‑
basse. Borges espeitorou ainda alguns impropérios, e ficou 
em paz com deus e os homens.

 * Publicado em 5 de novembro de 1885.
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Não digo que ficou em paz com os meninos, porque 
o nosso inácio não era propriamente menino. Tinha 15 
anos feitos e bem feitos. Cabeça inculta, mas bela, olhos de 
rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber 
e não acaba de saber nada. Tudo isso posto sobre um corpo 
não destituído de graça, ainda que mal vestido. o pai é 
barbeiro na Cidade Nova, e pô ‑lo de agente, escrevente, ou 
que quer que era, do solicitador Borges, com esperança de 
vê ‑lo no foro, porque lhe parecia que os procuradores de 
causas ganhavam muito. Passava ‑se isto na Rua da Lapa, 
em 1870.

durante alguns minutos não se ouviu mais que o tinir 
dos talheres e o ruído da mastigação. Borges abarrotava‑
‑se de alface e vaca; interrompia ‑se para virgular a oração 
com um golpe de vinho e continuava logo calado.

inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar 
os olhos do prato, nem para colocá ‑los onde eles estavam 
no momento em que o terrível Borges o descompôs. Ver‑
dade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os 
olhos nos braços de dona Severina que se não esquecesse 
de si e de tudo.

Também a culpa era antes de dona Severina em trazê‑
‑los assim nus, constantemente. Usava mangas cur‑
tas em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo do 
ombro; dali em diante ficavam ‑lhe os braços à mostra. Na 
 verdade, eram belos e cheios, em harmonia com a dona, 
que era antes grossa que fina, e não perdiam a cor nem 
a maciez por viverem ao ar; mas é justo explicar que ela 
os não trazia assim por faceira, senão porque já gastara 
todos os vestidos de mangas compridas. de pé, era muito 
vistosa; andando, tinha meneios engraçados; ele, entre‑
tanto, quase que só a via à mesa, onde, além dos braços, 
mal poderia mirar ‑lhe o busto. Não se pode dizer que 
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era bonita; mas também não era feia. Nenhum adorno; o 
próprio penteado consta de mui pouco; alisou os cabelos, 
apanhou ‑os, atou ‑os e fixou ‑os no alto da cabeça com o 
pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. ao pescoço, um 
lenço escuro, nas orelhas, nada. Tudo isso com 27 anos 
floridos e sólidos.

acabaram de jantar. Borges, vindo o café, tirou quatro 
charutos da algibeira, comparou ‑os, apertou ‑os entre os 
dedos, escolheu um e guardou os restantes. aceso o cha‑
ruto, fincou os cotovelos na mesa e falou a dona Severina 
de trinta mil coisas que não interessavam nada ao nosso 
inácio; mas enquanto falava, não o descompunha e ele 
podia devanear à larga.

inácio demorou o café o mais que pôde. Entre um e 
outro gole alisava a toalha, arrancava dos dedos pedaci‑
nhos de pele imaginários ou passava os olhos pelos qua‑
dros da sala de jantar, que eram dois, um São Pedro e um 
São João, registros trazidos de festas, encaixilhados em 
casa. Vá que disfarçasse com São João, cuja cabeça moça 
alegra as imaginações católicas, mas com o austero São 
Pedro era demais. a única defesa do moço inácio é que ele 
não via nem um nem outro; passava os olhos por ali como 
por nada. Via só os braços de dona Severina – ou porque 
sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse com 
eles impressos na memória.

– homem, você não acaba mais? – bradou de repente 
o solicitador.

Não havia remédio; inácio bebeu a última gota, já fria, 
e retirou ‑se, como de costume, para o seu quarto, nos fun‑
dos da casa. Entrando, fez um gesto de zanga e desespero 
e foi depois encostar ‑se a uma das duas janelas que davam 
para o mar. Cinco minutos depois, a vista das águas próxi‑
mas e das montanhas ao longe restituía ‑lhe o sentimento 
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confuso, vago, inquieto, que lhe doía e fazia bem, alguma 
coisa que deve sentir a planta, quando abotoa a primeira 
flor. Tinha vontade de ir embora e de ficar. havia cinco 
semanas que ali morava, e a vida era sempre a mesma, sair 
de manhã com o Borges, andar por audiências e cartó‑
rios, correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos 
escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e 
recolhia ‑se ao quarto, até a hora da ceia; ceava e ia dormir. 
Borges não lhe dava intimidade na família, que se com‑
punha apenas de dona Severina, nem inácio a via mais de 
três vezes por dia, durante as refeições. Cinco semanas de 
solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs; 
cinco semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou 
outra vez na rua; em casa, nada.

– deixe estar – pensou ele um dia –; fujo daqui e não 
volto mais.

Não foi; sentiu ‑se agarrado e acorrentado pelos bra‑
ços de dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão 
frescos. a educação que tivera não lhe permitia encará ‑los 
logo abertamente, parece até que a princípio afastava os 
olhos, vexado. Encarou ‑os pouco a pouco, ao ver que eles 
não tinham outras mangas, e assim os foi descobrindo, 
mirando e amando. No fim de três semanas eram eles, 
moralmente falando, as suas tendas de repouso. aguen‑
tava toda a trabalheira de fora toda a melancolia da solidão 
e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de 
ver, três vezes por dia, o famoso par de braços.

Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e inácio 
estirava ‑se na rede (não tinha ali outra cama), dona Seve‑
rina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar 
e, pela primeira vez, desconfiou alguma coisa. Rejeitou a 
ideia logo, uma criança! Mas há ideias que são da família 
das moscas teimosas: por mais que a gente as sacuda, elas 
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tornam e pousam. Criança? Tinha 15 anos; e ela advertiu 
que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de 
rascunho de buço. Que admira que começasse a amar? 
E não era ela bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada, 
antes afagada e beijada. E recordou então os modos dele, 
os esquecimentos, as distrações, e mais um incidente, e 
mais outro, tudo eram sintomas, e concluiu que sim.

– Que é que você tem? – disse ‑lhe o solicitador, estirado 
no canapé, ao cabo de alguns minutos de pausa.

– Não tenho nada.
– Nada? Parece que cá em casa anda tudo dormindo! 

deixem estar, que eu sei de um bom remédio para tirar o 
sono aos dorminhocos…

E foi por ali, no mesmo tom zangado, fuzilando amea‑
ças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes 
grosseiro que mau. d. Severina interrompia ‑o que não, 
que era engano, não estava dormindo, estava pensando 
na comadre Fortunata. Não a visitavam desde o Natal; 
por que não iriam lá uma daquelas noites? Borges redar‑
guia que andava cansado, trabalhava como um negro, 
não estava para visitas de parola,4 e descompôs a coma‑
dre, descompôs o compadre, descompôs o afilhado, que 
não ia ao colégio, com 10 anos! Ele, Borges, com 10 anos, 
já sabia ler, escrever e contar, não muito bem, é certo, mas 
sabia. dez anos! havia de ter um bonito fim: – vadio, e o 
côvado5 e meio nas costas. a tarimba é que viria ensiná ‑lo.

d. Severina apaziguava ‑o com desculpas, a pobreza da 
comadre, o caiporismo do compadre, e fazia ‑lhe carinhos, 
a medo, que eles podiam irritá ‑lo mais. a noite caíra de 
todo; ela ouviu o tlic do lampião do gás da rua, que aca‑
bavam de acender, e viu o clarão dele nas janelas da casa 
fronteira. Borges, cansado do dia, pois era realmente um 
trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos e 
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pegando no sono, e deixou ‑a só na sala, às escuras, consigo 
e com a descoberta que acaba de fazer.

Tudo parecia dizer à dama que era verdade; mas essa 
verdade, desfeita a impressão do assombro, trouxe ‑lhe 
uma complicação moral que ela só conheceu pelos efei‑
tos, não achando meio de discernir o que era. Não podia 
entender ‑se nem equilibrar ‑se, chegou a pensar em dizer 
tudo ao solicitador, e ele que mandasse embora o fedelho. 
Mas que era tudo? aqui estacou: realmente, não havia 
mais que suposição, coincidência e possivelmente ilu‑
são. Não, não, ilusão não era. E logo recolhia os indícios 
vagos, as atitudes do mocinho, o acanhamento, as distra‑
ções, para rejeitar a ideia de estar enganada. daí a pouco, 
(capciosa natureza!) refletindo que seria mau acusá ‑lo 
sem fundamento, admitiu que se iludisse, para o único 
fim de observá ‑lo melhor e averiguar bem a realidade das 
coisas.

Já nessa noite, dona Severina mirava por baixo dos 
olhos os gestos de inácio; não chegou a achar nada, por‑
que o tempo do chá era curto e o rapazinho não tirou os 
olhos da xícara. No dia seguinte pôde observar melhor, e 
nos outros otimamente. Percebeu que sim, que era amada 
e temida, amor adolescente e virgem, retido pelos liames 
sociais e por um sentimento de inferioridade que o impe‑
dia de reconhecer ‑se a si mesmo. d. Severina compreen‑
deu que não havia recear nenhum desacato, e concluiu que 
o melhor era não dizer nada ao solicitador; poupava ‑lhe 
um desgosto, e outro à pobre criança. Já se persuadia bem 
que ele era criança, e assentou de o tratar tão secamente 
como até ali, ou ainda mais. E assim fez; inácio começou 
a sentir que ela fugia com os olhos, ou falava áspero, quase 
tanto como o próprio Borges. de outras vezes, é verdade 
que o tom da voz saía brando e até meigo, muito meigo; 
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assim como o olhar geralmente esquivo, tanto errava por 
outras partes, que, para descansar, vinha pousar na cabeça 
dele; mas tudo isso era curto.

– Vou ‑me embora – repetia ele na rua como nos pri‑
meiros dias.

Chegava a casa e não se ia embora. os braços de dona 
Severina fechavam ‑lhe um parêntese no meio do longo 
e fastidioso período da vida que levava, e essa oração 
intercalada trazia uma ideia original e profunda, inven‑
tada pelo céu unicamente para ele. deixava ‑se estar e ia 
andando. afinal, porém, teve de sair, e para nunca mais; 
eis aqui como e por quê.

d. Severina tratava ‑o desde alguns dias com benigni‑
dade. a rudeza da voz parecia acabada, e havia mais do que 
brandura, havia desvelo e carinho. Um dia recomendava‑
‑lhe que não apanhasse ar, outro que não bebesse água 
fria depois do café quente, conselhos, lembranças, cui‑
dados de amiga e mãe, que lhe lançaram na alma ainda 
maior inquietação e confusão. inácio chegou ao extremo 
de confiança de rir um dia à mesa, coisa que jamais fizera; 
e o solicitador não o tratou mal dessa vez, porque era ele 
que contava um caso engraçado, e ninguém pune a outro 
pelo aplauso que recebe. Foi então que dona Severina viu 
que a boca do mocinho, graciosa estando calada, não o era 
menos quando ria.

a agitação de inácio ia crescendo, sem que ele pudesse 
acalmar ‑se nem entender ‑se. Não estava bem em parte 
nenhuma. acordava de noite, pensando em dona Seve‑
rina. Na rua, trocava de esquinas, errava as portas, muito 
mais que dantes, e não via mulher, ao longe ou ao perto, 
que lha não trouxesse à memória. ao entrar no corredor 
da casa, voltando do trabalho, sentia sempre algum alvo‑
roço, às vezes grande, quando dava com ela no topo da 
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escada, olhando através das grades de pau da cancela, 
como tendo acudido a ver quem era.

Um domingo – nunca ele esqueceu esse domingo – 
estava só no quarto, à janela, virado para o mar, que lhe 
falava a mesma linguagem obscura e nova de dona Seve‑
rina. divertia ‑se em olhar para as gaivotas, que faziam 
grandes giros no ar, ou pairavam em cima d’água, ou 
avoaçavam somente. o dia estava lindíssimo. Não era só 
um domingo cristão; era um imenso domingo universal.

inácio passava ‑os todos ali no quarto ou à janela, ou re‑
lendo um dos três folhetos que trouxera consigo, contos de 
outros tempos, comprados a tostão, debaixo do passadiço 
do Largo do Paço. Eram duas horas da tarde. Estava can‑
sado, dormira mal a noite, depois de haver andado muito 
na véspera; estirou ‑se na rede, pegou em um dos folhetos, 
a Princesa Magalona, e começou a ler. Nunca pôde enten‑
der por que é que todas as heroínas dessas velhas histórias 
tinham a mesma cara e talhe de dona Severina, mas a ver‑
dade é que os tinham. ao cabo de meia hora, deixou cair o 
folheto e pôs os olhos na parede, donde, cinco minutos de‑
pois, viu sair a dama dos seus cuidados. o natural era que se 
espantasse; mas não se espantou. Embora com as pálpebras 
cerradas viu ‑a desprender ‑se de todo, parar, sorrir e andar 
para a rede. Era ela mesma, eram os seus mesmos braços.

É certo, porém, que dona Severina, tanto não podia 
sair da parede, dado que houvesse ali porta ou rasgão, 
que estava justamente na sala da frente ouvindo os passos 
do solicitador que descia as escadas. ouviu ‑o descer; foi à 
janela vê ‑lo sair e só se recolheu quando ele se perdeu ao 
longe, no caminho da Rua das Mangueiras. Então entrou 
e foi sentar ‑se no canapé. Parecia fora do natural, inquieta, 
quase maluca; levantando ‑se, foi pegar na jarra que estava 
em cima do aparador e deixou ‑a no mesmo lugar; depois 
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caminhou até à porta, deteve ‑se e voltou, ao que parece, 
sem plano. Sentou ‑se outra vez cinco ou dez minutos. de 
repente, lembrou ‑se que inácio comera pouco ao almoço 
e tinha o ar abatido, e advertiu que podia estar doente; 
podia ser até que estivesse muito mal.

Saiu da sala, atravessou rasgadamente o corredor e foi 
até o quarto do mocinho, cuja porta achou escancarada. 
d. Severina parou, espiou, deu com ele na rede, dormindo, 
com o braço para fora e o folheto caído no chão. a cabeça 
inclinava ‑se um pouco do lado da porta, deixando ver os 
olhos fechados, os cabelos revoltos e um grande ar de riso 
e de beatitude.

dona Severina sentiu bater ‑lhe o coração com vee‑
mência e recuou. Sonhara de noite com ele; pode ser que 
ele estivesse sonhando com ela. desde madrugada que a 
figura do mocinho andava ‑lhe diante dos olhos como uma 
tentação diabólica. Recuou ainda, depois voltou, olhou 
dois, três, cinco minutos, ou mais. Parece que o sono dava 
à adolescência de inácio uma expressão mais acentuada, 
quase feminina, quase pueril. “Uma criança!”, disse ela a si 
mesma, naquela língua sem palavras que todos trazemos 
conosco. E esta ideia abateu ‑lhe o alvoroço do sangue e 
dissipou ‑lhe em parte a turvação dos sentidos.

– Uma criança!
E mirou ‑o lentamente, fartou ‑se de vê ‑lo, com a cabeça 

inclinada, o braço caído; mas, ao mesmo tempo que o 
achava criança, achava ‑o bonito, muito mais bonito que 
acordado, e uma dessas ideias corrigia ou corrompia a 
outra. de repente estremeceu e recuou assustada: ouvira 
um ruído ao pé, na saleta do engomado; foi ver, era um 
gato que deitara uma tigela ao chão. Voltando devagari‑
nho a espiá ‑lo, viu que dormia profundamente. Tinha o 
sono duro a criança! o rumor que a abalara tanto, não o 
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fez sequer mudar de posição. E ela continuou a vê ‑lo dor‑
mir – dormir e talvez sonhar.

Que não possamos ver os sonhos uns dos outros! d. 
Severina ter ‑se ‑ia visto a si mesma na imaginação do 
rapaz; ter ‑se ‑ia visto diante da rede, risonha e parada; 
depois inclinar ‑se, pegar ‑lhe nas mãos, levá ‑las ao peito, 
cruzando ali os braços, os famosos braços. inácio, namo‑
rado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, que eram 
lindas, cálidas, principalmente novas – ou, pelo menos, 
pertenciam a algum idioma que ele não conhecia, posto 
que o entendesse. duas, três e quatro vezes a figura esvaía‑
‑se, para tornar logo, vindo do mar ou de outra parte, 
entre gaivotas, ou atravessando o corredor com toda a 
graça robusta de que era capaz. E tornando, inclinava ‑se, 
pegava ‑lhe outra vez das mãos e cruzava ao peito os bra‑
ços, até que inclinando ‑se, ainda mais, muito mais, abro‑
chou os lábios e deixou ‑lhe um beijo na boca.

aqui o sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas 
bocas uniram ‑se na imaginação e fora dela. a diferença é 
que a visão não recuou, e a pessoa real tão depressa cum‑
prira o gesto, como fugiu até à porta, vexada e medrosa. 
dali passou à sala da frente, aturdida do que fizera, sem 
olhar fixamente para nada. afiava o ouvido, ia até o fim 
do corredor, a ver se escutava algum rumor que lhe dis‑
sesse que ele acordara, e só depois de muito tempo é que 
o medo foi passando. Na verdade, a criança tinha o sono 
duro; nada lhe abria os olhos, nem os fracassos contíguos, 
nem os beijos de verdade. Mas, se o medo foi passando, o 
vexame ficou e cresceu. d. Severina não acabava de crer 
que fizesse aquilo; parece que embrulhara os seus desejos 
na ideia de que era uma criança namorada que ali estava 
sem consciência nem imputação; e, meia mãe, meia amiga, 
inclinara ‑se e beijara ‑o. Fosse como fosse, estava confusa, 
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irritada, aborrecida mal consigo e mal com ele. o medo de 
que ele podia estar fingindo que dormia apontou ‑lhe na 
alma e deu ‑lhe um calafrio.

Mas a verdade é que dormiu ainda muito, e só acordou 
para jantar. Sentou ‑se à mesa lépido. Conquanto achasse 
dona Severina calada e severa e o solicitador tão ríspido 
como nos outros dias, nem a rispidez de um, nem a seve‑
ridade da outra podiam dissipar ‑lhe a visão graciosa que 
ainda trazia consigo, ou amortecer ‑lhe a sensação do 
beijo. Não reparou que dona Severina tinha um xale que 
lhe cobria os braços; reparou depois, na segunda ‑feira, e 
na terça ‑feira, também, e até sábado, que foi o dia em que 
Borges mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele; 
e não o fez zangado, porque o tratou relativamente bem e 
ainda lhe disse à saída:

– Quando precisar de mim para alguma coisa, 
procure ‑me.

– Sim, senhor. a senhora dona Severina…
– Está lá para o quarto, com muita dor de cabeça. 

Venha amanhã ou depois despedir ‑se dela.
inácio saiu sem entender nada. Não entendia a despe‑

dida, nem a completa mudança de dona Severina, em rela‑
ção a ele, nem o xale, nem nada. Estava tão bem! falava ‑lhe 
com tanta amizade! Como é que, de repente… Tanto pen‑
sou que acabou supondo de sua parte algum olhar indis‑
creto, alguma distração que a ofendera, não era outra coi‑
sa; e daqui a cara fechada e o xale que cobria os braços tão 
bonitos… Não importa; levava consigo o sabor do sonho. 
E através dos anos, por meio de outros amores, mais efe‑
tivos e longos, nenhuma sensação achou nunca igual à da‑
quele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. 
Ele mesmo exclama às vezes, sem saber que se engana:

E foi um sonho! um simples sonho!
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hamlet6 observa a horácio7 que há mais coisas no céu e 
na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma expli‑
cação 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. ape‑
nas começou a botar as cartas, disse ‑me: “a senhora gosta 
de uma pessoa…” Confessei que sim, e então ela conti‑
nuou 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…

 * Publicado em 28 de novembro de 1884.
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Camilo pegou ‑lhe nas mãos, e olhou para ela sério e 
fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pare‑
ciam 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 verda‑
deira 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 cren‑
dices, que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapa‑
receram. 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: limitava ‑se a negar tudo. 
E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não for‑
mulava 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, 
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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 Bota‑
fogo, 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 pri‑
meiros 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 mor‑
reu, e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe 
arranjou um emprego público. No princípio de 1869, vol‑
tou Vilela da província, onde casara com uma dama for‑
mosa 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 sem‑
pre do senhor.

Camilo e Vilela olharam ‑se com ternura. Eram ami‑
gos deveras. depois, Camilo confessou de si para si que a 
mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Real‑
mente, era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca 
fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos: 
contava 30 anos, Vilela 29 e Camilo 26. 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 cris‑
tal, 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, 
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que o foi, os dois mostraram ‑se grandes amigos dele. Vilela 
cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário; Rita tra‑
tou 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 princi‑
palmente era mulher e bonita. Odor di femmina [aroma 
feminino]: 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 procura‑
vam 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 cum‑
primento 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 velha caleça8 de praça, em que pela 
primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos 
ambos, vale o carro de apolo.9 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 
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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 intei‑
ramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco 
de amor ‑próprio, uma intenção de diminuir os obséquios 
do marido, para tornar menos dura a aleivosia10 do ato.

Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, 
correu à cartomante para consultá ‑la sobre a verda‑
deira 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 algu‑
mas semanas. Camilo recebeu mais duas ou três cartas 
anônimas, tão apaixonadas, que não podiam ser adver‑
tência da virtude, mas despeito de algum pretendente; tal 
foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal com‑
postas, formulou este pensamento: – a virtude é pregui‑
çosa 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 compa‑
rar 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 
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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 particu‑
lar. 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, 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 notí‑
cia 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 anô‑
nima, 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 pre‑
texto fútil, viria confirmar o resto.
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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 mis‑
tério 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 per‑
dia, 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.11 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 como‑
ção. 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 indi‑
ferente 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 
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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 incré‑
dulo: era a ideia de ouvir a cartomante, que lhe passava 
ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas; desa‑
pareceu, reapareceu, e 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 a 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… pen‑
sou 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 
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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 compri‑
das e enxovalhadas. Enquanto as baralhava, rapidamente, 
olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era 
uma mulher de 40 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…
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 cau‑
tela: 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.
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– 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 [rapaz 

apaixonado]…
E de pé, com o dedo indicador, tocou ‑lhe na testa. Ca‑

milo estremeceu, como se fosse a mão da própria sibila,12 
e levantou ‑se também. a cartomante foi à cômoda, sobre 
a qual estava um prato com passas, tirou um cacho des‑
tas, 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 guar‑
dado a nota na algibeira, e descia com ele, falando, com 
um leve sotaque. Camilo despediu ‑se dela embaixo, e des‑
ceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante, ale‑
gre com a paga, tornava acima, cantarolando uma bar‑
carola.13 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. Che‑
gou a rir dos seus receios, que chamou pueris; recordou os 
termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos 
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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 os planos, reboavam ‑lhe na alma as pala‑
vras 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 for‑
mavam, com os antigos, uma fé nova e vivaz.

a verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pen‑
sando 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, empur‑
rou a porta de ferro do jardim e entrou. a casa estava silen‑
ciosa. 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, 
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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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agora contarei a história do relógio de ouro. Era um 
grande cronômetro, inteiramente novo, preso a uma ele‑
gante cadeia. Luís Negreiros tinha muita razão em ficar 
boquiaberto quando viu o relógio em casa, um relógio que 
não era dele, nem podia ser de sua mulher. Seria ilusão dos 
seus olhos? Não era; o relógio ali estava sobre uma mesa da 
alcova,14 a olhar para ele, talvez tão espantado como ele, 
do lugar e da situação.

Clarinha não estava na alcova quando Luís Negreiros 
ali entrou. deixou ‑se ficar na sala, a folhear um romance, 
sem compreender muito nem pouco ao ósculo15 com que 
o marido a cumprimentou logo à entrada. Era uma bonita 
moça esta Clarinha, ainda que um tanto pálida, ou por 
isso mesmo. Era pequena e delgada; de longe parecia uma 
criança; de perto, quem lhe examinasse os olhos, veria 
bem que era mulher como poucas. Estava molemente 
reclinada no sofá, com o livro aberto e, os olhos no livro, 
os olhos apenas, porque o pensamento, não tenho certeza 

 * Publicado em abril/maio de 1873.
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se estava no livro, se em outra parte. Em todo o caso pare‑
cia alheia ao marido e ao relógio.

Luís Negreiros lançou mão do relógio com uma expres‑
são que eu não me atrevo a descrever. Nem o relógio, nem 
a corrente eram dele; também não eram das pessoas suas 
conhecidas. Tratava ‑se de uma charada. Luís Negreiros 
gostava de charadas, e passava por ser decifrador intré‑
pido; mas gostava de charadas nas folhinhas ou nos jor‑
nais. Charadas palpáveis e sobretudo sem conceito, não as 
apreciava Luís Negreiros.

Por este motivo, e outros que são óbvios, compreenderá 
o leitor que o esposo de Clarinha se atirasse sobre uma 
cadeira, puxasse raivosamente os cabelos, batesse com o 
pé no chão, e lançasse o relógio e a corrente para cima 
da mesa. Terminada esta primeira manifestação de furor, 
Luís Negreiros pegou de novo nos fatais objetos, e de novo 
os examinou. Ficou na mesma. Cruzou os braços durante 
algum tempo e refletiu sobre o caso, interrogou todas as 
suas recordações, e concluiu no fim de tudo que, sem uma 
explicação de Clarinha qualquer procedimento fora bal‑
dado ou precipitado.

Foi ter com ela.
Clarinha acabava justamente de ler uma página e vol‑

tava a folha com ar indiferente e tranquilo de quem não 
pensa em decifrar charadas de cronômetro. Luís Negreiros 
encarou ‑a; seus olhos pareciam dois reluzentes punhais.

– Que tens? – perguntou a moça com a voz doce e meiga 
que toda a gente concordava em lhe achar.

Luís Negreiros não respondeu à interrogação da 
mulher; olhou algum tempo para ela; depois deu duas 
voltas na sala, passando a mão pelos cabelos, por modo 
que a moça de novo lhe perguntou:

– Que tens?
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Luís Negreiros parou defronte dela.
– Que é isto? – disse ele, tirando do bolso o fatal relógio 

e apresentando ‑lho diante dos olhos. – Que é isto? – repe‑
tiu ele com voz de trovão.

Clarinha mordeu os beiços e não respondeu. Luís 
Negreiros esteve algum tempo com o relógio na mão e 
os olhos na mulher, a qual tinha os seus olhos no livro. o 
silêncio era profundo. Luís Negreiros foi o primeiro que 
o rompeu, atirando estrepitosamente o relógio ao chão, e 
dizendo em seguida à esposa:

– Vamos, de quem é aquele relógio?
Clarinha ergueu lentamente os olhos para ele, abaixou‑

‑os depois, e murmurou:
– Não sei.
Luís Negreiros fez um gesto como de quem queria 

esganá ‑la; conteve ‑se. a mulher levantou ‑se, apanhou o 
relógio e pô ‑lo sobre uma mesa pequena. Não se pode con‑
ter Luís Negreiros. Caminhou para ela, e segurando ‑lhe 
nos pulsos com força, lhe disse:

– Não me responderás, demônio? Não me explicarás 
esse enigma?

Clarinha fez um gesto de dor, e Luís Negreiros ime‑
diatamente lhe soltou os pulsos que estavam arrochados. 
Noutras circunstâncias é provável que Luís Negreiros lhe 
caísse aos pés e pedisse perdão de a haver machucado. 
Naquele momento, nem se lembrou disso; deixou ‑a no 
meio da sala e entrou a passear de novo, sempre agitado, 
parando de quando em quando, como se meditasse algum 
desfecho trágico.

Clarinha saiu da sala.
Pouco depois veio um escravo dizer que o jantar estava 

na mesa.
– onde está a senhora?
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– Não sei, não, senhor.
Luís Negreiros foi procurar a mulher; achou ‑a numa 

saleta de costura, sentada numa cadeira baixa, com a 
cabeça nas mãos a soluçar. ao ruído que ele fez na ocasião 
de fechar a porta atrás de si, Clarinha levantou a cabeça, e 
Luís Negreiros pode ver ‑lhe as faces úmidas de lágrimas. 
Esta situação foi ainda pior para ele que a da sala. Luís 
Negreiros não podia ver chorar uma mulher, sobretudo a 
dele. ia enxugar ‑lhe as lágrimas com um beijo, mas repri‑
miu o gesto, e caminhou frio para ela; puxou uma cadeira 
e sentou ‑se em frente a Clarinha.

– Estou tranquilo, como vês – disse ele –; responde ‑me 
ao que te perguntei com a franqueza que sempre usaste 
comigo. Eu não te acuso nem suspeito nada de ti. Quisera 
simplesmente saber como foi parar ali aquele relógio. Foi 
teu pai que o esqueceu cá?

– Não.
– Mas então?
– oh! não me perguntes nada! – exclamou Clarinha. – 

ignoro como esse relógio se acha ali… Não sei de quem 
é… deixa ‑me.

– É demais! – urrou Luís Negreiros, levantando ‑se e 
atirando a cadeira ao chão.

Clarinha estremeceu, e deixou ‑se ficar onde estava. 
a situação tornava ‑se cada vez mais grave; Luís Negrei‑
ros passeava cada vez mais agitado, revolvendo os olhos 
nas órbitas, e, parecendo prestes a atirar ‑se sobre a infe‑
liz esposa. Esta, com os cotovelos no regaço e a cabeça 
nas mãos, tinha os olhos encravados na parede. Correu 
assim cerca de um quarto de hora. Luís Negreiros ia de 
novo interrogar a esposa, quando ouviu a voz do sogro, 
que subia as escadas gritando:

– Ó seu Luís! ó seu malandrim!
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– aí vem teu pai! – disse Luís Negreiros. – Logo me 
pagarás.

Saiu da sala de costura e foi receber o sogro, que já 
estava no meio da sala, fazendo viravoltas com o chapéu 
de sol, com grande risco das jarras e do candelabro.

– Vocês estavam dormindo? – perguntou o senhor Mei‑
reles tirando o chapéu e limpando a testa com um grande 
lenço encarnado.

– Não, senhor, estávamos conversando…
– Conversando?… – repetiu Meireles.
E acrescentou consigo:
– Estavam de arrufos16… é o que há de ser.
– Vamos jantar – disse Luís Negreiros. – Janta conosco?
– Não vim cá para outra coisa – acudiu Meireles –; 

janto hoje e amanhã também. Não me convidaste, mas 
é o mesmo.

– Não o convidei?…
– Sim, não fazes anos amanhã?
– ah! é verdade…
Não havia razão aparente para que, depois destas pala‑

vras ditas com um tom lúgubre, Luís Negreiros repetisse, 
mas desta vez com um tom descomunalmente alegre:

– ah! é verdade!…
Meireles, que já ia pôr o chapéu num cabide do cor‑

redor, voltou ‑se para o genro, em cujo rosto leu a mais 
franca, súbita e inexplicável alegria.

– Está maluco! – disse baixinho Meireles.
– Vamos jantar – bradou o genro, indo logo para den‑

tro, enquanto Meireles, seguindo pelo corredor, ia ter à 
sala de jantar.

Luís Negreiros foi ter com a mulher na sala de cos‑
tura, e achou ‑a de pé, compondo os cabelos diante de um 
espelho:
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– obrigado – disse.
a moça olhou para ele admirada.
– obrigado – repetiu Luís Negreiros –; obrigado e 

perdoa ‑me.
dizendo isto, procurou Luís Negreiros abraçá ‑la; mas 

a moça, com um gesto nobre, repeliu o afago e foi para a 
sala de jantar.

– Tem razão! – murmurou Luís Negreiros.
daí a pouco achavam ‑se todos três à mesa do jantar, 

e foi servida a sopa, que Meireles achou, como era natu‑
ral, de gelo. ia já fazer um discurso a respeito da incúria 
dos criados, quando Luís Negreiros confessou que toda a 
culpa era dele, porque o jantar estava há muito na mesa. a 
declaração apenas mudou o assunto do discurso, que ver‑
sou então sobre a terrível coisa que era um jantar requen‑
tado – qui ne valut jamais rien [que não vale nada].

Meireles era um homem alegre, pilhérico, talvez frívolo 
demais para a idade, mas em todo o caso interessante pes‑
soa. Luís Negreiros gostava muito dele, e via correspon‑
dida essa afeição de parente e amigo, tanto mais sincera 
quanto que Meireles só tarde e de má vontade lhe dera a 
filha. durou o namoro cerca de quatro anos, gastando o pai 
de Clarinha, mais de dois em meditar e resolver o assunto 
do casamento. afinal deu a sua decisão, levado antes das 
lágrimas da filha que dos predicados do genro, dizia ele.

a causa da longa hesitação eram os costumes poucos 
austeros de Luís Negreiros, não os que ele tinha durante 
o namoro, mas os que tivera antes e os que poderia vir 
a ter depois. Meireles confessava ingenuamente que fora 
marido pouco exemplar, e achava que, por isso mesmo, 
devia dar à filha melhor esposo do que ele. Luís Negrei‑
ros desmentiu as apreensões do sogro; o leão impetuoso 
dos outros dias, tornou ‑se um pacato cordeiro. a amizade 



o relógio de ouro

51

nasceu franca entre o sogro e o genro, e Clarinha passou a 
ser uma das mais invejadas moças da cidade.

E era tanto maior o mérito de Luís Negreiros quanto 
que não lhe faltavam tentações. o diabo metia ‑se às vezes 
na pele de um amigo e ia convidá ‑lo a uma recordação dos 
antigos tempos. Mas Luís Negreiros dizia que se recolhera 
a bom porto e não queria arriscar ‑se outra vez às tormen‑
tas do alto mar.

Clarinha amava ternamente o marido e era a mais dócil 
e afável criatura que por aqueles tempos respirava o ar 
fluminense. Nunca entre ambos se dera o menor arrufo; 
a limpidez do céu conjugal era sempre a mesma e parecia 
vir a ser duradoura. Que mau destino lhe soprou ali a pri‑
meira nuvem?

durante o jantar Clarinha não disse palavra – ou pou‑
cas dissera, ainda assim as mais breves e em tom seco.

– Estão de arrufo, não há dúvida – pensou Meireles ao 
ver a pertinaz mudez da filha. ou a arrufada é só ela, por‑
que ele pareceu ‑me lépido.

Luís Negreiros efetivamente desfazia ‑se todo em agra‑
dos, mimos e cortesias com a mulher, que nem sequer 
olhava em cheio para ele. o marido já dava o sogro a 
todos os diabos, desejoso de ficar a sós com a esposa, para 
a explicação que reconciliaria os ânimos. Clarinha parecia 
não desejá ‑lo; comeu pouco e duas ou três vezes soltou ‑se‑
‑lhe do peito um suspiro.

Já se vê que o jantar, por maiores que fossem os esfor‑
ços, não podia ser como nos outros dias. Meireles sobre‑
tudo achava ‑se acanhado. Não era que receasse algum 
grande acontecimento em casa; sua ideia é que sem arru‑
fos não se aprecia a felicidade, como sem tempestade não 
se aprecia o bom tempo. Contudo, a tristeza da filha sem‑
pre lhe punha água na fervura.
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Quando veio o café, Meireles propôs que fossem todos 
três ao teatro; Luís Negreiros aceitou a ideia com entu‑
siasmo. Clarinha recusou secamente.

– Não te entendo hoje, Clarinha – disse o pai com um 
modo impaciente. – Teu marido está alegre e tu pareces‑
‑me abatida e preocupada. Que tens?

Clarinha não respondeu; Luís Negreiros, sem saber o 
que havia de dizer, tomou a resolução de fazer bolinhas de 
miolo de pão. Meireles levantou os ombros.

– Vocês lá se entendem – disse ele. – Se amanhã, ape‑
sar de ser o dia que é, vocês tiverem do mesmo modo, 
prometo ‑lhe que nem a sombra me verão.

– oh! há de vir – ia dizendo Luís Negreiros, mas foi 
interrompido pela mulher que desatou a chorar.

o jantar acabou assim triste e aborrecido, Meireles 
pediu ao genro que lhe explicasse o que aquilo era, e este 
prometeu que lhe diria tudo na ocasião oportuna.

Pouco depois saía o pai de Clarinha protestando de 
novo que, se no dia seguinte os achasse do mesmo modo, 
nunca mais voltaria a casa deles, e que se havia coisa pior 
que um jantar frio ou requentado, era um jantar mal dige‑
rido. Este axioma valia o de Boileau,17 mas ninguém lhe 
prestou atenção.

Clarinha fora para o quarto; o marido, apenas se despe‑
diu do sogro, foi ter com ela. achou ‑a sentada na cama, com 
a cabeça sobre uma almofada, e soluçando. Luís Negreiros 
ajoelhou ‑se diante dela e pegou ‑lhe numa das mãos.

– Clarinha – disse ele –, perdoa ‑me tudo. Já tenho a 
explicação do relógio; se teu pai não me fala em vir jantar 
amanhã, eu não era capaz de adivinhar que o relógio era 
um presente de anos que tu me fazias.

Não me atrevo a descrever o soberbo gesto de indignação 
com que a moça se pôs de pé quando ouviu estas palavras 
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do marido. Luís Negreiros olhou para ela sem compreen‑
der nada. a moça não disse uma nem duas; saiu do quarto 
e deixou o infeliz consorte mais admirado que nunca.

– Mas que enigma é este? – perguntava a si mesmo Luís 
Negreiros. Se não era um mimo de anos, que explicação 
pode ter o tal relógio?

a situação era a mesma que antes do jantar. Luís 
Negreiros assentou de descobrir tudo naquela noite. 
achou, entretanto, que era conveniente refletir madura‑
mente no caso e assentar numa resolução que fosse deci‑
siva. Com este propósito recolheu ‑se ao seu gabinete, e ali 
recordou tudo o que se havia passado desde que chegara 
a casa. Pesou friamente todas as razões, todos os inciden‑
tes, e buscou reproduzir na memória a expressão do rosto 
da moça, em toda aquela tarde. o gesto de indignação e a 
repulsa quando ela a foi abraçar na sala de costura, eram 
a favor dela; mas o movimento com que mordera os lábios 
no momento em que ele lhe apresentou o relógio, as lágri‑
mas que lhe rebentaram à mesa, e mais que tudo o silên‑
cio que ela conservava a respeito da procedência do fatal 
objeto, tudo isso falava contra a moça.

Luís Negreiros, depois de muito cogitar, inclinou ‑se 
à mais triste e deplorável das hipóteses. Uma ideia má 
começou a enterrar ‑se ‑lhe no espírito, à maneira de ver‑
ruma,18 e tão fundo penetrou, que se apoderou dele um 
poucos instantes. Luís Negreiros era homem assomado 
quando a ocasião o pedia. Proferiu duas ou três ameaças, 
saiu do gabinete e foi ter com a mulher.

Clarinha recolhera ‑se de novo ao quarto. a porta estava 
apenas cerrada. Eram nove horas da noite. a moça 
estava outra vez assentada na cama, mas já não chorava; 
tinha os olhos fitos no chão. Nem os levantou quando sen‑
tiu entrar o marido.
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houve um momento de silêncio.
Luís Negreiros foi o primeiro que falou.
– Clarinha  – disse ele  –, este momento é solene. 

Respondes ‑me ao que te pergunto desde esta tarde?
a moça não respondeu.
– Reflete bem, Clarinha – continuou o marido. – Podes 

arriscar a tua vida.
a moça levantou os ombros.
Uma nuvem passou pelos olhos de Luís Negreiros. o 

infeliz marido lançou as mãos ao colo da esposa e rugiu:
– Responde, demônio, ou morres!
Clarinha soltou um grito.
– Espera! – disse ela.
Luís Negreiros recuou.
– Mata ‑me – disse ela –, mas lê isto primeiro. Quando 

esta carta foi ao teu escritório já te não achou lá; foi o que 
o portador me disse.

Luís Negreiros recebeu a carta, chegou ‑se à lamparina 
e leu estupefato estas linhas.

Meu nhonhô. Sei que amanhã fazes anos; mando ‑te esta lem‑

brança. Tua iaiá.

assim acabou a história do relógio de ouro.
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imagine a leitora que está em 1813, na igreja do Car‑
mo, ouvindo uma daquelas boas festas antigas, que eram 
todo o recreio público e toda a arte musical. Sabem o 
que é uma missa cantada; podem imaginar o que seria 
uma missa cantada daqueles anos remotos. Não lhe cha‑
mo a atenção para os padres e os sacristães, nem para o 
sermão, nem para os olhos das moças cariocas, que já 
eram bonitos nesse tempo, nem para as mantilhas das 
senhoras graves, os calções, as cabeleiras, as sanefas,20 as 
luzes, os incensos, nada. Não falo sequer da orquestra, 
que é excelente; limito ‑me a mostrar ‑lhes uma cabeça 
branca, a cabeça desse velho que rege a orquestra, com 
alma e devoção.

Chama ‑se Romão Pires; terá 60 anos, não menos, nas‑
ceu no Valongo, ou por esses lados. É bom músico e bom 
homem; todos os músicos gostam dele. Mestre Romão é o 
nome familiar; e dizer familiar e público era a mesma coi‑
sa em tal matéria e naquele tempo. “Quem rege a missa é 
mestre Romão” – equivalia a esta outra forma de anúncio, 

 * Publicado em 15 de maio de 1883.
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anos depois: “Entra em cena o ator João Caetano”; – ou 
então: “o ator Martinho cantará uma de suas melhores 
árias”. Era o tempero certo, o chamariz delicado e popu‑
lar. Mestre Romão rege a festa! Quem não conhecia mes‑
tre Romão, com o seu ar circunspecto, olhos no chão, riso 
triste, e passo demorado? Tudo isso desaparecia à frente 
da orquestra; então a vida derramava ‑se por todo o cor‑
po e todos os gestos do mestre; o olhar acendia ‑se, o riso 
iluminava ‑se: era outro. Não que a missa fosse dele; esta, 
por exemplo, que ele rege agora no Carmo é de José Mau‑
rício; mas ele rege ‑a com o mesmo amor que empregaria, 
se a missa fosse sua.

acabou a festa; é como se acabasse um clarão intenso, 
e deixasse o rosto apenas alumiado da luz ordinária. Ei‑
‑lo que desce do coro, apoiado na bengala; vai à sacristia 
beijar a mão aos padres e aceita um lugar à mesa do jan‑
tar. Tudo isso indiferente e calado. Jantou, saiu, caminhou 
para a Rua da Mãe dos homens, onde reside, com um pre‑
to velho, pai José, que é a sua verdadeira mãe, e que neste 
momento conversa com uma vizinha.

– Mestre Romão lá vem, pai José – disse a vizinha.
– Eh! eh! adeus, sinhá, até logo.
Pai José deu um salto, entrou em casa, e esperou o se‑

nhor, que daí a pouco entrava com o mesmo ar do costu‑
me. a casa não era rica naturalmente; nem alegre. Não 
tinha o menor vestígio de mulher, velha ou moça, nem 
passarinhos que cantassem, nem flores, nem cores vivas 
ou jucundas.21 Casa sombria e nua. o mais alegre era um 
cravo,22 onde o mestre Romão tocava algumas vezes, estu‑
dando. Sobre uma cadeira, ao pé, alguns papéis de música; 
nenhuma dele…

ah! se mestre Romão pudesse seria um grande com‑
positor. Parece que há duas sortes de vocação, as que 



cantiga de esponsais

57

têm língua e as que a não têm. as primeiras realizam‑
‑se; as últimas representam uma luta constante e estéril 
entre o impulso interior e a ausência de um modo de 
comunicação com os homens. Romão era destas. Tinha 
a vocação íntima da música; trazia dentro de si muitas 
óperas e missas, um mundo de harmonias novas e ori‑
ginais, que não alcançava exprimir e pôr no papel. Esta 
era a causa única da tristeza de mestre Romão. Natu‑
ralmente o vulgo não atinava com ela; uns diziam isto, 
outros aquilo: doença, falta de dinheiro, algum desgos‑
to antigo; mas a verdade é esta: – a causa da melancolia 
de mestre Romão era não poder compor, não possuir o 
meio de traduzir o que sentia. Não é que não rabiscasse 
muito papel e não interrogasse o cravo, durante horas; 
mas tudo lhe saía informe, sem ideia nem harmonia. Nos 
últimos tempos tinha até vergonha da vizinhança, e não 
tentava mais nada.

E, entretanto, se pudesse, acabaria ao menos uma cer‑
ta peça, um canto esponsalício, começado três dias de‑
pois de casado, em 1779. a mulher, que tinha então 21 
anos, e morreu com 23, não era muito bonita, nem pouco, 
mas extremamente simpática, e amava ‑o tanto como ele 
a ela. Três dias depois de casado, mestre Romão sentiu 
em si alguma coisa parecida com inspiração. ideou então 
o canto esponsalício, e quis compô ‑lo; mas a inspiração 
não pôde sair. Como um pássaro que acaba de ser pre‑
so, e forceja por transpor as paredes da gaiola, abaixo, 
acima, impaciente, aterrado, assim batia a inspiração do 
nosso músico, encerrada nele sem poder sair, sem achar 
uma porta, nada. algumas notas chegaram a ligar ‑se; 
ele escreveu ‑as; obra de uma folha de papel, não mais. 
Teimou no dia seguinte, dez dias depois, vinte vezes du‑
rante o tempo de casado. Quando a mulher morreu, ele 
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releu essas primeiras notas conjugais, e ficou ainda mais 
triste, por não ter podido fixar no papel a sensação de 
felicidade extinta.

– Pai José  – disse ele ao entrar  –, sinto ‑me hoje 
adoentado.

– Sinhô comeu alguma coisa que fez mal…
– Não; já de manhã não estava bom. Vai à botica…
o boticário mandou alguma coisa, que ele tomou à noi‑

te; no dia seguinte mestre Romão não se sentia melhor. É 
preciso dizer que ele padecia do coração: – moléstia grave 
e crônica. Pai José ficou aterrado, quando viu que o in‑
cômodo não cedera ao remédio, nem ao repouso, e quis 
chamar o médico.

– Para quê? – disse o mestre. – isto passa.
o dia não acabou pior; e a noite suportou ‑a ele bem, 

não assim o preto, que mal pôde dormir duas horas. a vi‑
zinhança, apenas soube do incômodo, não quis outro mo‑
tivo de palestra; os que entretinham relações com o mestre 
foram visitá ‑lo. E diziam ‑lhe que não era nada, que eram 
macacoas23 do tempo; um acrescentava graciosamente que 
era manha, para fugir aos capotes que o boticário lhe dava 
no gamão – outro que eram amores. Mestre Romão sorria, 
mas consigo mesmo dizia que era o final.

– Está acabado – pensava ele.
Um dia de manhã, cinco depois da festa, o médico 

achou ‑o realmente mal; e foi isso o que ele lhe viu na fisio‑
nomia por trás das palavras enganadoras:

– isto não é nada; é preciso não pensar em músicas…
Em músicas! justamente esta palavra do médico deu ao 

mestre um pensamento. Logo que ficou só, com o escravo, 
abriu a gaveta onde guardava desde 1779 o canto esponsa‑
lício começado. Releu essas notas arrancadas a custo e não 
concluídas. E então teve uma ideia singular: – rematar a 
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obra agora, fosse como fosse; qualquer coisa servia, uma 
vez que deixasse um pouco de alma na terra.

– Quem sabe? Em 1880, talvez se toque isto, e se conte 
que um mestre Romão…

o princípio do canto rematava em um certo lá; este 
lá, que lhe caía bem no lugar, era a nota derradeiramente 
escrita. Mestre Romão ordenou que lhe levassem o cravo 
para a sala do fundo, que dava para o quintal: era ‑lhe pre‑
ciso ar. Pela janela viu na janela dos fundos de outra casa 
dois casadinhos de oito dias, debruçados, com os braços 
por cima dos ombros, e duas mãos presas. Mestre Romão 
sorriu com tristeza.

– aqueles chegam – disse ele. – Eu saio. Comporei ao 
menos este canto que eles poderão tocar…

Sentou ‑se ao cravo; reproduziu as notas e chegou ao lá…
– Lá, lá, lá…
Nada, não passava adiante. E contudo, ele sabia música 

como gente.
– Lá, dó… lá, mi… lá, si, dó, ré… ré… ré…
impossível! nenhuma inspiração. Não exigia uma peça 

profundamente original, mas enfim alguma coisa, que 
não fosse de outro e se ligasse ao pensamento começa‑
do. Voltava ao princípio, repetia as notas, buscava reaver 
um retalho da sensação extinta, lembrava ‑se da mulher, 
dos primeiros tempos. Para completar a ilusão, deitava os 
olhos pela janela para o lado dos casadinhos. Estes conti‑
nuavam ali, com as mãos presas e os braços passados nos 
ombros um do outro; a diferença é que se miravam agora, 
em vez de olhar para baixo. Mestre Romão, ofegante da 
moléstia e de impaciência, tornava ao cravo; mas a vista 
do casal não lhe suprira a inspiração, e as notas seguintes 
não soavam.

– Lá… lá… lá…
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desesperado, deixou o cravo, pegou do papel escrito 
e rasgou ‑o. Nesse momento, a moça embebida no olhar 
do marido, começou a cantarolar à toa, inconscientemen‑
te, uma coisa nunca antes cantada nem sabida, na qual 
coisa um certo lá trazia após si uma linda frase musical, 
justamente a que mestre Romão procurara durante anos 
sem achar nunca. o mestre ouviu ‑a com tristeza, abanou 
a cabeça, e à noite expirou.
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i 

de uma ideia mirífica24

Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, 
em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os 
seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia ‑se humi‑
lhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem 
organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem 
nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, 
dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada 
regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do 
diabo era o meio eficaz de combater as outras religiões, e 
destruí ‑las de uma vez.

– Vá, pois, uma igreja – concluiu ele. – Escritura con‑
tra Escritura, breviário contra breviário. Terei a minha 
missa, com vinho e pão à farta, as minhas prédicas,25 
bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. o 

 * Publicado em 12 de fevereiro de 1883.
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meu credo será o núcleo universal dos espíritos, a minha 
igreja uma tenda de abraão. E depois, enquanto as ou‑
tras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja 
será única; não acharei diante de mim, nem Maomé, 
nem Lutero. há muitos modos de afirmar; há só um de 
negar tudo.

dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os 
braços, com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, 
lembrou ‑se de ir ter com deus para comunicar ‑lhe a 
ideia, e desafiá ‑lo; levantou os olhos, acesos de ódio, 
ásperos de vingança, e disse consigo: – Vamos, é tempo. 
E rápido, batendo as asas, com tal estrondo que abalou 
todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para 
o infinito azul.

ii 

Entre deus e o diabo

deus recolhia um ancião, quando o diabo chegou ao 
céu. os serafins26 que engrinaldavam27 o recém ‑chegado, 
detiveram ‑se logo, e o diabo deixou ‑se estar à entrada 
com os olhos no Senhor.

– Que me queres tu? – perguntou este.
– Não venho pelo vosso servo Fausto28 – respondeu o 

diabo rindo –, mas por todos os Faustos do século e dos 
séculos.

– Explica ‑te.
– Senhor, a explicação é fácil; mas permiti que vos diga: 

recolhei primeiro esse bom velho; dai ‑lhe o melhor lugar, 
mandai que as mais afinadas cítaras29 e alaúdes30 o rece‑
bam com os mais divinos coros…
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– Sabes o que ele fez? – perguntou o Senhor, com os 
olhos cheios de doçura.

– Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter 
convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a 
uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Vou edi‑
ficar uma hospedaria barata; em duas palavras, vou fun‑
dar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, 
do meu reinado casual e adventício.31 É tempo de obter a 
vitória final e completa. E então vim dizer ‑vos isto, com 
lealdade, para que me não acuseis de dissimulação… Boa 
ideia, não vos parece?

– Vieste dizê ‑la, não legitimá ‑la – advertiu o Senhor.
– Tendes razão – acudiu o diabo –, mas o amor ‑próprio 

gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Verdade é que neste 
caso seria o aplauso de um mestre vencido, e uma tal exi‑
gência… Senhor, desço à terra; vou lançar a minha pedra 
fundamental.

– Vai.
– Quereis que venha anunciar ‑vos o remate da obra?
– Não é preciso; basta que me digas desde já por que 

motivo, cansado há tanto da tua desorganização, só agora 
pensaste em fundar uma igreja.

o diabo sorriu com certo ar de escárnio e triunfo. 
Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo 
picante no alforje32 de memória, qualquer coisa que, nesse 
breve instante de eternidade, o fazia crer superior ao pró‑
prio deus. Mas recolheu o riso, e disse:

– Só agora concluí uma observação, começada desde 
alguns séculos, e é que as virtudes, filhas do céu, são 
em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto 
de veludo rematasse em franjas de algodão. ora, eu 
proponho ‑me a puxá ‑las por essa franja, e trazê ‑las todas 
para minha igreja; atrás delas virão as de seda pura…
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– Velho retórico! – murmurou o Senhor.
– olhai bem. Muitos corpos que ajoelham aos vos‑

sos pés, nos templos do mundo, trazem as anquinhas da 
sala e da rua, os rostos tingem ‑se do mesmo pó, os len‑
ços cheiram aos mesmos cheiros, as pupilas centelham 
de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode 
do pecado. Vede o ardor – a indiferença, ao menos – com 
que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefí‑
cios que liberalmente espalha – ou seja roupas ou botas, 
ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à 
vida… Mas não quero parecer que me detenho em coisas 
miúdas; não falo, por exemplo, da placidez com que este 
juiz de irmandade, nas procissões, carrega piedosamente 
ao peito o vosso amor e uma comenda… Vou a negócios 
mais altos…

Nisto os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e 
sono. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor um olhar de 
súplica. deus interrompeu o diabo.

– Tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer a um 
espírito da tua espécie – replicou ‑lhe o Senhor. – Tudo o 
que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do 
mundo. É assunto gasto; e se não tens força, nem origi‑
nalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te 
cales e te retires. olha; todas as minhas legiões mostram 
no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dás. Esse mesmo 
ancião parece enjoado; e sabes tu o que ele fez?

– Já vos disse que não.
– depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. 

Colhido em um naufrágio, ia salvar ‑se numa tábua; mas 
viu um casal de noivos, na flor da vida, que se debatiam 
já com a morte; deu ‑lhes a tábua de salvação e mergulhou 
na eternidade. Nenhum público: a água e o céu por cima. 
onde achas aí a franja de algodão?
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– Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega.
– Negas esta morte?
– Nego tudo. a misantropia33 pode tomar aspecto de 

caridade; deixar a vida aos outros, para um misantropo, é 
realmente aborrecê ‑los…

– Retórico e sutil! – exclamou o Senhor. – Vai, vai, 
funda a tua igreja; chama todas as virtudes, recolhe todas 
as franjas, convoca todos os homens… Mas, vai! vai!

debalde o diabo tentou proferir alguma coisa mais. 
deus impusera ‑lhe silêncio; os serafins, a um sinal divino, 
encheram o céu com as harmonias de seus cânticos. o 
diabo sentiu, de repente, que se achava no ar; dobrou as 
asas, e, como um raio, caiu na terra.

iii 

a boa nova aos homens

Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. deu‑
‑se pressa em enfiar a cogula34 beneditina, como hábito 
de boa fama, e entrou a espalhar uma doutrina nova e 
extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas 
do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delí‑
cias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. 
Confessava que era o diabo; mas confessava ‑o para reti‑
ficar a noção que os homens tinham dele e desmentir as 
histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas.

– Sim, sou o diabo – repetia ele –, não o diabo das noi‑
tes sulfúreas,35 dos contos soníferos, terror das crianças, 
mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natu‑
reza, a que se deu aquele nome para arredá ‑lo do cora‑
ção dos homens. Vede ‑me gentil e airoso.36 Sou o vosso 
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verdadeiro pai. Vamos lá: tomai daquele nome, inventado 
para meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro,37 e 
eu vos darei tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo…

Era assim que falava, a princípio, para excitar o entu‑
siasmo, espertar os indiferentes, congregar, em suma, as 
multidões ao pé de si. E elas vieram; e logo que vieram, o 
diabo passou a definir a doutrina. a doutrina era a que 
podia ser na boca de um espírito de negação. isso quanto à 
substância, porque, acerca da forma, era umas vezes sutil, 
outras cínica e deslavada.

Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser subs‑
tituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. a 
soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e as‑
sim também a avareza, que declarou não ser mais do que 
a mãe da economia, com a diferença que a mãe era ro‑
busta, e a filha uma esgalgada.38 a ira tinha a melhor de‑
fesa na existência de homero;39 sem o furor de aquiles,40 
não haveria a Ilíada:41 “Musa, canta a cólera de aquiles, 
filho de Peleu…” o mesmo disse da gula, que produziu 
as melhores páginas de Rabelais,42 e muitos bons versos 
de Hissope;43 virtude tão superior, que ninguém se lem‑
bra das batalhas de Luculo,44 mas das suas ceias; foi a 
gula que realmente o fez imortal. Mas, ainda pondo de 
lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só 
mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem nega‑
ria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os 
bons manjares, em grande cópia, do que os maus boca‑
dos, ou a saliva do jejum? Pela sua parte o diabo prome‑
tia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, 
pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois 
não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas 
cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que 
era a virtude principal, origem de propriedades infinitas; 
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virtude preciosa, que chegava a suprir todas as outras, e 
ao próprio talento.

as turbas45 corriam atrás dele entusiasmadas. o diabo 
incutia ‑lhes, a grandes golpes de eloquência, toda a nova 
ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as 
perversas e detestar as sãs.

Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição 
que ele dava da fraude. Chamava ‑lhe o braço esquerdo 
do homem; o braço direito era a força; e concluía: muitos 
homens são canhotos, eis tudo. ora, ele não exigia que 
todos fossem canhotos; não era exclusivista. Que uns fos‑
sem canhotos, outros destros; aceitava a todos, menos os 
que não fossem nada. a demonstração, porém, mais rigo‑
rosa e profunda, foi a da venalidade. Um casuísta do tempo 
chegou a confessar que era um monumento de lógica. a 
venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito 
superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, 
o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por 
uma razão jurídica e legal, mas que, em todo caso, estão 
fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu 
voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, 
porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo? 
Negá ‑lo é cair no absurdo e no contraditório. Pois não há 
mulheres que vendem os cabelos? não pode um homem 
vender uma parte do seu sangue para transfundi ‑lo a outro 
homem anêmico? e o sangue e os cabelos, partes físicas, 
terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral 
do homem? demonstrado assim o princípio, o diabo não 
se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou 
pecuniária; depois, mostrou ainda que, à vista do precon‑
ceito social, conviria dissimular o exercício de um direito 
tão legítimo, o que era exercer ao mesmo tempo a venali‑
dade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente.
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E descia, e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está 
claro que combateu o perdão das injúrias e outras máxi‑
mas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente 
a calúnia gratuita, mas induziu a exercê ‑la mediante retri‑
buição, ou pecuniária, ou de outra espécie; nos casos, 
porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força 
imaginativa, e nada mais, proibia receber nenhum salário, 
pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as for‑
mas de respeito foram condenadas por ele, como elemen‑
tos possíveis de um certo decoro social e pessoal; salva, 
todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma 
exceção foi logo eliminada, pela consideração de que o 
interesse, convertendo o respeito em simples adulação, era 
este o sentimento aplicado e não aquele.

Para rematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria 
cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o 
amor do próximo era um obstáculo grave à nova institui‑
ção. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção 
de parasitas e negociantes insolváveis;46 não se devia dar 
ao próximo senão indiferença; em alguns casos, ódio ou 
desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que a noção 
de próximo era errada, e citava esta frase de um padre de 
Nápoles, aquele fino e letrado Galiani, que escrevia a uma 
das marquesas do antigo regime: “Leve a breca o próximo! 
Não há próximo!” a única hipótese em que ele permitia 
amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas 
alheias, porque essa espécie de amor tinha a particulari‑
dade de não ser outra coisa mais do que o amor do indiví‑
duo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que 
uma tal explicação, por metafísica, escapava à compreen‑
são das turbas, o diabo recorreu a um apólogo:47 – Cem 
pessoas tomam ações de um banco, para as operações 
comuns; mas cada acionista não cuida realmente senão 
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nos seus dividendos: é o que acontece aos adúlteros. Este 
apólogo foi incluído no livro da sabedoria.

iV 

Franjas e franjas

a previsão do diabo verificou ‑se. Todas as virtudes 
cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez 
puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham 
alistar ‑se na igreja nova. atrás foram chegando as outras, 
e o tempo abençoou a instituição. a igreja fundara ‑se; a 
doutrina propagava ‑se; não havia uma região do globo que 
não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma 
raça que não a amasse. o diabo alçou brados de triunfo.

Um dia, porém, longos anos depois notou o diabo que 
muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas 
virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, 
mas algumas, por partes, e, como digo, às ocultas. Certos 
glutões recolhiam ‑se a comer frugalmente três ou quatro 
vezes por ano, justamente em dias de preceito católico; 
muitos avaros davam esmolas, à noite, ou nas ruas mal 
povoadas; vários dilapidadores do erário restituíam ‑lhe 
pequenas quantias; os fraudulentos falavam, uma ou outra 
vez, com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto 
dissimulado, para fazer crer que estavam embaçando os 
outros.

a descoberta assombrou o diabo. Meteu ‑se a conhecer 
mais diretamente o mal, e viu que lavrava muito. alguns 
casos eram até incompreensíveis, como o de um dro‑
guista48 do Levante,49 que envenenara longamente uma 
geração inteira, e, com o produto das drogas, socorria os 
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filhos das vítimas. No Cairo achou um perfeito ladrão de 
camelos, que tapava a cara para ir às mesquitas. o diabo 
deu com ele à entrada de uma, lançou ‑lhe em rosto o pro‑
cedimento; ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo 
de um drogman [drogomano50]; roubou ‑o, com efeito, à 
vista do diabo e foi dá ‑lo de presente a um muezim,51 que 
rezou por ele a alá. o manuscrito beneditino cita muitas 
outras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que 
desorientou completamente o diabo. Um dos seus melho‑
res apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne 
falsificador de documentos, que possuía uma bela casa 
na campanha romana, telas, estátuas, biblioteca etc. Era 
a fraude em pessoa; chegava a meter ‑se na cama para não 
confessar que estava são. Pois esse homem, não só não 
furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos cria‑
dos. Tendo angariado a amizade de um cônego, ia todas 
as semanas confessar ‑se com ele, numa capela solitária; 
e, conquanto não lhe desvendasse nenhuma das suas 
ações secretas, benzia ‑se duas vezes, ao ajoelhar ‑se, e ao 
levantar ‑se. o diabo mal pôde crer tamanha aleivosia. 
Mas não havia que duvidar; o caso era verdadeiro.

Não se deteve um instante. o pasmo não lhe deu tempo 
de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente 
alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, 
trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de 
tão singular fenômeno. deus ouviu ‑o com infinita com‑
placência; não o interrompeu, não o repreendeu, não 
triunfou, sequer, daquela agonia satânica. Pôs os olhos 
nele, e disse ‑lhe:

– Que queres tu, meu pobre diabo? as capas de algo‑
dão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram 
franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição 
humana.
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a escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade 
de pau. o ano era de 1840. Naquele dia – uma segunda‑
‑feira, do mês de maio – deixei ‑me estar alguns instantes 
na Rua da Princesa a ver onde iria brincar a manhã. hesi‑
tava entre o morro de S. diogo e o Campo de Sant’ana, 
que não era então esse parque atual, construção de gentle‑
man [cavalheiro], mas um espaço rústico, mais ou menos 
infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. 
Morro ou campo? Tal era o problema. de repente disse 
comigo que o melhor era a escola. E guiei para a escola. 
aqui vai a razão.

Na semana anterior tinha feito dois suetos,52 e, desco‑
berto o caso, recebi o pagamento das mãos de meu pai, 
que me deu uma sova de vara de marmeleiro. as sovas de 
meu pai doíam por muito tempo. Era um velho empre‑
gado do arsenal de Guerra, ríspido e intolerante. Sonhava 
para mim uma grande posição comercial, e tinha ânsia 
de me ver com os elementos mercantis, ler, escrever e 
contar, para me meter de caixeiro. Citava ‑me nomes de 

 * Publicado em 8 de setembro de 1884.
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capitalistas que tinham começado ao balcão. ora, foi a 
lembrança do último castigo que me levou naquela manhã 
para o colégio. Não era um menino de virtudes.

Subi a escada com cautela, para não ser ouvido do mes‑
tre, e cheguei a tempo; ele entrou na sala três ou quatro 
minutos depois. Entrou com o andar manso do costume, 
em chinelas de cordovão,53 com a jaqueta de brim lavada 
e desbotada, calça branca e tesa e grande colarinho caído. 
Chamava ‑se Policarpo e tinha perto de 50 anos ou mais. 
Uma vez sentado, extraiu da jaqueta a boceta54 de rapé e 
o lenço vermelho, pô ‑los na gaveta; depois relanceou os 
olhos pela sala. os meninos, que se conservaram de pé 
durante a entrada dele, tornaram a sentar ‑se. Tudo estava 
em ordem; começaram os trabalhos.

– Seu Pilar, eu preciso falar com você – disse ‑me baixi‑
nho o filho do mestre.

Chamava ‑se Raimundo este pequeno, e era mole, apli‑
cado, inteligência tarda. Raimundo gastava duas horas em 
reter aquilo que a outros levava apenas trinta ou cinquenta 
minutos; vencia com o tempo o que não podia fazer logo 
com o cérebro. Reunia a isso um grande medo ao pai. Era 
uma criança fina, pálida, cara doente; raramente estava 
alegre. Entrava na escola depois do pai e retirava ‑se antes. 
o mestre era mais severo com ele do que conosco.

– o que é que você quer?
– Logo – respondeu ele com voz trêmula.
Começou a lição de escrita. Custa ‑me dizer que eu era 

dos mais adiantados da escola; mas era. Não digo tam‑
bém que era dos mais inteligentes, por um escrúpulo 
fácil de entender e de excelente efeito no estilo, mas não 
tenho outra convicção. Note ‑se que não era pálido nem 
mofino:55 tinha boas cores e músculos de ferro. Na lição 
de escrita, por exemplo, acabava sempre antes de todos, 



conto de escola

73

mas deixava ‑me estar a recortar narizes no papel ou na 
tábua, ocupação sem nobreza nem espiritualidade, mas 
em todo caso ingênua. Naquele dia foi a mesma coisa; tão 
depressa acabei, como entrei a reproduzir o nariz do mes‑
tre, dando ‑lhe cinco ou seis atitudes diferentes, das quais 
recordo a interrogativa, a admirativa, a dubitativa56 e a 
cogitativa.57 Não lhes punha esses nomes, pobre estudante 
de primeiras letras que era; mas, instintivamente, dava‑
‑lhes essas expressões. os outros foram acabando; não tive 
remédio senão acabar também, entregar a escrita, e voltar 
para o meu lugar.

Com franqueza, estava arrependido de ter vindo. 
agora que ficava preso, ardia por andar lá fora, e reca‑
pitulava o campo e o morro, pensava nos outros meni‑
nos vadios, o Chico Telha, o américo, o Carlos das Esca‑
dinhas, a fina flor do bairro e do gênero humano. Para 
cúmulo de desespero, vi através das vidraças da escola, 
no claro azul do céu, por cima do morro do Livramento, 
um papagaio de papel, alto e largo, preso de uma corda 
imensa, que bojava58 no ar, uma coisa soberba. E eu na 
escola, sentado, pernas unidas, com o livro de leitura e a 
gramática nos joelhos.

– Fui um bobo em vir – disse eu ao Raimundo.
– Não diga isso – murmurou ele.
olhei para ele; estava mais pálido. Então lembrou‑

‑me outra vez que queria pedir ‑me alguma coisa, e per‑
guntei ‑lhe o que era. Raimundo estremeceu de novo, e, 
rápido, disse ‑me que esperasse um pouco; era uma coisa 
particular.

– Seu Pilar… – murmurou ele daí a alguns minutos.
– Que é?
– Você…
– Você quê?
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Ele deitou os olhos ao pai, e depois a alguns outros 
meninos. Um destes, o Curvelo, olhava para ele, descon‑
fiado, e o Raimundo, notando ‑me essa circunstância, 
pediu alguns minutos mais de espera. Confesso que 
começa va a arder de curiosidade. olhei para o Curvelo, 
e vi que parecia atento; podia ser uma simples curiosidade 
vaga, natural indiscrição; mas podia ser também alguma 
coisa entre eles. Esse Curvelo era um pouco levado do 
diabo. Tinha 11 anos, era mais velho que nós.

Que me quereria o Raimundo? Continuei inquieto, 
remexendo ‑me muito, falando ‑lhe baixo, com instância, 
que me dissesse o que era, que ninguém cuidava dele nem 
de mim. ou então, de tarde…

– de tarde, não – interrompeu ‑me ele –, não pode ser 
de tarde.

– Então agora…
– Papai está olhando.
Na verdade, o mestre fitava ‑nos. Como era mais severo 

para o filho, buscava ‑o muitas vezes com os olhos, para 
trazê ‑lo mais aperreado. Mas nós também éramos finos; 
metemos o nariz no livro, e continuamos a ler. afinal 
cansou e tomou as folhas do dia, três ou quatro, que ele 
lia devagar, mastigando as ideias e as paixões. Não esque‑
çam que estávamos então no fim da Regência,59 e que era 
grande a agitação pública. Policarpo tinha decerto algum 
partido, mas nunca pude averiguar esse ponto. o pior que 
ele podia ter, para nós, era a palmatória. E essa lá estava, 
pendurada do portal da janela, à direita, com os seus cinco 
olhos do diabo. Era só levantar a mão, despendurá ‑la e 
brandi ‑la, com a força do costume, que não era pouca. E 
daí, pode ser que alguma vez as paixões políticas domi‑
nassem nele a ponto de poupar ‑nos uma ou outra corre‑
ção. Naquele dia, ao menos, pareceu ‑me que lia as folhas 
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com muito interesse; levantava os olhos de quando em 
quando, ou tomava uma pitada, mas tornava logo aos jor‑
nais, e lia a valer.

No fim de algum tempo – dez ou doze minutos – Rai‑
mundo meteu a mão no bolso das calças e olhou para 
mim.

– Sabe o que tenho aqui?
– Não.
– Uma pratinha que mamãe me deu.
– hoje?
– Não, no outro dia, quando fiz anos…
– Pratinha de verdade?
– de verdade.
Tirou ‑a vagarosamente, e mostrou ‑me de longe. Era 

uma moeda do tempo do rei, cuido que 12 vinténs60 ou 2 
tostões,61 não me lembro; mas era uma moeda, e tal moeda 
que me fez pular o sangue no coração. Raimundo revolveu 
em mim o olhar pálido; depois perguntou ‑me se a que‑
ria para mim. Respondi ‑lhe que estava caçoando, mas ele 
jurou que não.

– Mas então você fica sem ela?
– Mamãe depois me arranja outra. Ela tem muitas que 

vovô lhe deixou, numa caixinha; algumas são de ouro. 
Você quer esta?

Minha resposta foi estender ‑lhe a mão disfarçada‑
mente, depois de olhar para a mesa do mestre. Raimundo 
recuou a mão dele e deu à boca um gesto amarelo, que 
queria sorrir. Em seguida propôs ‑me um negócio, uma 
troca de serviços; ele me daria a moeda, eu lhe explicaria 
um ponto da lição de sintaxe. Não conseguira reter nada 
do livro, e estava com medo do pai. E concluía a proposta 
esfregando a pratinha nos joelhos… Tive uma sensação 
esquisita. Não é que eu possuísse da virtude uma ideia 
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antes própria de homem; não é também que não fosse fácil 
em empregar uma ou outra mentira de criança. Sabíamos 
ambos enganar ao mestre. a novidade estava nos termos 
da proposta, na troca de lição e dinheiro, compra franca, 
positiva, toma lá, dá cá; tal foi a causa da sensação. Fiquei 
a olhar para ele, à toa, sem poder dizer nada.

Compreende ‑se que o ponto da lição era difícil, e que 
o Raimundo, não o tendo aprendido, recorria a um meio 
que lhe pareceu útil para escapar ao castigo do pai. Se 
me tem pedido a coisa por favor, alcançá ‑la ‑ia do mesmo 
modo, como de outras vezes, mas parece que era lem‑
brança das outras vezes, o medo de achar a minha vontade 
frouxa ou cansada, e não aprender como queria – e pode 
ser mesmo que em alguma ocasião lhe tivesse ensinado 
mal – parece que tal foi a causa da proposta. o pobre‑
‑diabo contava com o favor – mas queria assegurar ‑lhe a 
eficácia, e daí recorreu à moeda que a mãe lhe dera e que 
ele guardava como relíquia ou brinquedo; pegou dela e 
veio esfregá ‑la nos joelhos, à minha vista, como uma ten‑
tação… Realmente, era bonita, fina, branca, muito branca; 
e para mim, que só trazia cobre62 no bolso, quando trazia 
alguma coisa, um cobre feio, grosso, azinhavrado…

Não queria recebê ‑la, e custava ‑me recusá ‑la. olhei 
para o mestre, que continuava a ler, com tal interesse, que 
lhe pingava o rapé do nariz. – ande, tome – dizia ‑me bai‑
xinho o filho. E a pratinha fuzilava ‑lhe entre os dedos, 
como se fora diamante… Em verdade, se o mestre não 
visse nada, que mal havia? E ele não podia ver nada, estava 
agarrado aos jornais, lendo com fogo, com indignação…

– Tome, tome…
Relancei os olhos pela sala, e dei com os do Curvelo em 

nós; disse ao Raimundo que esperasse. Pareceu ‑me que 
o outro nos observava, então dissimulei; mas daí a pouco 
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deitei ‑lhe outra vez o olho, e – tanto se ilude a vontade! – 
não lhe vi mais nada. Então cobrei ânimo.

– dê cá…
Raimundo deu ‑me a pratinha, sorrateiramente; eu 

meti ‑a na algibeira das calças, com um alvoroço que não 
posso definir. Cá estava ela comigo, pegadinha à perna. 
Restava prestar o serviço, ensinar a lição e não me demo‑
rei em fazê ‑lo, nem o fiz mal, ao menos conscientemente; 
passava ‑lhe a explicação em um retalho de papel que ele 
recebeu com cautela e cheio de atenção. Sentia ‑se que des‑
pendia um esforço cinco ou seis vezes maior para apren‑
der um nada; mas contanto que ele escapasse ao castigo, 
tudo iria bem.

de repente, olhei para o Curvelo e estremeci; tinha os 
olhos em nós, com um riso que me pareceu mau. dis‑
farcei; mas daí a pouco, voltando ‑me outra vez para ele, 
achei ‑o do mesmo modo, com o mesmo ar, acrescendo 
que entrava a remexer ‑se no banco, impaciente. Sorri para 
ele e ele não sorriu; ao contrário, franziu a testa, o que lhe 
deu um aspecto ameaçador. o coração bateu ‑me muito.

– Precisamos muito cuidado – disse eu ao Raimundo.
– diga ‑me isto só – murmurou ele.
Fiz ‑lhe sinal que se calasse; mas ele instava, e a moeda, 

cá no bolso, lembrava ‑me o contrato feito. Ensinei ‑lhe o 
que era, disfarçando muito; depois, tornei a olhar para o 
Curvelo, que me pareceu ainda mais inquieto, e o riso, 
dantes mau, estava agora pior. Não é preciso dizer que 
também eu ficara em brasas, ansioso que a aula acabasse; 
mas nem o relógio andava como das outras vezes, nem 
o mestre fazia caso da escola; este lia os jornais, artigo 
por artigo, pontuando ‑os com exclamações, com gestos 
de ombros, com uma ou duas pancadinhas na mesa. E lá 
fora, no céu azul, por cima do morro, o mesmo eterno 
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papagaio, guinando a um lado e outro, como se me cha‑
masse a ir ter com ele. imaginei ‑me ali, com os livros e a 
pedra embaixo da mangueira, e a pratinha no bolso das 
calças, que eu não daria a ninguém, nem que me serras‑
sem; guardá ‑la ‑ia em casa, dizendo a mamãe que a tinha 
achado na rua. Para que me não fugisse, ia ‑a apalpando, 
roçando ‑lhe os dedos pelo cunho, quase lendo pelo tato a 
inscrição, com uma grande vontade de espiá ‑la.

– oh! seu Pilar! – bradou o mestre com voz de trovão.
Estremeci como se acordasse de um sonho, e levantei‑

‑me às pressas. dei com o mestre, olhando para mim, cara 
fechada, jornais dispersos, e ao pé da mesa, em pé, o Cur‑
velo. Pareceu ‑me adivinhar tudo.

– Venha cá! – bradou o mestre.
Fui e parei diante dele. Ele enterrou ‑me pela consciência 

dentro um par de olhos pontudos; depois chamou o filho. 
Toda a escola tinha parado; ninguém mais lia, ninguém 
fazia um só movimento. Eu, conquanto não tirasse os olhos 
do mestre, sentia no ar a curiosidade e o pavor de todos.

– Então o senhor recebe dinheiro para ensinar as lições 
aos outros? disse ‑me o Policarpo.

– Eu…
– dê cá a moeda que este seu colega lhe deu! – clamou.
Não obedeci logo, mas não pude negar nada. Continuei 

a tremer muito. Policarpo bradou de novo que lhe desse a 
moeda, e eu não resisti mais, meti a mão no bolso, vagaro‑
samente, saquei ‑a e entreguei ‑lha. Ele examinou ‑a de um 
e outro lado, bufando de raiva; depois estendeu o braço e 
atirou ‑a à rua. E então disse ‑nos uma porção de coisas 
duras, que tanto o filho como eu acabávamos de praticar 
uma ação feia, indigna, baixa, uma vilania, e para emenda 
e exemplo íamos ser castigados.

aqui pegou da palmatória.
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– Perdão, seu mestre… – solucei eu.
– Não há perdão! dê cá a mão! dê cá! Vamos! Sem‑

‑vergonha! dê cá a mão!
– Mas, seu mestre…
– olhe que é pior!
Estendi ‑lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui rece‑

bendo os bolos uns por cima dos outros, até completar 
doze, que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas. 
Chegou a vez do filho, e foi a mesma coisa; não lhe poupou 
nada, dois, quatro, oito, doze bolos. acabou, pregou ‑nos 
outro sermão. Chamou ‑nos sem ‑vergonhas, desaforados, 
e jurou que se repetíssemos o negócio apanharíamos tal 
castigo que nos havia de lembrar para todo o sempre. E 
exclamava: Porcalhões! tratantes! faltos de brio!

Eu, por mim, tinha a cara no chão. Não ousava fitar 
ninguém, sentia todos os olhos em nós. Recolhi ‑me ao 
banco, soluçando, fustigado pelos impropérios do mes‑
tre. Na sala arquejava o terror; posso dizer que naquele 
dia ninguém faria igual negócio. Creio que o próprio 
Curve lo enfiara de medo. Não olhei logo para ele, cá den‑
tro de mim jurava quebrar ‑lhe a cara, na rua, logo que 
saíssemos, tão certo como três e dois serem cinco.

daí a algum tempo olhei para ele; ele também olhava 
para mim, mas desviou a cara, e penso que empalideceu. 
Compôs ‑se e entrou a ler em voz alta; estava com medo. 
Começou a variar de atitude, agitando ‑se à toa, coçando 
os joelhos, o nariz. Pode ser até que se arrependesse de nos 
ter denunciado; e na verdade, por que denunciar ‑nos? Em 
que é que lhe tirávamos alguma coisa?

– Tu me pagas! tão duro como osso! – dizia eu comigo.
Veio a hora de sair, e saímos; ele foi adiante, apressado, 

e eu não queria brigar ali mesmo, na Rua do Costa, perto 
do colégio; havia de ser na Rua Larga de São Joaquim. 
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Quando, porém, cheguei à esquina, já o não vi; prova‑
velmente escondera ‑se em algum corredor ou loja; entrei 
numa botica, espiei em outras casas, perguntei por ele a 
algumas pessoas, ninguém me deu notícia. de tarde fal‑
tou à escola.

Em casa não contei nada, é claro; mas para explicar 
as mãos inchadas, menti a minha mãe, disse ‑lhe que não 
tinha sabido a lição. dormi nessa noite, mandando ao 
diabo os dois meninos, tanto o da denúncia como o da 
moeda. E sonhei com a moeda; sonhei que, ao tornar à 
escola, no dia seguinte, dera com ela na rua, e a apanhara, 
sem medo nem escrúpulos…

de manhã, acordei cedo. a ideia de ir procurar a moeda 
fez ‑me vestir depressa. o dia estava esplêndido, um dia 
de maio, sol magnífico, ar brando, sem contar as calças 
novas que minha mãe me deu, por sinal que eram ama‑
relas. Tudo isso, e a pratinha… Saí de casa, como se fosse 
trepar ao trono de Jerusalém. Piquei o passo para que nin‑
guém chegasse antes de mim à escola; ainda assim não 
andei tão depressa que amarrotasse as calças. Não, que 
elas eram bonitas! Mirava ‑as, fugia aos encontros, ao lixo 
da rua…

Na rua encontrei uma companhia do batalhão de fuzi‑
leiros, tambor à frente, rufando. Não podia ouvir isto 
quieto. os soldados vinham batendo o pé rápido, igual, 
direita, esquerda, ao som do rufo; vinham, passaram por 
mim, e foram andando. Eu senti uma comichão nos pés, 
e tive ímpeto de ir atrás deles. Já lhes disse: o dia estava 
lindo, e depois o tambor… olhei para um e outro lado; 
afinal, não sei como foi, entrei a marchar também ao som 
do rufo,63 creio que cantarolando alguma coisa: Rato 
na casaca… Não fui à escola, acompanhei os fuzileiros, 
depois enfiei pela Saúde, e acabei a manhã na Praia da 
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Gamboa. Voltei para casa com as calças enxovalhadas, 
sem pratinha no bolso nem ressentimento na alma. E 
contudo a pratinha era bonita e foram eles, Raimundo e 
Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento, um da 
corrupção, outro da delação; mas o diabo do tambor…
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Parece ‑lhe então que o que se deu comigo em 1860, 
pode entrar numa página de livro? Vá que seja, com a 
condição única de que não há de divulgar nada antes da 
minha morte. Não esperará muito, pode ser que oito dias, 
se não for menos; estou desenganado.

olhe, eu podia mesmo contar ‑lhe a minha vida inteira, 
em que há outras coisas interessantes, mas para isso era 
preciso tempo, ânimo e papel, e eu só tenho papel; o ânimo 
é frouxo, e o tempo assemelha ‑se à lamparina de madru‑
gada. Não tarda o sol do outro dia, um sol dos diabos, 
impenetrável como a vida. adeus, meu caro senhor, leia 
isto e queira ‑me bem; perdoe ‑me o que lhe parecer mau, 
e não maltrate muito a arruda, se lhe não cheira a rosas. 
Pediu ‑me um documento humano, ei ‑lo aqui. Não me 
peça também o império do Grão ‑Mogol,64 nem a foto‑
grafia dos Macabeus; peça, porém, os meus sapatos de 
defunto e não os dou a ninguém mais.

Já sabe que foi em 1860. No ano anterior, ali pelo mês 
de agosto, tendo eu 42 anos, fiz ‑me teólogo – quero dizer, 

 * Publicado em 13 de julho de 1884.
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copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói, 
antigo companheiro de colégio, que assim me dava, deli‑
cadamente, casa, cama e mesa. Naquele mês de agosto de 
1859, recebeu ele uma carta de um vigário de certa vila do 
interior, perguntando se conhecia pessoa entendida, dis‑
creta e paciente, que quisesse ir servir de enfermeiro ao 
coronel Felisberto, mediante um bom ordenado. o padre 
falou ‑me, aceitei com ambas as mãos, estava já enfarado 
de copiar citações latinas e fórmulas eclesiásticas. Vim à 
Corte despedir ‑me de um irmão, e segui para a vila.

Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era 
homem insuportável, estúrdio,65 exigente, ninguém o atu‑
rava, nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiros 
que remédios. a dois deles quebrou a cara. Respondi que 
não tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes; e 
depois de entender ‑me com o vigário, que me confirmou 
as notícias recebidas, e me recomendou mansidão e cari‑
dade, segui para a residência do coronel.

achei ‑o na varanda da casa estirado numa cadeira, 
bufando muito. Não me recebeu mal. Começou por não 
dizer nada; pôs em mim dois olhos de gato que observa; 
depois, uma espécie de riso maligno alumiou ‑lhe as fei‑
ções, que eram duras. afinal, disse ‑me que nenhum dos 
enfermeiros que tivera prestava para nada, dormiam 
muito, eram respondões e andavam ao faro das escravas; 
dois eram até gatunos!

– Você é gatuno?
– Não, senhor.
Em seguida, perguntou ‑me pelo nome: disse ‑lho e ele 

fez um gesto de espanto. Colombo? Não, senhor: Procópio 
José Gomes Valongo. Valongo? achou que não era nome 
de gente, e propôs chamar ‑me tão somente Procópio, ao 
que respondi que estaria pelo que fosse de seu agrado. 
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Conto ‑lhe esta particularidade, não só porque me parece 
pintá ‑lo bem, como porque a minha resposta deu de mim 
a melhor ideia ao coronel. Ele mesmo o declarou ao vigá‑
rio, acrescentando que eu era o mais simpático dos enfer‑
meiros que tivera. a verdade é que vivemos uma lua de 
mel de sete dias.

No oitavo dia, entrei na vida dos meus predecesso‑
res, uma vida de cão, não dormir, não pensar em mais 
nada, recolher injúrias, e, às vezes, rir delas, com um ar 
de resignação e conformidade; reparei que era um modo 
de lhe fazer corte. Tudo impertinências de moléstia e do 
temperamento. a moléstia era um rosário delas, padecia 
de aneurisma, de reumatismo e de três ou quatro afec‑
ções menores. Tinha perto de 60 anos, e desde os 5 toda a 
gente lhe fazia a vontade. Se fosse só rabugento, vá; mas ele 
era também mau, deleitava ‑se com a dor e a humilhação 
dos outros. No fim de três meses estava farto de o aturar; 
determinei vir embora; só esperei ocasião.

Não tardou a ocasião. Um dia, como lhe não desse a 
tempo uma fomentação, pegou da bengala e atirou ‑me 
dois ou três golpes. Não era preciso mais; despedi ‑me ime‑
diatamente, e fui aprontar a mala. Ele foi ter comigo, ao 
quarto, pediu ‑me que ficasse, que não valia a pena zangar 
por uma rabugice de velho. instou tanto que fiquei.

– Estou na dependura,66 Procópio, dizia ‑me ele à noite; 
não posso viver muito tempo. Estou aqui, estou na cova. 
Você há de ir ao meu enterro, Procópio; não o dispenso por 
nada. há de ir, há de rezar ao pé da minha sepultura. Se não 
for, acrescentou rindo, eu voltarei de noite para lhe puxar 
as pernas. Você crê em almas de outro mundo, Procópio?

– Qual o quê!
– E por que é que não há de crer, seu burro? – redarguiu 

vivamente, arregalando os olhos.
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Eram assim as pazes; imagine a guerra. Coibiu ‑se das 
bengaladas; mas as injúrias ficaram as mesmas, se não pio‑
res. Eu, com o tempo, fui calejando, e não dava mais por 
nada; era burro, camelo, pedaço d’asno, idiota, moleirão, 
era tudo. Nem, ao menos, havia mais gente que recolhesse 
uma parte desses nomes. Não tinha parentes; tinha um 
sobrinho que morreu tísico, em fins de maio ou princí‑
pios de julho, em Minas. os amigos iam por lá às vezes 
aprová ‑lo, aplaudi ‑lo, e nada mais; cinco, dez minutos 
de visita. Restava eu; era eu sozinho para um dicionário 
inteiro. Mais de uma vez resolvi sair; mas, instado pelo 
vigário, ia ficando.

Não só as relações foram ‑se tornando melindrosas, 
mas eu estava ansioso por tornar à Corte. aos 42 anos não 
é que havia de acostumar ‑me à reclusão constante, ao pé 
de um doente bravio, no interior. Para avaliar o meu isola‑
mento, basta saber que eu nem lia os jornais; salvo alguma 
notícia mais importante que levavam ao coronel, eu nada 
sabia do resto do mundo. Entendi, portanto, voltar para 
a Corte, na primeira ocasião, ainda que tivesse de brigar 
com o vigário. Bom é dizer (visto que faço uma confissão 
geral) que, nada gastando e tendo guardado integralmente 
os ordenados, estava ansioso por vir dissipá ‑los aqui.

Era provável que a ocasião aparecesse. o coronel estava 
pior, fez testamento, descompondo o tabelião, quase tan‑
to como a mim. o trato era mais duro, os breves lapsos 
de sossego e brandura faziam ‑se raros. Já por esse tempo 
tinha eu perdido a escassa dose de piedade que me fazia 
esquecer os excessos do doente; trazia dentro de mim um 
fermento de ódio e aversão. No princípio de agosto resolvi 
definitivamente sair; o vigário e o médico, aceitando as 
razões, pediram ‑me que ficasse algum tempo mais. 
Concedi ‑lhes um mês; no fim de um mês viria embora, 
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qualquer que fosse o estado do doente. o vigário tratou 
de procurar ‑me substituto.

Vai ver o que aconteceu. Na noite de 24 de agosto, o 
coronel teve um acesso de raiva, atropelou ‑me, disse‑
‑me muito nome cru, ameaçou ‑me de um tiro, e acabou 
atirando ‑me um prato de mingau, que achou frio, o prato 
foi cair na parede onde se fez em pedaços.

– hás de pagá ‑lo, ladrão! – bradou ele.
Resmungou ainda muito tempo. Às onze horas pas‑

sou pelo sono. Enquanto ele dormia, saquei um livro do 
bolso, um velho romance de d’arlincourt, traduzido, que 
lá achei, e pus ‑me a lê ‑lo, no mesmo quarto, a pequena 
distância da cama; tinha de acordá ‑lo à meia ‑noite para 
lhe dar o remédio. ou fosse de cansaço, ou do livro, antes 
de chegar ao fim da segunda página adormeci também. 
acordei aos gritos do coronel, e levantei ‑me estremu‑
nhado. Ele, que parecia delirar, continuou nos mesmos 
gritos, e acabou por lançar mão da moringa e arremessá‑
‑la contra mim. Não tive tempo de desviar ‑me; a moringa 
bateu ‑me na face esquerda, e tal foi a dor que não vi mais 
nada; atirei ‑me ao doente, pus ‑lhe as mãos ao pescoço, 
lutamos, e esganei ‑o.

Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado, 
e dei um grito; mas ninguém me ouviu. Voltei à cama, 
agitei ‑o para chamá ‑lo à vida, era tarde; arrebentara o 
aneurisma, e o coronel morreu. Passei à sala contígua, e 
durante duas horas não ousei voltar ao quarto. Não posso 
mesmo dizer tudo o que passei, durante esse tempo. Era 
um atordoamento, um delírio vago e estúpido. Parecia‑
‑me que as paredes tinham vultos; escutava umas vozes 
surdas. os gritos da vítima, antes da luta e durante a luta, 
continuavam a repercutir dentro de mim, e o ar, para onde 
quer que me voltasse, aparecia recortado de convulsões. 
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Não creia que esteja fazendo imagens nem estilo; digo ‑lhe 
que eu ouvia distintamente umas vozes que me bradavam: 
assassino! assassino!

Tudo o mais estava calado. o mesmo som do reló‑
gio, lento, igual e seco, sublinhava o silêncio e a solidão. 
Colava a orelha à porta do quarto na esperança de ouvir 
um gemido, uma palavra, uma injúria, qualquer coisa que 
significasse a vida, e me restituísse a paz à consciência. 
Estaria pronto a apanhar das mãos do coronel, dez, vinte, 
cem vezes. Mas nada, nada; tudo calado. Voltava a an dar 
à toa na sala, sentava ‑me, punha as mãos na cabeça; 
arrependia ‑me de ter vindo. – “Maldita a hora em que 
aceitei semelhante coisa!” – exclamava. E descompunha 
o padre de Niterói, o médico, o vigário, os que me arranja‑
ram um lugar, e os que me pediram para ficar mais algum 
tempo. agarrava ‑me à cumplicidade dos outros homens.

Como o silêncio acabasse por aterrar ‑me, abri uma das 
janelas, para escutar o som do vento, se ventasse. Não ven‑
tava. a noite ia tranquila, as estrelas fulguravam, com a 
indiferença de pessoas que tiram o chapéu a um enterro 
que passa, e continuam a falar de outra coisa. Encostei‑
‑me ali por algum tempo, fitando a noite, deixando ‑me ir 
a uma recapitulação da vida, a ver se descansava da dor 
presente. Só então posso dizer que pensei claramente no 
castigo. achei ‑me com um crime às costas e vi a punição 
certa. aqui o temor complicou o remorso. Senti que os 
cabelos me ficavam de pé. Minutos depois, vi três ou qua‑
tro vultos de pessoas, no terreiro espiando, com um ar de 
emboscada; recuei, os vultos esvaíram ‑se no ar; era uma 
alucinação.

antes do alvorecer curei a contusão da face. Só então 
ousei voltar ao quarto. Recuei duas vezes, mas era pre‑
ciso e entrei; ainda assim, não cheguei logo à cama. 
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Tremiam ‑me as pernas, o coração batia ‑me; cheguei a 
pensar na fuga; mas era confessar o crime, e, ao contrário, 
urgia fazer desaparecer os vestígios dele. Fui até a cama; vi 
o cadáver, com os olhos arregalados e a boca aberta, como 
deixando passar a eterna palavra dos séculos: “Caim, que 
fizeste de teu irmão?”. Vi no pescoço o sinal das minhas 
unhas; abotoei alto a camisa e cheguei ao queixo a ponta 
do lençol. Em seguida, chamei um escravo, disse ‑lhe que 
o coronel amanhecera morto; mandei recado ao vigário 
e ao médico.

a primeira ideia foi retirar ‑me logo cedo, a pretexto de 
ter meu irmão doente, e, na verdade, recebera carta de‑
le, alguns dias antes, dizendo ‑me que se sentia mal. Mas 
adverti que a retirada imediata poderia fazer despertar 
suspeitas, e fiquei. Eu mesmo amortalhei o cadáver, com 
o auxílio de um preto velho e míope. Não saí da sala mor‑
tuária; tinha medo de que descobrissem alguma coisa. 
Queria ver no rosto dos outros se desconfiavam; mas não 
ousava fitar ninguém. Tudo me dava impaciências: os pas‑
sos de ladrão com que entravam na sala, os cochichos, as 
cerimônias e as rezas do vigário. Vindo a hora, fechei o 
caixão, com as mãos trêmulas, tão trêmulas que uma pes‑
soa, que reparou nelas, disse a outra com piedade:

– Coitado do Procópio! apesar do que padeceu, está 
muito sentido.

Pareceu ‑me ironia; estava ansioso por ver tudo aca‑
bado. Saímos à rua. a passagem da meia escuridão da casa 
para a claridade da rua deu ‑me grande abalo; receei que 
fosse então impossível ocultar o crime. Meti os olhos no 
chão, e fui andando. Quando tudo acabou, respirei. Estava 
em paz com os homens. Não o estava com a consciên‑
cia, e as primeiras noites foram naturalmente de desas‑
sossego e aflição. Não é preciso dizer que vim logo para o 
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Rio de Janeiro, nem que vivi aqui aterrado, embora longe 
do crime; não ria, falava pouco, mal comia, tinha aluci‑
nações, pesadelos…

– deixa lá o outro que morreu – diziam ‑me. – Não é 
caso para tanta melancolia.

E eu aproveitava a ilusão, fazendo muitos elogios ao 
morto, chamando ‑lhe boa criatura, impertinente, é ver‑
dade, mas um coração de ouro. E elogiando, convencia ‑me 
também, ao menos por alguns instantes. outro fenômeno 
interessante, e que talvez lhe possa aproveitar, é que, não 
sendo religioso, mandei dizer uma missa pelo eterno des‑
canso do coronel, na igreja do Sacramento. Não fiz convi‑
tes, não disse nada a ninguém; fui ouvi ‑la, sozinho, e estive 
de joelhos todo o tempo, persignando ‑me a miúdo. dobrei 
a espórtula67 do padre, e distribuí esmolas à porta, tudo 
por intenção do finado. Não queria embair68 os homens; a 
prova é que fui só. Para completar este ponto, acrescenta‑
rei que nunca aludia ao coronel, que não dissesse: “deus 
lhe fale n’alma!” E contava dele algumas anedotas alegres, 
rompantes engraçados…

Sete dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, recebi a 
carta do vigário, que lhe mostrei, dizendo ‑me que fora 
achado o testamento do coronel, e que eu era o herdeiro 
universal. imagine o meu pasmo. Pareceu ‑me que lia mal, 
fui a meu irmão, fui aos amigos; todos leram a mesma 
coisa. Estava escrito; era eu o herdeiro universal do coro‑
nel. Cheguei a supor que fosse uma cilada; mas adverti 
logo que havia outros meios de capturar ‑me, se o crime 
estivesse descoberto. demais, eu conhecia a probidade 
do vigário, que não se prestaria a ser instrumento. Reli a 
carta, cinco, dez, muitas vezes; lá estava a notícia.

– Quanto tinha ele? – perguntava ‑me meu irmão.
– Não sei, mas era rico.
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– Realmente, provou que era teu amigo.
– Era… Era…
assim por uma ironia da sorte, os bens do  coronel vi‑

nham parar às minhas mãos. Cogitei em recusar a herança. 
Parecia ‑me odioso receber um vintém do tal espólio; era 
pior do que fazer ‑me esbirro69 alugado. Pensei nisso três 
dias, e esbarrava sempre na consideração de que a recusa 
podia fazer desconfiar alguma coisa. No fim dos três dias, 
assentei num meio ‑termo; receberia a herança e dá ‑la ‑ia 
toda, aos bocados e às escondidas. Não era só escrúpulo; era 
também o modo de resgatar o crime por um ato de virtude; 
pareceu ‑me que ficava assim de contas saldas.

Preparei ‑me e segui para a vila. Em caminho, à propor‑
ção que me ia aproximando, recordava o triste sucesso; as 
cercanias da vila tinham um aspecto de tragédia, e a som‑
bra do coronel parecia ‑me surgir de cada lado. a imagi‑
nação ia reproduzindo as palavras, os gestos, toda a noite 
horrenda do crime…

Crime ou luta? Realmente, foi uma luta, em que eu, 
atacado, defendi ‑me, e na defesa… Foi uma luta desgra‑
çada, uma fatalidade. Fixei ‑me nessa ideia. E balanceava 
os agravos, punha no ativo as pancadas, as injúrias… 
Não era culpa do coronel, bem o sabia, era da moléstia, 
que o tornava assim rabugento e até mau… Mas eu per‑
doava tudo, tudo… o pior foi a fatalidade daquela noite… 
Considerei também que o coronel não podia viver muito 
mais; estava por pouco; ele mesmo o sentia e dizia. Viveria 
quanto? duas semanas, ou uma; pode ser até que menos. 
Já não era vida, era um molambo de vida, se isto mesmo 
se podia chamar ao padecer contínuo do pobre homem… 
E quem sabe mesmo se a luta e a morte não foram apenas 
coincidentes? Podia ser, era até o mais provável; não foi 
outra coisa. Fixei ‑me também nessa ideia…
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Perto da vila apertou ‑se ‑me o coração, e quis recuar; 
mas dominei ‑me e fui. Receberam ‑me com parabéns. o 
vigário disse ‑me as disposições do testamento, os lega‑
dos70 pios,71 e de caminho ia louvando a mansidão cristã e 
o zelo com que eu servira ao coronel, que, apesar de áspero 
e duro, soube ser grato.

– Sem dúvida – dizia eu olhando para outra parte.
Estava atordoado. Toda a gente me elogiava a dedica‑

ção e a paciência. as primeiras necessidades do inventário 
detiveram ‑me algum tempo na vila. Constituí advogado; 
as coisas correram placidamente. durante esse tempo, 
falava muita vez do coronel. Vinham contar ‑me coisas 
dele, mas sem a moderação do padre; eu defendia ‑o, apon‑
tava algumas virtudes, era austero…

– Qual austero! Já morreu, acabou; mas era o diabo.
E referiam ‑me casos duros, ações perversas, algu‑

mas extraordinárias. Quer que lhe diga? Eu, a princípio, 
ia ouvindo cheio de curiosidade; depois, entrou ‑me no 
coração um singular prazer, que eu sinceramente buscava 
expelir. E defendia o coronel, explicava ‑o, atribuía alguma 
coisa às rivalidades locais; confessava, sim, que era um 
pouco violento… Um pouco? Era uma cobra assanhada, 
interrompia ‑me o barbeiro; e todos, o coletor, o boticá‑
rio, o escrivão, todos diziam a mesma coisa; e vinham 
outras anedotas, vinha toda a vida do defunto. os velhos 
lembravam ‑se das crueldades dele, em menino. E o prazer 
íntimo, calado, insidioso, crescia dentro de mim, espécie 
de tênia72 moral, que por mais que a arrancasse aos peda‑
ços recompunha ‑se logo e ia ficando.

as obrigações do inventário distraíram ‑me; e por outro 
lado a opinião da vila era tão contrária ao coronel, que 
a vista dos lugares foi perdendo para mim a feição tene‑
brosa que a princípio achei neles. Entrando na posse da 
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herança, converti ‑a em títulos e dinheiro. Eram então pas‑
sados muitos meses, e a ideia de distribuí ‑la toda em esmo‑
las e donativos pios não me dominou como da primeira 
vez; achei mesmo que era afetação. Restringi o plano pri‑
mitivo: distribuí alguma coisa aos pobres, dei à matriz da 
vila uns paramentos novos, fiz uma esmola à Santa Casa 
da Misericórdia etc.: ao todo 32 contos. Mandei também 
levantar um túmulo ao coronel, todo de mármore, obra 
de um napolitano, que aqui esteve até 1866, e foi morrer, 
creio eu, no Paraguai.

os anos foram andando, a memória tornou ‑se cinzenta 
e desmaiada. Penso às vezes no coronel, mas sem os terro‑
res dos primeiros dias. Todos os médicos a quem contei as 
moléstias dele, foram acordes em que a morte era certa, e 
só se admiravam de ter resistido tanto tempo. Pode ser que 
eu, involuntariamente, exagerasse a descrição que então 
lhes fiz; mas a verdade é que ele devia morrer, ainda que 
não fosse aquela fatalidade…

adeus, meu caro senhor. Se achar que esses aponta‑
mentos valem alguma coisa, pague ‑me também com 
um túmulo de mármore, ao qual dará por epitáfio esta 
emenda que faço aqui ao divino sermão da montanha: 
“Bem ‑aventurados os que possuem, porque eles serão 
consolados”.
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Capítulo dos chapéus*

Géronte – Dans quel chapitre, s’il vous plaît?
Sganarelle – Dans le chapitre des chapeaux.**

Molière

Musa, canta o despeito de Mariana, esposa do bacha‑
rel 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 re‑
cepções, teatro lírico, enterros e visitas de cerimônia. No 
mais era constante, e isto desde cinco ou seis anos, que tan‑
tos 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?

 * Publicado em agosto/setembro de 1883.
 ** “Géronte – Em qual capítulo, por favor? / Sganarelle – No capítu‑

lo dos chapéus.”
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– 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 advo‑
gado, 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 tei‑
mou. 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 régio73 
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 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 
meio aberta; nunca era outra. Nem o gabinete do marido 
escapava às exigências monótonas da mulher, que man‑
tinha sem alteração a desordem dos livros, e até chegava 
a restaurá ‑la. os hábitos mentais seguiam a mesma uni‑
formidade. Mariana dispunha de mui poucas noções, 
e nunca lera senão os mesmo livros: – a Moreninha de 
Macedo, sete vezes; Ivanhoé e o Pirata de Walter Scott, dez 
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vezes; o Mot de l’énigme [Senha do enigma], de Madame 
Craven, onze vezes.

isto posto, como explicar o caso do chapéu? Na vés‑
pera, 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 reparti‑
ções. Casaca era o que ele, ainda agora, levava aos enter‑
ros, 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 hábi‑
tos, 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 aten‑
ção 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 enten‑
deu a resistência; e, porque era autoritário, e volunta‑
rioso, 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, 
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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 metafí‑
sico. Não cuide que quem compra um chapéu exerce uma 
ação voluntária e livre; a verdade é que obedece a um deter‑
minismo 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 procu‑
rando 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 [desde sempre]; ninguém o pode trocar sem muti‑
lação. E 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 Mecâ‑
nica 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…
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Mariana venceu ‑se afinal, e deixou a mesa. Não enten‑
dera nada daquela nomenclatura áspera nem da singu‑
lar 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 cho‑
rou, não clamou, como supunha que ia fazer; mas, con‑
sigo mesma, recordou a simplicidade do pedido, os sarcas‑
mos 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 tan‑
tas outras, a Clara e a Sofia, por exemplo, que tratavam os 
maridos como eles deviam ser tratados, não lhe acontece‑
ria 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 30 anos, mais dois que Mariana. Era alta, 
forte, muito senhora de si. Recebeu a amiga com as festas 
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do costume; e, posto que esta lhe não dissesse nada, adi‑
vinhou 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.
– 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 pri‑
meiro 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 dese‑
jos um do outro, sem pirraças, nem despotismo. olhe; eu 
cá vivo muito bem com o meu Ricardo; temos muita har‑
monia. 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 sos‑
sego 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 
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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 carita‑
tivo 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,74 e não lhe deu tempo de 
refletir. Pois sim, iria, estava cansada de viver cativa. Tam‑
bém 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 evi‑
dente 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.

os tacões de Sofia desceram a escada, compassada‑
mente. Pronta! disse ela daí a pouco, ao entrar na sala. 
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Realmente, estava bonita. Já sabemos que era alta. o cha‑
péu 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 desa‑
parecia 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 domina‑
va 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 supe‑
rioridade, 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 per‑

sistia, e, durante o caminho, tratou de lhe pôr um ou dois 
bagos mais de pimenta. disse ‑lhe que, embora fosse difí‑
cil, 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 can‑
tando dentro do coração a marselhesa75 do matrimônio.
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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; 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 cha‑
péu… 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 den‑
tista? 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.
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– 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 enru‑
besceu 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 33 anos. 
andara por fora, na roça, na Europa, e afinal na presi‑
dência de uma província do sul. Era mediano de esta‑
tura, pálido, barba inteira e rara, e muito apertado na 
roupa. Tinha na mão um chapéu novo, alto, preto, grave, 
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presidencial, administrativo, um chapéu adequado à pes‑
soa 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 pôde reparar em 
nada. Estendeu ‑lhe os dedos, parece mesmo que murmu‑
rou 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 des‑
forra. 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 pales‑
trava 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 barí‑
tono; o barítono parecia ‑lhe cansado. Sofia protestou con‑
tra o cansaço do barítono, mas ele insistiu, acrescentando 
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que, em Londres, onde o ouvira pela primeira vez, já lhe 
parecera a mesma coisa. as damas, sim, senhora; tanto 
o soprano como o 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 toilet‑
tes 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 che‑
gou 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 desven‑
dar 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 ordem. as de Epsom, que ele vira, quando 
esteve em inglaterra, não eram melhores do que a penúl‑
tima 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 con‑
versação descambou em dois concertos daquela semana; 
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depois tomou a barca, subiu a serra e foi a Petrópolis, onde 
dois diplomatas lhe fizeram as despesas da estadia. 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 minis‑
tério. Viçoso teve um estremeção de prazer, e sorriu, e pro‑
testou que não; depois, com os olhos em Mariana, disse 
que provavelmente não casaria nunca… Mariana enru‑
besceu muito e levantou ‑se.

– Você está com muita pressa – disse ‑lhe Sofia. – Quan‑
tas 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 pri‑
mas 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 deputa‑
dos 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 dilace‑
rada de toda essa confusão de coisas. Perdera o interesse 
da primeira hora; e o despeito, que lhe dera forças para 
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um voo 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, metódi‑
cas, 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 fos‑
sem 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.
– 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 bran‑
dura, 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:
– olhe o ministro da Justiça.
Mariana não teve remédio senão ver o ministro da Jus‑

tiça. Este aguentava o discurso do orador, um governista, 
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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 plá‑
cido 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 pri‑
meira vez que ela lhe batera o pé, e, naturalmente, a novi‑
dade 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 neces‑
sidade 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 
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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.

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 vi‑

sitas, 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 uniformi‑
dade caseira. Quando muito, pensou na figura do Viçoso, 
que achava agora ridícula, e era injustiça. despiu ‑se len‑
tamente, 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 usa‑
ra 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 Ivanhoé nas 
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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 sabo‑
rear a correção das cortinas ou qualquer outra feição par‑
ticular 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 vio‑
lento, 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 Ivanhoé… 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 dei‑
xasse 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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o espelho*

Esboço de uma nova teoria da alma humana

Quatro ou cinco cavalheiros debatiam, uma noite, 
várias questões de alta transcendência, sem que a dispa‑
ridade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. 
a casa ficava no morro de Santa Teresa, a sala era pequena, 
alumiada a velas, cuja luz fundia ‑se misteriosamente com 
o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agita‑
ções e aventuras, e o céu, em que as estrelas pestanejavam, 
através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os 
nossos quatro ou cinco investigadores de coisas metafísi‑
cas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas 
do universo.

Por que quatro ou cinco? Rigorosamente eram quatro 
os que falavam; mas, além deles, havia na sala um quinto 
personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espór‑
tula no debate não passava de um ou outro resmungo de 
aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos compa‑
nheiros, entre 40 e 50 anos, era provinciano, capitalista, 

 * Publicado em 8 de setembro de 1882.



114

machado de assis

inteligente, não sem instrução, e, ao que parece, astuto e 
cáustico. Não discutia nunca; e defendia ‑se da abstenção 
com um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma po‑
lida do instinto batalhador, que jaz no homem, como uma 
herança bestial; e acrescentava que os serafins e os queru‑
bins76 não controvertiam nada, e, aliás, eram a perfeição 
espiritual e eterna. Como desse esta mesma resposta na‑
quela noite, contestou ‑lha um dos presentes, e desafiou ‑o 
a demonstrar o que dizia, se era capaz. Jacobina (assim se 
chamava ele) refletiu um instante, e respondeu:

– Pensando bem, talvez o senhor tenha razão.
Vai senão quando, no meio da noite, sucedeu que este 

casmurro77 usou da palavra, e não dois ou três minutos, 
mas trinta ou quarenta. a conversa, em seus meandros, 
veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radi‑
calmente os quatro amigos. Cada cabeça, cada sentença; 
não só o acordo, mas a mesma discussão tornou ‑se difícil, 
senão impossível, pela multiplicidade das questões que se 
deduziram do tronco principal e um pouco, talvez, pela in‑
consistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu 
ao Jacobina alguma opinião, – uma conjectura, ao menos.

– Nem conjectura, nem opinião – redarguiu ele –; uma 
ou outra pode dar lugar a dissentimento, e, como sabem, 
eu não discuto. Mas, se querem ouvir ‑me calados, posso 
contar ‑lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais 
clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em 
primeiro lugar, não há uma só alma, há duas…

– duas?
– Nada menos de duas almas. Cada criatura humana 

traz duas almas consigo: uma que olha de dentro para 
fora, outra que olha de fora para entro… Espantem ‑se à 
vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo; 
não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto 
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e vou dormir. a alma exterior pode ser um espírito, um 
fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma ope‑
ração. há casos, por exemplo, em que um simples botão 
de camisa é a alma exterior de uma pessoa; – e assim tam‑
bém a polca, o voltarete,78 um livro, uma máquina, um par 
de botas, uma cavatina,79 um tambor etc. Está claro que 
o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a 
primeira; as duas completam o homem, que é, metafisica‑
mente falando, uma laranja. Quem perde uma das meta‑
des, perde naturalmente metade da existência; e casos há, 
não raros, em que a perda da alma exterior implica a da 
existência inteira. Shylock,80 por exemplo. a alma exterior 
daquele judeu eram os seus ducados; perdê ‑los equivalia 
a morrer. “Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Tubal; 
é um punhal que me enterras no coração.” Vejam bem esta 
frase; a perda dos ducados, alma exterior, era a morte para 
ele. agora, é preciso saber que a alma exterior não é sem‑
pre a mesma…

– Não?
– Não, senhor; muda de natureza e de estado. Não 

aludo a certas almas absorventes, como a pátria, com a 
qual disse o Camões que morria, e o poder, que foi a alma 
exterior de César81 e de Cromwell.82 São almas enérgicas e 
exclusivas; mas há outras, embora enérgicas, de natureza 
mudável. há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, 
nos primeiros anos, foi um chocalho ou um cavalinho de 
pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, supo‑
nhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora – na 
verdade, gentilíssima – que muda de alma exterior cinco, 
seis vezes por ano. durante a estação lírica é a ópera; ces‑
sando a estação, a alma exterior substitui ‑se por outra: 
um concerto, um baile do Cassino, a rua do ouvidor, 
Petrópolis…
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– Perdão; essa senhora quem é?
– Essa senhora é parenta do diabo, e tem o mesmo 

nome; chama ‑se Legião… E assim outros mais casos. Eu 
mesmo tenho experimentado dessas trocas. Não as relato, 
porque iria longe; restrinjo ‑me ao episódio de que lhes 
falei. Um episódio dos meus 25 anos…

os quatro companheiros, ansiosos de ouvir o caso pro‑
metido, esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade! tu 
não és só a alma da civilização, és também o pomo da 
concórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele 
pomo da mitologia. a sala, até há pouco ruidosa de física 
e metafísica, é agora um mar morto; todos os olhos estão 
no Jacobina, que conserta a ponta do charuto, recolhendo 
as memórias. Eis aqui como ele começou a narração:

– Tinha 25 anos, era pobre, e acabava de ser nomeado 
alferes83 da Guarda Nacional. Não imaginam o aconte‑
cimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão 
orgulhosa! tão contente! Chamava ‑me o seu alferes. Pri‑
mos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, 
note ‑se bem, houve alguns despeitados; choro e ranger de 
dentes, como na Escritura; e o motivo não foi outro senão 
que o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam. 
Suponho também que uma parte do desgosto foi inteira‑
mente gratuita: nasceu da simples distinção. Lembra ‑me 
de alguns rapazes, que se davam comigo, e passaram a 
olhar ‑me de revés, durante algum tempo. Em compensa‑
ção, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a no‑
meação; e a prova é que todo o fardamento me foi dado por 
amigos… Vai então uma das minhas tias, dona Marcolina, 
viúva do Capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da 
vila, num sítio escuso e solitário, desejou ver ‑me, e pediu 
que fosse ter com ela e levasse a farda. Fui, acompanha‑
do de um pajem, que daí a dias tornou à vila, porque a tia 
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Marcolina, apenas me pilhou no sítio, escreveu a minha 
mãe dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo 
menos. E abraçava ‑me! Chamava ‑me também o seu alfe‑
res. achava ‑me um rapagão bonito. Como era um tanto 
patusca,84 chegou a confessar que tinha inveja da moça 
que houvesse de ser minha mulher. Jurava que em toda a 
província não havia outro que me pusesse o pé adiante. E 
sempre alferes; era alferes para cá, alferes para lá, alferes 
a toda a hora. Eu pedia ‑lhe que me chamasse Joãozinho, 
como dantes; e ela abanava a cabeça, bradando que não, 
que era o “senhor alferes”. Um cunhado dela, irmão do fi‑
nado Peçanha, que ali morava, não me chamava de outra 
maneira. Era o “senhor alferes”, não por gracejo, mas a 
sério, e à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo 
mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar, e era o 
primeiro servido. Não imaginam. Se lhes disser que o en‑
tusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr 
no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, 
que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e 
simples… Era um espelho que lhe dera a madrinha, e que 
esta herdara da mãe, que o comprara a uma das fidalgas 
vindas em 1808 com a Corte de dom João Vi. Não sei o que 
havia nisso de verdade; era a tradição. o espelho estava 
naturalmente muito velho; mas via ‑se ‑lhe ainda o ouro, 
comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos 
ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepé‑
rola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom…

– Espelho grande?
– Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque 

o espelho estava na sala; era a melhor peça da casa. Mas 
não houve forças que a demovessem do propósito; respon‑
dia que não fazia falta, que era só por algumas semanas, 
e finalmente que o “senhor alferes” merecia muito mais. 
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o certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obsé‑
quios, fizeram em mim uma transformação, que o natural 
sentimento da mocidade ajudou e completou. imaginam, 
creio eu?

– Não.
– o alferes eliminou o homem. durante alguns dias 

as duas naturezas equilibraram ‑se; mas não tardou que a 
primitiva cedesse à outra; ficou ‑me uma parte mínima de 
humanidade. aconteceu então que a alma exterior, que 
era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou 
de natureza, e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa, 
tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do 
homem. a única parte do cidadão que ficou comigo foi 
aquela que entendia com o exercício da patente; a outra 
dispersou ‑se no ar e no passado. Custa ‑lhes acreditar, não?

– Custa ‑me até entender – respondeu um dos ouvintes.
– Vai entender. os fatos explicarão melhor os senti‑

mentos: os fatos são tudo. a melhor definição do amor não 
vale um beijo de moça namorada; e, se bem me lembro, 
um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. 
Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a 
consciência do homem se obliterava, a do alferes tornava‑
‑se viva e intensa. as dores humanas, as alegrias humanas, 
se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão 
apática ou um sorriso de favor. No fim de três semanas, era 
outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. ora, 
um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave; uma de 
suas filhas, casada com um lavrador residente dali a cinco 
léguas, estava mal e à morte. adeus, sobrinho! adeus, alfe‑
res! Era mãe extremosa, armou logo uma viagem, pediu ao 
cunhado que fosse com ela, e a mim que tomasse conta do 
sítio. Creio que, se não fosse a aflição, disporia o contrário; 
deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei 
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só, com os poucos escravos da casa. Confesso ‑lhes que 
desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa seme‑
lhante ao efeito de quatro paredes de um cárcere, subita‑
mente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior 
que se reduzia; estava agora limitada a alguns espíritos 
boçais. o alferes continuava a dominar em mim, embora 
a vida fosse menos intensa, e a consciência mais débil. os 
escravos punham uma nota de humildade nas suas cor‑
tesias, que de certa maneira compensava a afeição dos 
parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei 
mesmo, naquela noite, que eles redobravam de respeito, 
de alegria, de protestos. Nhô alferes, de minuto a minuto; 
nhô alferes é muito bonito; nhô alferes há de ser coronel; 
nhô alferes há de casar com moça bonita, filha de gene‑
ral; um concerto de louvores e profecias, que me deixou 
extático. ah! pérfidos! mal podia eu suspeitar a intenção 
secreta dos malvados.

– Matá ‑lo?
– antes assim fosse.
– Coisa pior?
– ouçam ‑me. Na manhã seguinte achei ‑me só. os 

velhacos, seduzidos por outros, ou de movimento próprio, 
tinham resolvido fugir durante a noite; e assim fizeram. 
achei ‑me só, sem mais ninguém, entre quatro paredes, 
diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum 
fôlego humano. Corri a casa toda, a senzala, tudo; nin‑
guém, um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão 
somente, um par de mulas, que filosofavam a vida, sacu‑
dindo as moscas, e três bois. os mesmos cães foram leva‑
dos pelos escravos. Nenhum ente humano. Parece ‑lhes 
que isto era melhor do que ter morrido? era pior. Não por 
medo; juro ‑lhes que não tinha medo; era um pouco atre‑
vidinho, tanto que não senti nada, durante as primeiras 



120

machado de assis

horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Mar‑
colina; fiquei também um pouco perplexo, não sabendo 
se devia ir ter com ela, para lhe dar a triste notícia, ou 
ficar tomando conta da casa. adotei o segundo alvitre, 
para não desamparar a casa, e porque, se a minha prima 
enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe, 
sem remédio nenhum; finalmente, esperei que o irmão do 
tio Peçanha voltasse naquele dia ou no outro, visto que 
tinha saído havia já 36 horas. Mas a manhã passou sem 
vestígio dele; à tarde comecei a sentir a sensação como 
de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa, e 
não tivesse consciência da ação muscular. o irmão do 
tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem em 
toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções 
enormes. Nunca os dias foram mais compridos, nunca 
o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansa‑
tiva. as horas batiam de século a século no velho relógio 
da sala, cuja pêndula tic ‑tac, tic ‑tac, feria ‑me a alma inte‑
rior, como um piparote contínuo da eternidade. Quando, 
muitos anos depois, li uma poesia americana, creio que 
de Longfellow, e topei este famoso estribilho: Never, for 
ever! – For ever, never! [Nunca, para sempre! – Para sem‑
pre, nunca!] confesso ‑lhes que tive um calafrio: recordei‑
‑me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que 
fazia o relógio da tia Marcolina: – Never, for ever! – For 
ever, never! Não eram golpes de pêndula, era um diálogo 
do abismo, um cochicho do nada. E então de noite! Não 
que a noite fosse mais silenciosa. o silêncio era o mesmo 
que de dia. Mas a noite era a sombra, era a solidão ainda 
mais estreita, ou mais larga. Tic ‑tac, tic ‑tac. Ninguém, nas 
salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém 
em parte nenhuma… Riem ‑se?

– Sim, parece que tinha um pouco de medo.
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– oh! fora bom se eu pudesse ter medo! Viveria. Mas 
o característico daquela situação é que eu nem sequer 
podia ter medo, isto é, o medo vulgarmente entendido. 
Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto 
andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. dor‑
mindo, era outra coisa. o sono dava ‑me alívio, não pela 
razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. acho 
que posso explicar assim esse fenômeno: – o sono, eli‑
minando a necessidade de uma alma exterior, deixava 
atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava ‑me orgulho‑
samente, no meio da família e dos amigos, que me elo‑
giavam o garbo, que me chamavam alferes; vinha um 
amigo de nossa casa, e prometia ‑me o posto de tenente, 
outro o de capitão ou major; e tudo isso fazia ‑me viver. 
Mas quando acordava, dia claro, esvaía ‑se com o sono 
a consciência do meu ser novo e único – porque a alma 
interior perdia a ação exclusiva, e ficava dependente da 
outra, que teimava em não tornar… Não tornava. Eu saía 
fora, a um lado e outro, a ver se descobria algum sinal de 
regresso. Soeur Anne, soeur Anne, ne vois ‑tu rien venir? 
[irmã anne, irmã anne, você não vê chegar nada?] Nada, 
coisa nenhuma; tal qual como na lenda francesa. Nada 
mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. 
Voltava para casa, nervoso, desesperado, estirava ‑me no 
canapé da sala. Tic ‑tac, tic ‑tac. Levantava ‑me, passeava, 
tamborilava nos vidros das janelas, assobiava. Em certa 
ocasião lembrei ‑me de escrever alguma coisa, um artigo 
político, um romance, uma ode; não escolhi nada defini‑
tivamente; sentei ‑me e tracei no papel algumas palavras e 
frases soltas, para intercalar no estilo. Mas o estilo, como 
tia Marcolina, deixava ‑se estar. Soeur Anne, soeur Anne… 
Coisa nenhuma. Quando muito via negrejar a tinta e alve‑
jar o papel.
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– Mas não comia?
– Comia mal, frutas, farinha, conservas, algumas raí‑

zes tostadas ao fogo, mas suportaria tudo alegremente, se 
não fora a terrível situação moral em que me achava. Reci‑
tava versos, discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, 
oitavas de Camões, décimas, uma antologia em trinta 
volumes. Às vezes fazia ginástica; outra dava beliscões nas 
pernas; mas o efeito era só uma sensação física de dor ou 
de cansaço, e mais nada. Tudo silêncio, um silêncio vasto, 
enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic ‑tac da 
pêndula. Tic ‑tac, tic ‑tac…

– Na verdade, era de enlouquecer.
– Vão ouvir coisa pior. Convém dizer ‑lhes que, desde 

que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Não 
era abstenção deliberada, não tinha motivo; era um 
impulso inconsciente, um receio de achar ‑me um e dois, 
ao mesmo tempo, naquela casa solitária; e se tal explicação 
é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana, 
porque no fim de oito dias deu ‑me na veneta de olhar para 
o espelho com o fim justamente de achar ‑me dois. olhei 
e recuei. o próprio vidro parecia conjurado com o resto 
do universo; não me estampou a figura nítida e inteira, 
mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. a rea‑
lidade das leis físicas não permite negar que o espelho 
reproduziu ‑me textualmente, com os mesmos contornos 
e feições; assim devia ter sido. Mas tal não foi a minha 
sensação. Então tive medo; atribuí o fenômeno à excita‑
ção nervosa em que andava; receei ficar mais tempo, e 
enlouquecer. – Vou ‑me embora, disse comigo. E levantei 
o braço com gesto de mau humor, e ao mesmo tempo de 
decisão, olhando para o vidro; o gesto lá estava, mas dis‑
perso, esgaçado, mutilado… Entrei a vestir ‑me, murmu‑
rando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com 
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estrépito, afligindo ‑me a frio com os botões, para dizer 
alguma coisa. de quando em quando, olhava furtiva‑
mente para o espelho; a imagem era a mesma difusão de 
linhas, a mesma decomposição de contornos… Continuei 
a vestir ‑me. Subitamente por uma inspiração inexplicá‑
vel, por um impulso sem cálculo, lembrou ‑me… Se forem 
capazes de adivinhar qual foi a minha ideia…

– diga.
– Estava a olhar para o vidro, com uma persistência 

de desesperado, contemplando as próprias feições derra‑
madas e inacabadas, uma nuvem de linhas soltas, infor‑
mes, quando tive o pensamento… Não, não são capazes 
de adivinhar.

– Mas, diga, diga.
– Lembrou ‑me vestir a farda de alferes. Vesti ‑a, 

aprontei ‑me de todo; e, como estava defronte do espelho, 
levantei os olhos, e… não lhes digo nada; o vidro repro‑
duziu então a figura integral; nenhuma linha de menos, 
nenhum contorno diverso; era eu mesmo, o alferes, que 
achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a 
dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei ‑la re‑
colhida no espelho. imaginai um homem que, pouco a 
pouco, emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, de‑
pois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas 
não conhece individualmente uns nem outros; enfim, sabe 
que este é Fulano, aquele é Sicrano; aqui está uma cadeira, 
ali um sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. assim 
foi comigo. olhava para o espelho, ia de um lado para ou‑
tro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. 
Não era mais um autômato, era um ente animado. daí em 
diante, fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia ‑me de 
alferes, e sentava ‑me diante do espelho, lendo olhando, 
meditando; no fim de duas, três horas, despia ‑me outra 
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vez. Com este regime pude atravessar mais seis dias de 
solidão sem os sentir…

Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha des‑
cido as escadas.
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1. Preparatórios: cursos ou estudos prévios para acesso a um 
curso superior.

2. Comborça: amante.
3. Solicitador: aquele que exercia a função de advogados sem 

ser diplomado.
4. Parola: conversa fiada.
5. Côvado: medida baseada no comprimento do antebraço do 

homem, entre a ponta do dedo médio e o cotovelo.
6. Hamlet: personagem de tragédia de mesmo nome escrita 

pelo dramaturgo inglês William Shakespeare (1564‑1616).
7. Horácio: poeta e filósofo que viveu na Roma antiga entre 

os anos de 65 e 8 antes de Cristo.
8. Caleça: carruagem com quatro rodas e dois assentos, 

puxada por dois cavalos.
9. Apolo: na mitologia grega, deus associado à luz, ao sol, às 

artes. 
10. Aleivosia: traição; deslealdade.
11. Tílburi: carro de duas rodas e dois assentos, com capota e 

sem boleia, puxado por um só animal.
12. Sibila: profetiza; mulher com o dom da profecia e o conhe‑

cimento do futuro.
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13. Barcarola: música cantada pelos gondoleiros (barqueiros) 
de Veneza, na itália.

14. Alcova: quarto; dormitório.
15. Ósculo: beijo.
16. Arrufo: mau humor; indisposição.
17. Boileau (Nicolas): poeta, escritor e crítico que viveu na 

França entre 1636 e 1711.
18. Verruma: broca.
19. Esponsal: solenidade em que se firma o casamento.
20. Sanefa: cortina de tecido.
21. Jucunda: alegre, jovial.
22. Cravo: instrumento de cordas semelhante ao piano.
23. Macacoa: doença sem importância.
24. Mirífico: perfeito, maravilhoso, admirável.
25. Prédica: discurso religioso; sermão.
26. Serafim: anjo.
27. Engrinaldar: enfeitar com flores.
28. Fausto: personagem que, em romance escrito pelo alemão 

Goethe (1749‑1832), faz um pacto com o demônio.
29. Cítara: instrumento de cordas.
30. Alaúde: instrumento de cordas.
31. Adventício: que ocorre inesperadamente.
32. Alforje: conjunto de duas bolsas usado no ombro para dis‑

tribuir o peso nos dois lados.
33. Misantropia: ódio pela humanidade.
34. Cogula: espécie de vestimenta longa, inteiriça, sem man‑

gas, usada por certos religiosos; túnica.
35. Sulfúreas: que têm aparência de enxofre.
36. Airoso: que tem boa aparência.
37. Lábaro: bandeira, símbolo.
38. Esgalgada: alta e magra.
39. Homero: poeta da Grécia antiga a quem se atribui os poe‑

mas épicos Ilíada e Odisseia.
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40. Aquiles: segundo a mitologia grega, bravo guerreiro que 
participou da Guerra de Troia; é o personagem principal 
da Ilíada. 

41. Ilíada: poema épico grego, escrito por homero, que narra 
a Guerra de Troia.

42. Rabelais (François): escritor, padre e médico que viveu na 
França no século XVi.

43. Hissope: poema heroico e cômico escrito por antónio 
dinis da Cruz e Silva, poeta português que viveu no Bra‑
sil no século XViii.

44. Luculo: político e general de Roma antiga que viveu no 
século i antes de Cristo.

45. Turba: multidão.
46. Insolváveis: aqueles que não pagam suas dívidas.
47. Apólogo: narrativa que contém uma lição moral.
48. Droguista: quem manipula ou vende drogas.
49. Levante: o conjunto dos países do Mediterrâneo oriental 

(Turquia, Síria, Egito) e Ásia Menor.
50. Drogomano: intérprete nos países do oriente.
51. Muezim: aquele que, nas mesquitas, chama os muçulma‑

nos para as orações; quem anuncia a hora das preces.
52. Sueto: interrupção do trabalho para descansar; folga.
53. Cordovão: couro de cabra.
54. Boceta: espécie de caixa para guardar objetos pequenos.
55. Mofino: indisposto, adoentado.
56. Dubitativo: que expressa dúvida.
57. Cogitativo: profundamente imerso em pensamentos; 

pensativo.
58. Bojar: navegar; percorrer com embarcação.
59. Regência: período em que o Brasil foi governado por regen‑

tes (entre 7 de abril de 1831 e 23 de julho de 1840), por conta 
da menoridade de d. Pedro ii.

60. Vintém: moeda de prata.
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61. Tostões: moeda de níquel.
62. Cobre: moeda desse metal.
63. Rufo: toque de tambor com alternância rápida de duas 

baquetas.
64. Grão‑mogol: referência aos soberanos do império mogol 

que, entre os séculos XVi e XViii, dominaram vasto ter‑
ritório na Ásia.

65. Estúrdio: incomum, esquisito.
66. Na dependura: à beira da morte.
67. Espórtula: donativo em dinheiro.
68. Embair: levar intencionalmente ao erro; enganar.
69. Esbirro: funcionário de nível menor nos tribunais.
70. Legados: heranças.
71. Pios: piedosos.
72. Tênia: espécie de verme; solitária.
73. Diadema régio: coroa.
74. Bonaparte (Napoleão): imperador e general francês que 

viveu entre os séculos XViii e XiX e se notabilizou por 
conquistas militares e pela expansão da influência fran‑
cesa na Europa.

75. Marselhesa: referência ao canto entoado pelas tropas revo‑
lucionárias na Revolução Francesa que se tornou o hino 
nacional francês.

76. Querubim: anjo.
77. Casmurro: teimoso; cabeçudo.
78. Voltarete: antigo jogo de cartas com baralho.
79. Cavatina: pequena música cantada sem repetição nem 

segunda parte.
80. Shylock: personagem da peça O mercador de Veneza, do 

dramaturgo inglês William Shakespeare (1564‑1616).
81. César: político e líder militar romano que viveu no século 

i antes de Cristo e teve papel central em conquistas ter‑
ritoriais, como também na criação do império Romano.
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82. Cromwell (Oliver): militar e político britânico que viveu no 
século XVii e foi um dos líderes do movimento que instau‑
rou a república puritana na Grã‑Bretanha.

83. Alferes: patente de oficial do Exército abaixo de tenente.
84. Patusca: brincalhona.
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Endereços úteis

além dos pontos de distribuição da Coleção de Mão 
Em Mão, conheça também as unidades do Sistema Muni‑
cipal de Bibliotecas, onde é possível consultar e emprestar 
livros e outros materiais, bem como usufruir de ampla 
programação cultural.

Para efetuar empréstimo em uma das unidades, basta 
se inscrever e obter seu cartão de leitor, levando docu‑
mento de identidade e comprovante de residência. Seu 
cartão do leitor valerá para todas as bibliotecas do Sis‑
tema. Confira o regulamento de empréstimo no site ou 
em uma das unidades.

Para consultar o acervo disponível em cada biblioteca, 
a programação cultural e outras informações, acesse o site 
<http://www.bibliotecas.sp.gov.br>.

Toda a programação do Sistema Municipal de Biblio‑
tecas é gratuita.

a seguir estão listados endereços de unidades vincula‑
das à Secretaria Municipal de Cultura.
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Bibliotecas públicas descentralizadas

ao todo, são 52 bibliotecas espalhadas pelos bairros 
da cidade. oito delas fazem parte do projeto Bibliotecas 
Temáticas, que oferece acervo e atividades específicas nas 
suas áreas de atuação.

Adelpha Figueiredo
Pça. ilo ottani, 146, Canindé, tel.: 2292 ‑3439
Afonso Taunay
R. Taquari, 549, Mooca, tel.: 2292 ‑5126
Afonso Schmidt
av. Elisio Teixeira Leite, 1470, Cruz das almas, tel.: 3975 ‑2305
Alceu Amoroso Lima – Temática em poesia
av. henrique Schaumann, 777, Pinheiros, tels.: 3082 ‑5023 / 
3081 ‑6092
Álvares de Azevedo
Pça. Joaquim José da Nova, s/n, V. Maria, tel.: 2954 ‑2813
Álvaro Guerra
av. Pedroso de Moraes, 1919, Pinheiros, tel.: 3031 ‑7784
Amadeu Amaral
R. José C. Castro, s/n, Jd. da Saúde, tel.: 5061 ‑3320
Anne Frank
R. Cojuba, 45, itaim Bibi, tel.: 3078 ‑6352
Arnaldo Magalhães Giácomo, Prof.
R. Restinga, 136, Tatuapé, tel.: 2295 ‑0785
Aureliano Leite
R. otto Schubart, 196, Pq. São Lucas, tel.: 2211 ‑7716
Belmonte – Temática em cultura popular
R. Paulo Eiró, 525, Santo amaro, tels.: 5687 ‑0408 / 5691 ‑0433
Brito Broca
av. Mutinga, 1425, Pirituba, tels.: 3904 ‑1444 / 3904 ‑2476
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Camila Cerqueira César
R. Waldemar Sanches, 41, Butantã, tel.: 3731 ‑5210
Cassiano Ricardo – Temática em música
av. Celso Garcia, 4200, Tatuapé, tel.: 2092 ‑4570
Castro Alves
R. abrahão Mussa, s/n, Jd. Patente, tel.: 2946 ‑4562
Clarice Lispector
R. Jaricunas, 458, Siciliano, tel.: 3672 ‑1423
Cora Coralina
R. otelo augusto Ribeiro, 113, Guaianases, tel.: 2557 ‑8004
Érico Veríssimo
R. diógenes dourado, 101, Parada de Taipas, tel.: 3972 ‑0450
Gilberto Freyre
R. José Joaquim, 290, Sapopemba, tel.: 2143 ‑1811
Hans Christian Andersen – Temática em contos de fadas
av. Celso Garcia, 4142, Tatuapé, tel.: 2295 ‑3447
Helena Silveira
R. João Batista Reimão, 146, Campo Limpo, tel.: 5841 ‑1259
Jamil Almansur Haddad
R. andes, 491 ‑a, Guaianases, tel.: 2557 ‑0067
José de Anchieta, Pe.
R. antonio Maia, 651, Perus, tel.: 3917 ‑0751
José Mauro de Vasconcelos
Pça. Com. Eduardo oliveira, 100, Pq. Edu Chaves, tels.: 2242‑
8196 / 2242 ‑1072
José Paulo Paes
Lgo. do Rosário, 20, Penha, tels.: 2295 ‑9624 / 2295 ‑0401
Jovina Rocha Álvares Pessoa
av. Pe. Francisco de Toledo, 331, itaquera, tels.: 2741 ‑7371 / 
2741 ‑0371
Lenira Fraccaroli
Pça. haroldo daltro, 451, Vila Manchester, tel.: 2295 ‑2295
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Malba Tahan
R. Brás Pires Meira, 100, Veleiros, tel.: 5523 ‑4556
Marcos Rey
av. anacê, 92, Jardim Umarizal, tel.: 5845 ‑2572
Mário Schenberg – Temática em ciências
R. Catão, 611, Lapa, tel.: 3672 ‑0456
Menotti Del Picchia
R. São Romualdo, 382, Limão, tels.: 3966 ‑4814 / 3956 ‑5070
Milton Santos
av. aricanduva, 5777, Jardim aricanduva, tel.: 2726 ‑4882
Narbal Fontes
R. Cs. Moreira de Barros, 170, Santana, tel.: 2973 ‑4461
Nuto Sant’Anna
Pça. Tenório aguiar, 32, Santana, tel.: 2973 ‑0072
Paulo Duarte
R. arsênio Tavollieri, 45, Jabaquara, tels.: 5011 ‑8819 / 5011 ‑7445
Paulo Sérgio Milliet
Pça. ituzaingó, s/n, Tatuapé, tel.: 2671 ‑4974
Paulo Setúbal
av. Renata, 163, Vila Formosa, tels.: 2211 ‑1508 / 2211 ‑1507
Pedro Nava
av. Eng. Caetano Álvares, 5903, Mandaqui, tels.: 2973 ‑7293 / 
2950 ‑3598
Prestes Maia, Pref. (fechada para reforma)
av. João dias, 822, Santo amaro, tel.: 5687 ‑0513
Raimundo de Menezes
av. Nordestina, 780, São Miguel Paulista, tel.: 2297 ‑4053
Raul Bopp – Temática em meio ambiente
R. Muniz de Sousa, 1155, aclimação, tel.: 3208 ‑1895
Ricardo Ramos
Pça. Centenário de Vila Prudente, 25, Vila Prudente, tel.: 
2273 ‑4860
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Roberto Santos – Temática em cinema
R. Cisplatina, 505, ipiranga, tels.: 2273 ‑2390 / 2063 ‑0901
Rubens Alves de Moraes
R. Sampei Sato, 440, Ermelino Matarazzo, tel.: 2943 ‑5255
Sérgio Buarque de Holanda
R. augusto C. Baumman, 564, itaquera, tel.: 2205 ‑7406
Sylvia Orthof
av. Tucuruvi, 808, Tucuruvi, tels.: 2981 ‑6264 / 2981 ‑6263
Thales Castanho de Andrade
R. dr. artur Fajardo, 447, Freguesia do Ó, tel.: 3975 ‑7439
Vicente de Carvalho
R. Guilherme Valência, 210, itaquera, tel.: 2521 ‑0553
Vicente Paulo Guimarães
R. Jaguar, 225, V. Curuçá, tels.: 2035 ‑5322 / 2034 ‑0646
Vinicius de Moraes
av. Jardim Tamoio, 1119, itaquera, tel.: 2521 ‑6914
Viriato Corrêa – Temática em literatura fantástica
R. Sena Madureira, 298, V. Mariana, tels.: 5573 ‑4017 / 5574 ‑0389

Bibliotecas centrais

Tradicional instituição do país, a Biblioteca Mário de 
andrade possui acervo expressivo com destaque para as 
coleções de artes, mapas, periódicos, obras raras e acervo 
da oNU.

Já a Biblioteca Monteiro Lobato reúne significativo 
acervo de literatura brasileira, infantil e juvenil, acervo 
bibliográfico e museológico sobre Monteiro Lobato de 
textos teatrais.
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Mário de Andrade
av. São Luis, 235, República, tel. 3256 ‑5270
Monteiro Lobato
R. Gal. Jardim, 485, V. Buarque, tel.: 3256 ‑4038

Bibliotecas do Centro Cultural São Paulo

abrigam um dos mais significativos patrimônios 
bibliográficos do país.

Na Biblioteca Sérgio Milliet destacam ‑se obras nas 
áreas de literatura latino ‑americana, filosofia, religião, 
ciências sociais e história. Possui seções especializadas 
em artes, hemeroteca, recursos audiovisuais e banco de 
peças teatrais.

a Biblioteca Louis Braille, planejada e equipada para 
atender a pessoas com deficiência visual, possui acervo 
em braile e áudio.

a Gibiteca henfil tem mais de 8 mil títulos entre qua‑
drinhos, fanzines, periódicos e livros sobre histórias em 
quadrinhos.

a discoteca oneyda alvarenga possui acervo especia‑
lizado em música erudita e popular, nacional e estran‑
geira, constituído por livros, partituras, discos de 33 e 
78rpm e Cds.

Centro Cultural São Paulo
R. Vergueiro, 1000, Paraíso
Biblioteca Sérgio Milliet – tels.: 3397 ‑4003 / 3397 ‑4074 / 3397 ‑4075
Biblioteca Louis Braille – tel.: 3397 ‑4088
Gibiteca Henfil – tel.: 3397 ‑4090
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Discoteca Oneyda Alvarenga – tels.: 3397 ‑4071 / 3397 ‑4072

Biblioteca do Centro Cultural da Juventude

a Biblioteca Jayme Cortez possui um acervo com mais 
de 10 mil exemplares entre livros, álbuns de hQ, mangás, 
periódicos e material audiovisual. Conta também com um 
Laboratório de idiomas.

Biblioteca Jayme Cortez
av. deputado Emílio Carlos, 3641, Cachoeirinha, tel.: 3984 ‑2466 
ramal 24

Pontos de leitura

Espaços criados em bairros desprovidos de equipamen‑
tos culturais ou de difícil acesso a Bibliotecas Públicas.

André Vital
av. dos Metalúrgicos, 2255, Cidade Tiradentes, tel.: 2282 ‑2562
Carolina Maria de Jesus
R. Teresinha do Prado oliveira, 119, Parelheiros, tel.: 5921 ‑3665
Graciliano Ramos
R. Prof. oscar Barreto Filho, 252 (Calçadão Cultural do Grajaú), 
Parque américa – Grajaú, tel.: 5924 ‑9135
Jardim Lapenna
R. Serra da Juruoca, s/n (Galpão da Cultura e Cidadania), Jar‑
dim Lapenna, tel.: 2297 ‑3532
Juscelino Kubitschek
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av. inácio Monteiro, 55, Cidade Tiradentes, tel.: 2556 ‑3036
Olido
av. São João, 473, Centro, tel.: 3397 ‑0176
Parque do Piqueri
R. Tuiuti, 515, Tatuapé, tel.: 2092 ‑6524
Parque do Rodeio
R. igarapé da Bela aurora, s/n, Cidade Tiradentes, tel.: 
2555 ‑4276
Praça do Bambuzal
R. da Colônia Nova, s/n (Praça Nativo Rosa de oliveira – Praça 
do Bambuzal), Jardim Ângela, tel.: 5833 ‑3567
São Mateus
R. Fortaleza de itapema, 268, Jardim Vera Cruz – São Mateus, 
tel.: 2019 ‑1718
Severino do Ramo
R. Barão de alagoas, 340, itaim Paulista, tels.: 2963 ‑2742 / 2568 ‑3329
União dos moradores do Parque Anhanguera
R. amadeu Caego Monteiro, 209, Parque anhanguera, tel.: 
3911 ‑3394
Vila Mara
R. Conceição de almeida, 170, São Miguel Paulista, tel.: 2586 ‑2526

Bosques da leitura

ambientes culturais alternativos em parques da cidade. 
abrem aos domingos ou aos sábados e domingos. Confira 
os dias e horários de funcionamento no site <http://www.
bibliotecas.sp.gov.br> ou pelo telefone 3675 ‑8096.

Anhanguera
av. Fortunata Tadiello Natucci, 1000, Perus
Carmo
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av. afonso de Sampaio Souza, 951, itaquera
Cidade de Toronto
av. Cardeal Motta, 84, Pirituba
Esportivo dos Trabalhadores
R. Canuto abreu, s/n, Tatuapé
Ibirapuera
av. República do Líbano, 1151 – Portão 7a, Moema
Jardim da Luz
R. Ribeiro de Lima, 99, Luz
Lajeado
R. antonio Thadeo, 74, Lajeado
Lions Clube Tucuruvi
R. alcindo Bueno de assis, 500, Tucuruvi
Raposo Tavares
R. Telmo Coelho Filho, 200, Vila albano – Butantã
Santo Dias
R. Jasmim da Beirada, 71, Capão Redondo

Ônibus ‑biblioteca

os ônibus ‑biblioteca levam livros, jornais, revistas, 
gibis e programação cultural às comunidades de bairros 
periféricos da cidade. Conta com paradas predetermina‑
das para cada dia da semana. Confira os roteiros da sua 
região no site <http://www.bibliotecas.sp.gov.br> ou pelo 
telefone 2291 ‑5763.
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